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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

99. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 15.12.2021 

R/733/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 10/2021 v organizaci Městské muzeum ve 

Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, ze dne 12.11.2021. 

 

R/734/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 11/2021 v organizaci ZŠ Podharť, Dvůr 

Králové nad Labem, Máchová 884, ze dne 15.11.2021. 

 

R/735/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Moniky Bandové, **********************************************, 

o povolení splátek dluhu z titulu nájemní smlouvy ze dne 02.06.2016 v pravidelné měsíční 

výši 7.000 Kč, 

2. neschvaluje 

2.1. žádost Moniky Bandové, **********************************************, 

o povolení splátek dluhu z titulu nájemní smlouvy ze dne 02.06.2016 v pravidelné měsíční 

výši 7.000 Kč. 

 

R/736/2021 - 99. 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 č. 14/2021 - Směrnice o ochraně osob, které oznamují 
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porušení práva Evropské unie, s účinností od 17.12.2021 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: 17.12.2021 

 

R/737/2021 - 99. 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 č. 11/2021 - Sazebník úhrad za poskytování informací v roce 

2022 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 vedoucímu RAF 

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

Termín: 15.12.2021 

 

R/738/2021 - 99. 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 č. 12/2021 - Prováděcí předpis na rok 2022 ke Statutu 

sociálního fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných členů 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem s účinností od 01.01.2022 a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 

2. nesouhlasí 

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

města. 

 

R/739/2021 - 99. 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 č. 13/2021 - Rozdělení rozpočtového hospodaření do 
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organizačních jednotek rozpočtu dle rozpočtové skladby s vymezením seznamu příkazců 

operací s účinností od 01.01.2022 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. nesouhlasí 

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

města. 

 

R/740/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 pro město Dvůr Králové nad Labem a městem 

zřízené příspěvkové organizace dle tabulek č. 1 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 

2022, č. 2 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2022 dle organizačních jednotek 

a paragrafů rozpočtové skladby a č. 3 Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené 

příspěvkovým organizacím na rok 2022. 

 

R/741/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s výpovědí smlouvy o provádění technické podpory k původnímu frankovacímu stroji 

Ultimail, 

1.2. s uzavřením servisní smlouvy k frankovacímu stroji PostBase 30, 

2. schvaluje 

2.1. výpověď smlouvy o provádění technické podpory č. OI/POSS-2011/1120 ze dne 05.12.2011 

se spol. Dr. Jaroslav Barták - ALBACON, IČO 13791621, Malátova 1/91, 150 00 Praha 5 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.2. servisní smlouvu k frankovacímu stroji č. OI/TECH-2021/0008 se spol. Albacon 

Systems, a. s., IČO 01465279, Chlumova 313/6, 130 00 Praha 3 a pověřuje starostu města 

jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. předložit výpověď a smlouvu dle bodů 2.1. a 2.2. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 23.12.2021 

 

R/742/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uzavřením servisní smlouvy k telefonní ústředně, 

2. schvaluje 

2.1. servisní smlouvu č. OI/TECH-2021/0007 se spol. LinuxBox.cz, s. r. o., IČO 25862782, 

28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a pověřuje starostu města jejím 



4/16 

 

 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

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

Termín: 23.12.2021 

 

R/743/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s převodem Smlouvy o poskytování kvalifikovaných časových razítek pod Smlouvu 

o poskytování certifikačních služeb, 

2. schvaluje 

2.1. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb certifikační autority KTÚ/POSS-2009/2484 - 

D-5 se spol. Česká pošta, s. p., IČO 47114983, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 

a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

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

Termín: 23.12.2021 

 

R/744/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s ponížením celkové ceny díla o 27.863 Kč bez DPH tj. 33.714,23 Kč včetně DPH na 

konečných 717.757 Kč bez DPH tj. 868.485,97 Kč včetně DPH na akci: „Metropolitní síť 

Dvůr Králové nad Labem, etapa 2021“ z důvodu méně prací, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo OI/DILO-2021/0005 – D-1 na zhotovení stavby se spol. 

Michlovský – stavební s. r. o., IČO 27714080, Salaš 99, 763 51 Zlín a pověřuje starostu 

města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

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

Termín: 23.12.2021 

 

R/745/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. postup přípravy investiční akce řešící výstavbu kanalizační sítě v městské části Verdek 

včetně rozsahu projektové přípravy, možného harmonogramu akce i výše investičních 

nákladů projektu a možných zdrojů financování, 
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2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit prověření chystaných dotačních titulů v následujícím programovém období 2021 - 

2027 z dostupných operačních fondů (OP Životní prostředí) a národních zdrojů 

(Ministerstvo zemědělství a Státní fond životního prostředí) na akci Kanalizace Dvůr 

Králové nad Labem - Verdek. 

Termín: 31.03.2022 

 

R/746/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s pořízením dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a podrobného 

rozpočtu akce Kanalizace Dvůr Králové nad Labem - Verdek, kdy náklady na projektovou 

dokumentaci jsou dle UNIKA Sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen 

projektových prací a inženýrských činností 2021 pro Liniové vodohospodářské stavby, 

ve výši 605.000 Kč bez DPH, tj. 732.050 včetně DPH, 

2. rozhoduje 

2.1. o využití výjimky z postupů zadávání veřejných zakázek v souladu s čl. VII vnitřního 

předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem z důvodu zachování principu 

autorských práv, 

2.2. o výběru zhotovitele dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr 

a podrobného rozpočtu akce „Kanalizace Dvůr Králové nad Labem – Verdek“, kterým je 

společnost VIS - Vodohospodářsko- inženýrské služby, spol. s r. o., IČO 48153362, Hradec 

Králové, Na Střezině 1079/10, s cenou prací 580.000 Kč bez DPH, tj. 701.800 Kč vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo číslo RISM/DILO/2021-0053 s firmou VIS - Vodohospodářsko- inženýrské 

služby, spol. s r. o., Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 23.12.2021 

 

R/747/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zahájením zadávání podlimitní veřejné zakázky na akci: „Rekonstrukce školy 

J. A. Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem“ s tím, že tato veřejná 

zakázka bude zadávána podle ustanovení § 26 v návaznosti na ustanovení § 3 písm. b) 

a ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce v otevřeném řízení, 
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2. schvaluje 

2.1. v souladu s ustanovením § 26 v návaznosti na ustanovení § 3 písm. b) a ustanovení § 56 

ZZVZ, že tato podlimitní veřejná zakázka na stavební práce bude zadávána formou 

otevřeného řízení vč. příslušných dokladů (zadávací dokumentace a smlouvy o dílo) 

a časový harmonogram zadávání a předpokládané realizace této veřejné zakázky, 

2.2. v souladu s ustanovením § 43 ZZVZ společnost Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., 

IČO 25972154, Dačická č. p. 247, 530 03 Pardubice, v zastoupení jednatelem Ing. Janou 

Dvořákovou, jako osobu, která bude zadavatele zastupovat při provádění úkonů podle 

zákona VZ souvisejících se zadávacím řízení, a tedy i jako osobu oprávněnou pro 

elektronické otevírání nabídek, 

2.3. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat ve věcech této veřejné zakázky 

se společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., a zároveň také jako osobu způsobilou 

pro elektronické otevírání nabídek, 

2.4. vedoucího odboru OI jako osobu oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

2.5. složení hodnotící komise a zároveň komise pro posouzení splnění podmínek účasti 

vč. náhradníků, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro posouzení splnění podmínek 

účasti (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním dne 

09.02.2022 v 09:45 hodin před elektronickým otevíráním nabídek, 

Termín: 01.02.2022 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci. 

 

Termín: 31.03.2024 

 

R/748/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. dodatek č. RIM/NAJE-2012/1819-D10 ke smlouvě ze dne 27.06.2012 se společností 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., nám. Denisovo 766, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, kterým se aktualizuje seznam pronajatého 

vodohospodářského majetku, a kterým se upravuje částka za nájem stejně, jako v roce 

2021 ve výši 13.700.000 Kč/rok bez DPH, tj. 16.577.000 Kč/rok včetně DPH a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. předložit dodatek dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 20.12.2021 
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3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. zajistit přípravu nové provozovatelské smlouvy se společností Městské vodovody 

a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s r. o. ve spolupráci s odborem RISM 

a provozovatelem. 

Termín: 31.05.2022 

 

R/749/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci z dotačního programu Rozvoj a budování cyklotras a cyklostezek 

v Královéhradeckém kraji na projekt: „LABSKÁ STEZKA (Cyklotrasa č. 2) V ÚSEKU 

STANOVICE - ŽIREČ“ a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. předložit žádost dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu a následně 

zajistit její podání, 

Termín: 17.01.2022 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 

finančních prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření rozpočtu města pro rok 

2022. 

Termín: 31.03.2022 

 

R/750/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost společnosti Honc CZ s. r. o., IČO 27527468, Pod Lesem 2461, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem, na akci: „Obnova bývalé vily Zdeňka Sochora, Spojených národů čp. 1620 ve 

Dvoře Králové n/L - 1. etapa obnovy okenních výplní“, o prodloužení termínu dokončení 

díla do 29.04.2022 z důvodu nepředvídatelných technických obtíží, které vyšly najevo až při 

tvorbě výrobní dokumentace, kdy se nezachovala žádná původní plánová dokumentace 

a vzhledem k historickému významu Sochorovy vily nutnosti zpracování a konzultování 

mimo jiných i se zástupci Státní památkové péče velké množství technických detailů, 

2. souhlasí 

2.1. na základě okolností uvedených v bodě 1.1. tohoto usnesení s prodloužením termínu 

dokončení díla do 29.04.2022, 

3. schvaluje 

3.1. dodatek č. RISM/DILO-2021/0046-D1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2021/0046 

se společností Honc CZ s. r. o., IČO 27527468, Pod Lesem 2461, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem a pověřuje starostu města jeho podpisem, 
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4. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 21.12.2021 

 

R/751/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky 

malého rozsahu na služby na akci: „Pořízení Změn č. 4 a č. 5 Územního plánu Dvůr Králové 

nad Labem“ dle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem ze dne 

07.12.2021, 

1.2. že byly podány následující nabídky (dle data a času podání): 

1. REGIO, projektový ateliér s. r. o., IČO 26002337, Hořická 50, 500 02 Hradec Králové, 

s nabídkovou cenou 695.000 Kč bez DPH, tj. 840.850 Kč včetně DPH, 

2. Ing. arch. Milan Salaba, IČO 40663264, Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5, s nabídkovou 

cenou 642.000 Kč bez DPH, tj. 776.820 Kč včetně DPH, 

3. ARCHUM architekti s. r. o., IČO 01894871, Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2, 

s nabídkovou cenou 751.000 Kč bez DPH, tj. 908.710 Kč včetně DPH, 

2. rozhoduje 

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

veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: Ing. arch. Milan Salaba, 

IČO 40663264, Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5, s nabídkovou cenou 642.000 Kč bez 

DPH, tj. 776.820 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2021/0055 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 17.12.2021 

 

R/752/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s převodem částky 300.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic Pečovatelské služby 

Města Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 

2.1. provést odvod finančních prostředků ve výši 300.000 Kč z fondu investice do rozpočtu 
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města Dvůr Králové nad Labem za účelem rekonstrukce bytu v domě s pečovatelskou 

službou, Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 31.01.2022 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. promítnutí následných rozpočtových úprav do rámce rozpočtu města Dvůr Králové nad 

Labem na rok 2022. 

Termín: 31.03.2022 

 

R/753/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s převodem částky 350.000 Kč z rezervního fondu Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, 

Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad Labem do fondu investic. 

 

R/754/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o podání žádosti o dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje prostřednictvím státního rozpočtu v dotačním 

programu A pro rok 2022 č. A/2022/632 na částku 7.018.000 Kč, 

2. souhlasí 

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

1.1. tohoto usnesení. 

 

R/755/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. nesouhlasí 

1.1. s přijetím nabízeného majetku uvedeného v příloze č. 1 od Pečovatelské služby Města Dvůr 

Králové nad Labem. 

 

R/756/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výsledky inventarizace účetnictví Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 

Krásnohorské 2428 v příloze č. 1, 

2. schvaluje 

2.1. odpis pohledávky na stravném ve výši 1.625 Kč za neidentifikovaným dlužníkem dle 

ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Mateřské školy, Dvůr Králové 

nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, 

2.2. odpis pohledávky ve výši 12.180 Kč za dlužníkem VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové 
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n. L. spol. s r. o. dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Mateřské 

školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428. 

 

R/757/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z korespondenčního jednání sociální komise rady města ze dne 07.12.2021, 

2. schvaluje 

2.1. umístění Marie Markové, *************************************************** 

do domu s pečovatelskou službou. 

 

R/758/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s omezením provozu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, v období 

23.12.2021 - 02.01.2022 a Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 

2428, v období 23.12.2021 - 03.01.2022, dle přílohy č. 1 a 2. 

 

R/759/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti o dotaci Hankovým domem, městským kulturním zařízením, náměstí 

Václava Hanky 299, 544 01 Dvůr Králové nad Labem do programu Královéhradeckého kraje 

č. 22KPG01 - podpora kulturních aktivit, 

2. souhlasí 

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

tohoto usnesení. 

 

R/760/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. vyhlašuje 

1.1. dotační program na podporu tělovýchovy a sportu na rok 2022 dle přílohy č. 1, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1. zveřejnit vyhlášení dotačního programu dle bodu 1.1. na úřední desce městského úřadu. 

Termín: 20.12.2021 

 

R/761/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání komise cestovního ruchu rady města ze dne 11.11.2021. 
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R/762/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. podání žádosti o poskytnutí dotace pro městské informační centrum do dotačního 

programu Královéhradeckého kraje - 22CRG04 Podpora aktivit turistických informačních 

center, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1. zajistit podání žádosti do dotačního programu uvedeného v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 13.01.2022 

 

R/763/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. smlouvu č. KTÚ/POSS-2021/0029 se Základní uměleckou školou R. A. Dvorského, 

IČO 67439560, náměstí T. G. Masaryka 83, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

o zprostředkování telekomunikačních služeb a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.2. smlouvu č. KTÚ/POSS-2021/0030 s Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem, 

IČO 75065649, Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

o zprostředkování telekomunikačních služeb a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. smlouvu č. KTÚ/POSS-2021/0031 se ZŠ Schulzovy sady, IČO 60154721, Školní 1235, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem o zprostředkování telekomunikačních služeb a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

1.4. smlouvu č. KTÚ/POSS-2021/0032 s MŠ Elišky Krásnohorské, IČO 70995745, Elišky 

Krásnohorské 2428, 544 01 Dvůr Králové nad Labem o zprostředkování telekomunikačních 

služeb a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5. smlouvu č. KTÚ/POSS-2021/0033 se ZŠ 5. května, IČO 64202313, 28. října 731, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem o zprostředkování telekomunikačních služeb a pověřuje starostu města 

jejím podpisem, 

1.6. smlouvu č. KTÚ/POSS-2021/0034 s Hankovým domem, městským kulturním zařízením, 

IČO 13583051, náměstí Václava Hanky 299, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

o zprostředkování telekomunikačních služeb a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.7. smlouvu č. KTÚ/POSS-2021/0035 s MŠ Drtinova, IČO 70995737, Drtinova 1444, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem o zprostředkování telekomunikačních služeb a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

1.8. smlouvu č. KTÚ/POSS-2021/0036 se ZŠ Strž, IČO 60154730, Elišky Krásnohorské 2919, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem o zprostředkování telekomunikačních služeb a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

1.9. smlouvu č. KTÚ/POSS-2021/0037 s Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem, 

IČO 43464386, 544 01 Dvůr Králové nad Labem o zprostředkování telekomunikačních 

služeb a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.10. smlouvu č. KTÚ/POSS-2021/0038 s Městskou knihovnou Slavoj ve Dvoře Králové nad 

Labem, Tylova 512, 544 01 Dvůr Králové nad Labem o zprostředkování telekomunikačních 

služeb a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

2.1. předložit smlouvy dle bodu 1.1. až 1.10. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.12.2021 

 

R/764/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu pozemkové parcely č. 2531/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ing. Miloši 

Janků, *******************************, 

1.2. záměr pronájmu pozemkové parcely č. 2531/9 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Miroslavu 

Havrdovi,   *************************************, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměry pronájmu dle bodů 1.1. a 1.2. tohoto usnesení na úřední desce 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 23.12.2021 

 

R/765/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3529/1 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5359-1336/2021, 

za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH, pro 

společnost GasNet, s. r. o., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy 7700102389_1/VB (ES OEMM/VB-

2021/0274) 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: 07.01.2022 

 

R/766/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3653/1, č. 3656/1, 

č. 3657/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 5332-1241/2021, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 92.800 Kč bez DPH, 

tj. 112.288 Kč včetně DPH, pro společnost GasNet, s. r. o., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy 7700101687_2/VB (ES OEMM/VB-
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2021/0275) 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: 07.01.2022 

 

R/767/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 924 v k. ú. Verdek, 

za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH, 

s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 924 v k. ú. Verdek, pro společnost ČEZ 

Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby IV-12-2023457 (ES OEMM/BUDO-2021/0276) se společností ČEZ Distribuce, a. s., 

IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, která je na 

základě plné moci zastoupena Jaroslavem Kuličkou, IČO 76512037, Okružní 932, 

517 21 Týniště nad Orlicí a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 07.01.2022 

 

R/768/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 1034/41 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez 

DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH, s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 1034/41 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby IV-12-2023391 (ES OEMM/BUDO-2021/0277) se společností ČEZ Distribuce, a. s., 

IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, která je na 

základě plné moci zastoupena Jaroslavem Kuličkou, IČO 76512037, Okružní 932, 

517 21 Týniště nad Orlicí a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 07.01.2022 

 

R/769/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 607/3 v k. ú. Žirecká 

Podstráň, v rozsahu dle geometrického plánu č. 320-3/2021, za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo OEMM/VB-2021/0278 s Petrem 

Mühlsteinem, Durychova 1391/6, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 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: 07.01.2022 

 

R/770/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. obdrženou nabídku společnosti Daros profi s. r. o., IČO 26003767, se sídlem 5. května 

1715, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na prodej části stavební parcely č. 1904, části 

pozemkové parcely č. 2230/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá starostovi města 

2.1. jednat se společností Daros profi s. r. o. o ceně za nabízené nemovitosti. 

Termín: 31.01.2022 

 

R/771/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informace o neplatnosti nájemní smlouvy č. OEMM/ONNP-2020/0373 ze dne 01.04.2020 

na pronájem části střechy v čp. 2962 - Domov s pečovatelskou službou, Elišky 

Krásnohorské, Dvůr Králové nad Labem, uzavřená s Martinem Frödem, IČO 62050729, 

Sochorova 1594, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. vyrozumění o neplatnosti nájemní smlouvy dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zaslat vyrozumění dle bodu 2.1. tohoto usnesení Martinu Frödemu, IČO 62050729, 
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Sochorova 1594, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 22.12.2021 

 

R/772/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání likvidační komise 07.12.2021, 

2. schvaluje 

2.1. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 

2.2. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 ekologickou likvidací, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle části 2.1. tohoto usnesení, 

Termín: 23.12.2021 

4. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

4.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle části 2.2. tohoto usnesení, 

Termín: 23.12.2021 

 

R/773/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. vyhlašuje 

1.1. záměr využít část pozemkové parcely č. 1697/1 o přibližné výměře 2 900 m2 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, v souladu s platným územním plánem, za účelem výstavby bytových 

domů a související infrastruktury, dle zadávacích podmínek uvedených v příloze č. 6, 

2. schvaluje 

2.1. komisi pro vyhodnocení podaných nabídek ve složení Jan Jarolím (náhradník Alexandra 

Jiřičková), Jan Helbich (náhradník Martin Hampl), Milan Šimek (náhradník Marie 

Kadrmasová), Petr Kocourek, Luděk Krýza (náhradník Vítězslav Šturma), 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zveřejnit záměr dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem. 

Termín: 22.12.2021 
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R/774/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výši kompenzace 3.814.200 Kč pro rok 2022 k zajištění městské autobusové dopravy ve 

Dvoře Králové nad Labem společností KAD spol. s r. o., IČO 49812927, se sídlem Vápenická 

475, 543 01 Vrchlabí, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nebližšího rozpočtového opatření v roce 

2022. 

Termín: 31.03.2022 

 

R/775/2021 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

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

„Roznášková služba Novin královédvorské radnice na rok 2022“ jedinou nabídku od 

společnosti Česká pošta, s. p., IČO 47114983, Politických vězňů 4, 110 00 Praha 1 – cena dle 

aktuálně platného ceníku České pošty, s. p., 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Roznášková služba Novin 

královédvorské radnice na rok 2022“, kterým je Česká pošta, s. p., IČO 47114983, 

Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1, za cenu dle aktuálního ceníku České pošty, s. p., 

3. schvaluje 

3.1. Smlouvu o Roznášce informačních/propagačních materiálů č. VKV/OSTA-2021/0002 

se společností Česká pošta, s. p., IČO 47114983, Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1, 

a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucí VKV 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky malého rozsahu o jejím výsledku, 

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

Termín: 07.01.2022 

 

 

 

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

     
            

          


