
1/16 

 
 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  - V 

  

98. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 01.12.2021 

R/688/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na nákup kompostérů 

na zajištění realizace projektu „Podpora domácího kompostování ve Dvoře Králové nad 

Labem 2020“ z 22.11.2021, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti Lestav, spol. s r. o., 

IČO 43463240, Žirecká 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 887.000 Kč 

bez DPH, tj. 1.073.270 Kč včetně DPH, 

2.2. na základě doporučení hodnoticí komise o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich 

nabídek takto: 2. místo nabídka Václava Pichy, IČO 11111577, Všehrdova 2445 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 894.000 Kč bez DPH, tj. 1.081.740 Kč včetně DPH, 

3. místo nabídka společnosti Truhlářství Vidonice, s. r. o., IČO 25928031, Vidonice 53, 

507 82 Pecka, s nabídkovou cenou 935.400 Kč bez DPH, tj. 1.131.834 Kč včetně DPH. 

3. schvaluje 

3.1. kupní smlouvu č. OŽP/KUPN-2021/0119 s vítězným uchazečem veřejné zakázky společností 

Lestav spol. s r. o., IČO 43463240, Žirecká 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na nákup 

300 ks kompostérů a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu OŽP 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

4.2. předložit smlouvu dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi  města k podpisu. 

Termín: 22.12.2021 
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R/689/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. nedoporučuje zastupitelstvu města 

1.1. poskytovat finanční podporu provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů na výměnu 

spalovacích stacionárních zařízení, která budou muset být od 01.09.2022 odstavena 

z provozu a finanční podporu na instalaci akumulačních nádrží, které umožňují provoz kotle 

na vyšší výkon s vyšší účinností při nižších emisích a přispívají k prodloužení životnosti zdrojů, 

2. ukládá předsedovi komise životního prostředí 

2.1. seznámit členy komise životního prostředí s aktualizací Programu zlepšování kvality ovzduší 

pro zónu Severovýchod CZ05, tuto aktualizaci projednat a její stanovisko následně předložit 

radě města. 

Termín: 31.03.2022 

 

R/690/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. osvobození od platby poplatku za svoz bioodpadu na rok 2021 pro vlastníky a správce 

bytových domů, kteří se přihlásí do projektu sběru bioodpadů v období od 01.12.2021 

do 31.12.2021. 

 

R/691/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zájem společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s. r. o., o převod pozemků 

p.  č.  2322/10, 2322/14, 3771/6, 2364/2 a 2360 na LV 10001 v katastrálním území Dvůr 

Králové nad Labem, a dále o převod části pozemků 2240/14, 2240/15 a 2240/28, zapsané 

na LV 10001 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, které jsou ve vlastnictví města 

Dvůr Králové nad Labem, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. souhlasit se zvýšením základního kapitálu společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem 

s.  r. o., o pozemky p. č. 2322/10, 2322/14, 3771/6, 2364/2 a 2360 na LV 10001 v katastrálním 

území Dvůr Králové nad Labem a dále o část pozemků 2240/14, 2240/15 a 2240/28, zapsané 

na LV 10001 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, které jsou ve vlastnictví města 

Dvůr Králové nad Labem prostřednictvím vkladu společníka, 

2.2. schválit zpracování geometrického plánu za účelem oddělení části pozemků p. č. 2240/14, 

2240/15 a 2240/28 na LV 10001 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem dle připojené 

přílohy, 

3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. v případě souhlasu se zvýšením základního kapitálu společnosti Lesy města Dvůr Králové nad 

Labem s. r. o. připravit dokumentaci k navýšení základního kapitálu společnosti Lesy města 

Dvůr Králové nad Labem s. r. o., o pozemky p. č. 2322/10, 2322/14, 3771/6, 2364/2 a 2360 

na LV 10001 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem a dále o část pozemků p. 
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č.  2240/14, 2240/15 a 2240/28, zapsané na LV 10001 v katastrálním území Dvůr Králové nad 

Labem, 

Termín: 23.12.2021 

4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. v případě schválení zpracování geometrického plánu zastupitelstvem zadat zpracování 

geometrického plánu za účelem oddělení části pozemků p. č. 2240/14, 2240/15 a 2240/28 

na LV 10001 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem dle připojené přílohy. 

Termín: 23.12.2021 

 

R/692/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo na základě provedené poptávky následující 

cenové nabídky na zavedení a provoz interního oznamovacího systému dle Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937: 

1) CATANIA GROUP s. r. o., IČO 28253591, Bořivojova 35, Praha 3 - nabídková cena 7.240 Kč 

měsíčně bez DPH za zavedení a provoz oznamovacího systému pro město a zřízené 

organizace, 

2) FaceUp Technology s. r. o., IČO 06142630, Údolní 33, Brno - nabídková cena 80.000 Kč 

za nastavení systému a 9.000 Kč měsíčně za činnost řešitele oznámení, 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na zavedení a provoz interního oznamovacího 

systému dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 tak, že nejvýhodnější 

nabídkou je nabídka od společností CATANIA GROUP s. r. o., IČO 28253591, Bořivojova 35, 

Praha 3, s nabídkovou cenou 7.240 Kč měsíčně bez DPH za zavedení a provoz oznamovacího 

systému, 

2.2. o výpovědi smlouvy o poskytnutí konzultačních služeb při ochraně osobních údajů 

č.  KTÚ/OST-2017/1080 se společností IOSEC, s. r. o., 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o zavedení a provozování interního oznamovacího systému č. KTÚ/POSS-

2021/0028 se společností CATANIA GROUP s. r. o., IČO 28253591, Bořivojova 35, 

Praha 3 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

4.1. předložit smlouvu dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

4.2. vypracovat výpověď smlouvy o poskytnutí konzultačních služeb při ochraně osobních údajů 

č. KTÚ/OST-2017/1080 se společností IOSEC, s. r. o. a předložit ji starostovi města k podpisu. 

Termín: 07.12.2021 
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R/693/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. záměr Královéhradeckého kraje zrušit Centrálu cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, 

zapsaný spolek a zřídit k zajištění činností spolku příspěvkovou organizaci s názvem 

Královéhradecká centrála cestovního ruchu, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. pověřit místostarostku města Mgr. Alexandru Jiřičkovou, aby jakožto zástupce města 

hlasovala na nadcházející členské schůzi spolku pro zrušení spolku, převod majetku spolku 

na příspěvkovou organizaci a pro poskytnutí finančního daru ve výši 10.000.000 Kč 

z prostředků spolku určeného na zajištění marketingových aktivit cestovního ruchu na území 

Královéhradeckého kraje. 

 

R/694/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2021 včetně změn v rámci jednotlivých 

organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje 

schválený rozpočet na rok 2021 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

· na straně příjmů zvyšuje o 11.587.800,72 Kč 

· na straně výdajů snižuje o    6.678.441,10 Kč 

· ve financování upravuje o -18.266.241,82 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2021 

· na straně příjmů 416.350.210,55 Kč 

· na straně výdajů 453.102.065,43 Kč 

· financování            36.751.854,88 Kč 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2021, po této úpravě v souhrnné výši 

36.751.854,88 Kč je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let, 

smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč a zároveň 

také smlouvou o úvěru na financování investičních záměrů města v letech 2021 až 2023 

v celkové výši úvěrového limitu 160 mil. Kč. 

 

R/695/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové 

nad Labem v rámci pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2021 

uskutečněného na základě nutnosti narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu 

s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2021 dle předchozích závěrů a požadavků přezkumu 

hospodaření a doplnění pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2021 
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k 31.12.2021 dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to 

především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 

1.2. uložit vedoucímu RAF předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města, 

konanému po provedení pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2021, 

hodnoty této dodatečné úpravy rozpočtu města na rok 2021. 

 

R/696/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o hodnocení nabídek z 22.11.2021 na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - veřejná 

zakázka na dodávku ICT 2021/2", 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - 

veřejná zakázka na dodávku ICT 2021/2" tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy 

DLNK, s. r. o., IČO 26012162, E. Beneše 470, 55203 Česká Skalice za cenu 450.979 Kč včetně 

DPH. 

 

R/697/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit "Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro roky 2022-2031". 

 

R/698/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci o možnostech trasy chodníku mezi ulicemi Alešova a Bezručova ve variantě 

rekonstrukce stávajícího chodníku v celém rozsahu nebo vedení trasy chodníku 

po pozemcích města p. p. č. 2017/2, 2017/3, 2020/3 a 908/1, vše v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, které jsou pronajaty a slouží pro volnočasové aktivity, 

2. rozhoduje 

2.1. o trase chodníku mezi ulicemi Alešova a Bezručova ve variantě stávající polohy chodníku 

podél železniční vlečky společnosti ČEZ a. s., 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. rozšířit stávající rozsah projektu v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 31.03.2022 

 

R/699/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zprávu o možnosti investorství a budoucího vlastnictví opěrné zdi v ulici Jiráskova, která bude 

rekonstruována v rámci investiční akce: „II/299 Dvůr Králové nad Labem - Verdek“, jako 
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stavební objekt SO 250, kterou připravuje město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci 

s Královéhradeckým krajem, 

2. souhlasí 

2.1. s investorstvím Královéhradeckého kraje této části stavby a jejím částečným 

spolufinancováním městem, kdy výše podílu města na nákladech na realizaci rekonstrukce 

opěrné stěny v ulici Jiráskova bude předmětem jednání, 

2.2. se zařazením opěrné zdi SO 250 v ulici Jiráskova do majetku města po skončení období 

udržitelnosti ze strany poskytovatele dotace, 

3. souhlasí 

3.1. s budoucím převodem dešťové kanalizace v ulicích Karlov, Husova, Sladkovského, 

Fügnerova, nám. Republiky, Jiráskova, Spojených národů a Vorlešská od Královéhradeckého 

kraje do vlastnictví města po skončení období udržitelnosti ze strany poskytovatele dotace. 

 

R/700/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 2/2021 z jednání stavebně-architektonické komise Rady města Dvůr Králové 

nad Labem ze dne 27.10.2021, 

2. nesouhlasí 

2.1. s projektem: "Novostavba bytového domu na pozemku p. č. 476/7, Dvůr Králové nad Labem" 

z důvodu nepřiměřené výšky bytového domu vůči stávající zástavbě v lokalitě, dále také 

z důvodu nedostatečného řešení dopravy v klidu, kdy projektem město přichází o mnoho 

parkovacích míst v ulici Libušina a nedostatečným vypořádáním vlivů stavby v řešeném 

území, 

3. ukládá předsedovi stavebně-architektonické komise RM 

3.1. informovat investora projektu: "Novostavba bytového domu na pozemku p. č. 476/7, Dvůr 

Králové nad Labem" o stanovisku rady města a doporučení stavebně architektonické komise. 

Termín: 15.12.2021 

 

R/701/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit cenu vodného ve výši 33,17 Kč/m3 bez DPH, tj. 36,50 Kč/m3 včetně DPH pro rok 2022, 

1.2. schválit cenu stočného ve výši 54,85 Kč/ m3 bez DPH, tj. 60,35 Kč/ m3 včetně DPH pro rok 

2022. 

 

 

R/702/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 
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1.1. s výmazem míst poskytovaných vzdělávání, jejichž činnost vykonává Dům dětí a mládeže 

Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, konkrétně prostory - 

Dubenec 156, 544 55 Dubenec a Nemojov 101, 544 61 Nemojov z důvodu ukončení zájmové 

činnosti v těchto prostorách, 

2. souhlasí 

2.1. se zápisem míst poskytovaných vzdělávání, jejichž činnost vykonává Dům dětí a mládeže 

Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, konkrétně prostory - 

zděný objekt družiny bez čp. na st. p. č. 849/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem - školní družina 

a sociální zařízení Myslbekova ulice na st. p. č. 512/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, Základní 

a Mateřská škola Mostek, Mostek 202, 544 75 Mostek, Základní škola 5. května, 28. října 

731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem z důvodu zahájení zájmové činnosti v těchto 

prostorách. 

 

R/703/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zahájení kurzů pro dospělé v rámci doplňkové činnosti dané zřizovací listinou Základní 

umělecké školy R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83 od 

01.01.2022. 

 

R/704/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán Základní školy Podharť, Máchova 884, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

dle přílohy č. 1. 

 

R/705/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odměny za mimořádné aktivity dle přílohy č. 1 ředitelkám a ředitelům škol a školských 

zařízení. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 

R/706/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odměny za mimořádné aktivity dle přílohy č. 1 ředitelkám Hankova domu, městského 

kulturního zařízení, Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a Pečovatelské 

služby Města Dvůr Králové nad Labem. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených 

mzdových prostředků, 

2. doporučuje 

2.1. odměnu za mimořádné aktivity dle přílohy č. 1 zástupkyni ředitelky Městského muzea 

ve Dvoře Králové nad Labem. 
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R/707/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o otevírání obálek a o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka tří 

osobních automobilů pro dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením“ 

pro Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad Labem, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku tak, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je společná nabídka firem: 

Nelagia s. r. o., IČO 10802185, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8 a Auto Eder 

s.  r. o., IČO 29066476, se sídlem Chebská 392/116b, Dvory, 360 06 Karlovy Vary - nabídková 

cena 1.235.675,19 Kč bez DPH, tj. 1.495.166,98 Kč včetně DPH, 

2.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

- firma AUTOSTYL a. s., IČO 24727741, se sídlem Horská 579, Střední Předměstí, 

541 01 Trutnov s cenou 1.278.437,00 bez DPH, tj.1.546.908,77 včetně DPH, 

- Auto Babiš s. r. o., IČO 27183408, Ondřejovská 700, 251 64 Mnichovice s cenou 

1.381.157,02 bez DPH, tj. 1.671.199,99 včetně DPH. 

 

R/708/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Ing. arch. Martinu Pourovi, 

****************************************** na rekonstrukci objektu historické 

kruhové cihelny v Šárovcově Lhotě. V rozpočtu města nejsou vyčleněny finanční prostředky 

na podporu investičních aktivit cizích subjektů. 

 

R/709/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti o dotaci Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem do programu Královéhradeckého kraje č. 22KPG06 - podpora 

činnosti muzeí a galerií na restaurování sbírkového předmětu - soubor osmi pohřebních 

cechovních štítů, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. 

tohoto usnesení. 

 

R/710/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se změnou jízdních řádů dle návrhu, 
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2. schvaluje 

2.1. Dodatek č. 1 č. ODSH-0852-2020-D1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu města Dvůr 

Králové nad Labem se společností KAD spol. s r.o., IČO 49812947, se sídlem Vápenická 475, 

543 01 Vrchlabí a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucí ODS 

3.1. předložit dodatek dle bodu 2.1 tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 07.12.2021 

 

R/711/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 665/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 10.12.2021 

 

R/712/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán Technických služeb města Dvora Králové nad Labem na rok 2022 dle přílohy 

č. 2. 

 

R/713/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 321 v čp. 400, ulice Švehlova, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

jako byt bez předběžného určení za min. cenu 6.061 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 

s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnoticí komisi na pronájem bytu č. 321 v čp. 400, ulice Švehlova, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová 

(náhradník Tomáš Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 06.12.2021 

 



10/16 

 
 

 

R/714/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 792/1, č. 833/10, obě 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5325-1177/2021, 

za jednorázovou finanční náhradu ve výši 71.000 Kč bez DPH, tj. 85.910 Kč včetně DPH pro 

společnost GasNet, s. r. o., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy 7700100892_1/VB (ES OEMM/VB-

2021/0267) se společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností GasNet Služby, 

s. r. o., IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 21.12.2021 

 

R/715/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemkové parcely č. 2294/14 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou 

kupní cenu ve výši 8.360 Kč Ladislavu a Marii Pilařovým, 

***************************************************, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0268 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/716/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 231/11 v k. ú. Žireč Městys, Zdeňku Ballovi, 

****************************************************. 

 

R/717/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit odkoupení části pozemkové parcely č. 89/2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové za kupní 

cenu ve výši 2.400 Kč/m2 od Emilie Obešlové, 

***************************************************, Lenky Malé, 

*******************************, Moniky Loulové, 

**************************************************. 
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R/718/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit směnu pozemkové parcely č. 4947 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za část stavební 

parcely č. 479/3 o výměře 9 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která je dle geometrického 

plánu č. 5374-442/2021 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4968 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem s Petrem Beličákem, 

***************************************************** a Ivetou Beličákovou, 

*****************************************************, zřízení bezúplatného 

věcného břemene na nově vznikající pozemkové parcele č. 4968 a části pozemkové parcely 

č. 4949, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5374-

442/2021 s Karlem Asterem, 

*****************************************************, 

1.2. schválit smlouvu o směně, o zrušení věcného břemene a zřízení věcného břemene 

č.  OEMM/SMEN-2021/0270 v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

 

R/719/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se stavbou „ADAPTACE ZAHRADNICTVÍ NA CENTRUM S DOMOVEM PRO SENIORY, DVŮR 

KRÁLOVÉ NAD LABEM“ dle předložené projektové dokumentace, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit radě města k projednání smlouvu o umístění a právu provést stavbu pro stavbu 

„ADAPTACE ZAHRADNICTVÍ NA CENTRUM S DOMOVEM PRO SENIORY, DVŮR KRÁLOVÉ 

NAD LABEM“. 

Termín: 31.01.2022 

 

R/720/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem Ing. Vítězslavu Šturmovi DiS., 

MBA, narozeného ************ nový mzdový výměr s účinností od 01.01.2022 dle přílohy 

č. 2. 

 

R/721/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit směnu částí pozemkových parcel č. 4139, č. 2082/34 o celkové výměře 14 m2, které 

jsou dle geometrického plánu č. 5362-383/2021 označeny jako nově vzniklá pozemková 

parcela č. 2082/43 za část pozemkové parcely č. 2082/33 o výměře 14 m2, která je dle 
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geometrického plánu č. 5362-383/2021 označena jako nově vzniklá pozemková parcela 

č.  2082/41, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s Romanem Vodičkou, 

*****************************************************, 

1.2. schválit směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2021/0271 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/722/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 231 v čp. 1296, ulice Komenského, Dvůr Králové nad Labem jako bytu 

sociálního z dotačního programu IROP, Radomilu Cihlářovi, 

****************************************************************, zastoupený 

opatrovníkem městem Dvůr Králové nad Labem, zastoupené Markétou Vohnoutovou, 

pověřenou výkonem funkce opatrovníka, dle VP města č. 11/2019 na dobu určitou 

od 08.12.2021 do 07.12.2022 za smluvní nájemné 952 Kč/měsíc, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0269 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 07.12.2021 

 

R/723/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 331 v čp. 400, ulice 

Švehlova, 544 01 Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Adéla Hloušková, **************************************************, 

2. místo: Jakub Čonka, ************************************************, 

1.2. pronájem bytu č. 331 v čp. 400, ulice Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Adéle Hlouškové, 

*************************************************** dle Pravidel pro 

hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou od 13.12.2021 

do 12.12.2022 za smluvní nájemné ve výši 8.127 Kč/měsíc za předpokladu, že uhradí před 

podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0272 v souladu s bodem 1.2 tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.3 tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 10.12.2021 
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R/724/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 11 v čp. 950, ulice Boženy Němcové, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, jako 

bytu sociálního z dotačního programu IROP, Tomáši Kočovskému, 

*********************************************************, dle VP města 

č.  11/2019 na dobu určitou od 18.12.2021 do 17.12.2022, za smluvní nájemné 

3.560 Kč/měsíc, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0273 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 17.12.2021 

3. ukládá vedoucí ŠKS 

3.1. nadále spolupracovat s Tomášem Kočovským, 

*********************************************************, mj. za účelem 

zajistit z jeho strany úhradu pohledávky vůči městu Dvůr Králové nad Labem vzniklou 

v souvislosti s pronájmem bytu č. 11 v čp. 950, ulice Boženy Němcové, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem. 

Termín: 30.06.2022 

 

R/725/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Výsledky hlasování 1. ročníku participativního rozpočtu města: 

 

1. Dětské hřiště ve Smetanově ulici: celkem 184 hlasů (195 kladných, 11 záporných), 

2. Dvorská oáza: celkem 120 hlasů (148 kladných, 28 záporných), 

3. Lezecká stěna v parku Schulzovy sady: celkem 64 hlasů (101 kladných, 37 záporných), 

4. Workout Bajrák: celkem 55 hlasů (79 kladných, 24 záporných), 

5. Komunitní zahrada: celkem 33 hlasů (70 kladných, 37 záporných), 

6. Obnova staré vodní pumpy pod nemocnicí: celkem 12 hlasů (40 kladných, 

28 záporných), 

7. Argentinské tango – léčivé obejmutí pro všechny generace: celkem - 15 hlasů 

(19 kladných, 34 záporných), 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit zahájení realizace projektů Dětské hřiště ve Smetanově ulici a Dvorská oáza. 

Termín: 31.12.2022 
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R/726/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo na základě provedené poptávky následující 

nabídky (dle data a času podání): 

1. Monitora Media, s. r. o., IČO 03980481, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - nabídková cena 

3.400 Kč bez DPH měsíčně, tj. 4.114 Kč včetně DPH (98.736 Kč včetně DPH Kč za 24 měsíců), 

2. Newton Media, a. s., IČO 28168356, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 - nabídková 

cena 3.500 Kč bez DPH měsíčně, tj. 4.235 Kč včetně DPH (101.640 Kč včetně DPH za 

24 měsíců), 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na dodávání „Monitoringu médií pro město Dvůr Králové nad Labem v období 01.01.2022 

do 31.12.2023“, kterou je nabídka společnosti Monitora Media, s. r. o., IČO 03980481, 

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, za cenu 98.736 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. Smlouvu o dodávání monitoringu médií pro město Dvůr Králové nad Labem na roky 

2022 -  023 č. VKV/OSTA-2021/0001 se společností Monitora Media, s. r. o., IČO 03980481, 

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucí VKV 

4.1. předložit smlouvu dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

4.2. zajistit zveřejnění smlouvy dle bodu 3.1. v registru smluv, 

4.3. informovat účastníky veřejné zakázky malého rozsahu o jejím výsledku. 

Termín: 20.12.2021 

 

R/727/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. vyslání starosty města Dvůr Králové nad Labem Jana Jarolíma, místostarostky města 

Dvůr Králové nad Labem Alexandry Jiřičkové a zastupitelky Veroniky Tomkové na zahraniční 

pracovní cestu do Szczawna Zdrój (Polsko) dne 16.12.2021, 

2. rozhoduje 

2.1. o tom, že jim budou uhrazeny náklady spojené se zahraniční pracovní cestou dle bodu 1.1. 

v souladu s platnými právními předpisy, a to včetně kapesného ve výši 5 euro na osobu, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zabezpečit cestovní pojištění a nutné cestovní náležitosti včetně kapesného spojené 

se zahraniční pracovní cestou dle bodu 1.1. 

Termín: 15.12.2021 
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R/728/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. rozhodnout, že záměr ZŠ speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí, spočívající 

v prověření možnosti umístění a realizace nové budovy školy na p. p. č. 1608/1 a 1608/2 

v k.  ú. Dvůr Králové nad Labem bude součástí Změny č. 4 Územního plánu Dvůr Králové 

nad Labem. 

 

R/729/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

1.2. schválit nové termíny nesplněných úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města 

dle přílohy č. 2. 

 

R/730/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí zápis Osadního výboru Verdek z 26.07.2021 a 14.10.2021, zápis Osadního 

výboru Zboží z 06.09.2021, zápis Osadního výboru Žireč z 06.09.2021 a zápis Osadního 

výboru Lipnice z 08.09.2021, 

1.2. schválit odpověď na zápisy Osadního výboru Verdek z 26.07.2021 a 14.10.2021, Osadního 

výboru Zboží z 06.09.2021, Osadního výboru Žireč z 06.09.2021 a Osadního výboru Lipnice 

z 08.09.2021. 

 

R/731/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2021 - Organizační řád 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem s účinností od 01.01.2022 a pověřuje starostu 

města jeho podpisem, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním vnitřního předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách 

města, 

3. ukládá tajemníkovi městského úřadu 

3.1. zveřejnit vnitřní předpis dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách města, 

Termín: 30.12.2021 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zohlednit přijaté organizační změny do rámce rozdělení rozpočtového hospodaření 

s vymezením seznamu příkazců operací. 
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Termín: 30.12.2021 

 

R/732/2021 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. program 18. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 

09.12.2021 od 16:00 hodin v sále Hankova domu. 

 

1. Zahájení 

2. Plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

3. Výbory ZM 

4. Peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM Dvůr Králové nad 

Labem, za výkon funkce členů a předsedů výborů ZM 

5. Změna č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem - určený zastupitel 

6. Územní plán Dvůr Králové nad Labem - záměr ZŠ speciální (Diakonie ČCE Vrchlabí) 

7. Návrh na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

8. Zpráva o uplatňování Územního plánu Dvůr Králové nad Labem za období 2018-2021 

9. Majetkové záležitosti 

10. Cena vodného a stočného pro rok 2022 

11. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro roky 2022-2031 

12. Finanční podpora provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů na výměnu 

spalovacích stacionárních zařízení a finanční podpora na instalaci akumulačních nádrží 

13. Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. – navýšení základního kapitálu 

14. Farní charita Dvůr Králové nad Labem - rozšíření účelu smlouvy o poskytnutí dotace 

15. Zrušení Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, zapsaného spolku 

16. Dotace Oblastní charitě Červený Kostelec na činnost Hospicu Anežky České 

17. Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2021 

18. Úprava rozpočtu pro rok 2021 dle případných požadavků přezkumu hospodaření 

a návazností k ostatním rozpočtům 

19. Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 

20. Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2023 až 2024 

21. Diskuze 

22. Závěr 

 

 

 

 

 Jan Jarolím v. r.     Alexandra Jiřičková v. r. 
   starosta          místostarostka  

             
      

       


