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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

101. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 12.01.2022 

R/2/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 12/2021 v organizaci ZŠ Strž, Dvůr Králové 

nad Labem, Elišky Krásnohorské ze dne 03.12.2021. 

 

R/3/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 2 v čp. 2963 v ulici Štefánikova 

ve Dvoře Králové nad Labem, od 01.04.2022 na dobu určitou 5 let, za cenu 678,55 Kč/m2/rok 

včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Marku Fejksovi, IČO 71836462, Štefánikova 

2963, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, za účelem provozování kanceláře, 

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: 17.01.2022 

 

R/4/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost o odpuštění nájmu v prostoru sloužícímu podnikání č. 11, 14, 18, v čp. 101, náměstí 

Republiky, Dvůr Králové nad Labem a návrh na spolupráci Petry Hrdinové, IČO 87320711, 

Rooseveltova 463, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2. nesouhlasí 

2.1. s odpuštěním nájmu za prostor dle bodu 1.1 tohoto usnesení a s návrhem spolupráce, 
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3. souhlasí 

3.1. s úhradou dlužné částky za rok 2021 do 31.03.2022 za předpokladu, že nájemné za každý 

daný měsíc bude řádně hrazeno. 

 

R/5/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 478 v k. ú. Verdek, 

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

a s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 478 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 

č. IE-12-2008473/VB/01 (ES OEMM-BUDO-2021/0279) 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 společností K energo s. r. o., IČO 27494683, se sídlem 

Nádražní 346, 563 01 Lanškroun 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: 31.01.2022 

 

R/6/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení pozemkové parcely č. 327/11 v k. ú. Žireč Městys, za celkovou cenu 

245.135 Kč, od společnosti Hradecká zemědělská s. r. o., IČO 06457282, se sídlem 

Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. vyzvat zástupce společnosti Hradecká zemědělská s. r. o. k předložení kupní smlouvy. 

Termín: 21.01.2022 

 

R/7/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit odkoupení spoluvlastnického podílu pozemkové parcely č. 4514 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 261.846 Kč, od společnosti VIAGEM a. s., 

IČO 04817320, se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 – Karlín. 
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R/8/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s odkoupením souboru nemovitostí v areálu bývalého závodu „TIBA Zálabí“ dle 

přílohy č. 2 tohoto materiálu označených jako 601 B, stavební parcely č. 1349/2 včetně 

stavby komínu, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kuní cenu ve výši 

39.990.000 Kč, která bude hrazena ve třech splátkách, kdy první splátka ve výši 

20.000.000 Kč bude složena prostřednictvím advokátní úschovy do převodu vlastnického 

práva v katastru nemovitostí, druhá splátka ve výši 10.000.000 Kč bude uhrazena do 

12 měsíců od převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, třetí splátka ve výši 

9.990.000 Kč bude uhrazena do 24 měsíců od převodu vlastnického práva v katastru 

nemovitostí, od společnosti SLEZAN HOLDING a. s., IČO 24229709, se sídlem Václavská 

316/12, 120 00 Praha 2 – Nové Město, 

1.2. uložit starostovi města jednat se společností SLEZAN HOLDING a. s. o podmínkách kupní 

smlouvy. 

 

R/9/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1843/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 

405 02 Děčín, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 18.01.2022 

 

R/10/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. odkládá 

1.1. své rozhodnutí o udělení souhlasu ve věci oplocení pozemkové parcely č. 1154/3 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem podél stávající komunikace v ul. Pod Lesem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zadat zpracování studie možného řešení tvaru křižovatky v ulici Pod Lesem s ohledem 

na zlepšení rozhledových poměrů. 

Termín: 30.06.2022 

 

R/11/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 6 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu a Jiřině Tydrychovým, 
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*********  *******, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad 

Labem, na dobu určitou, od 21.02.2022 do 20.02.2024, za smluvní nájemné 3.443 Kč/měsíc, 

za předpokladu, že Jiří a Jiřina Tydrychovi uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši 

trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0001 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: 26.01.2022 

 

R/12/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 8 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Josefu a Ing. Lence 

Stehnovým, ********* ********, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr 

Králové nad Labem, na dobu určitou, od 08.02.2022 do 07.02.2024, za smluvní nájemné 

3.765 Kč/měsíc, za předpokladu, že Josef a Ing. Lenka Stehnovi uhradí před podpisem 

smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0002 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: 26.01.2022 

 

R/13/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 321 v čp. 400, Švehlova, 

Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Stanislav Skořepa, ********** **********, 

1.2. pronájem bytu č. 321 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Stanislavu Skořepovi, 

********** **********, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové 

nad Labem, na dobu určitou od 24.01.2022 do 23.01.2023, za smluvní nájemné ve výši 

8.500 Kč/měsíc, za předpokladu, že Stanislav Skořepa uhradí před podpisem smlouvy 

o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a nájemné za období 

24.01.2022 - 23.01.2023, 

1.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0003 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: 21.01.2022 
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R/14/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 51 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako 

byt bez předběžného určení, za min. cenu 5.068 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 

s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnoticí komisi na pronájem bytu č. 51 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, 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: 19.01.2022 

 

R/15/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje 

1.1. řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat nejvýhodnější nabídku 

proběhlého poptávkového řízení – „Dodávka sběrných nádob“ a uzavřít rámcovou smlouvu 

pro rok 2022 se společností Komunální technika, s. r. o, IČO 26684055, se sídlem Boleslavská 

1544, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, s nabídkovou cenou 488.950 Kč bez DPH, 

tj.  591.629,50 Kč včetně DPH. 

 

R/16/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost společnosti Sweco Hydroprojekt, a. s., IČO 26475081, Táborská 940/31, 

140 16 Praha 4, na akci: „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření 

(PPO)/revitalizace Labe a navazujícího území v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem“ 

o úpravu harmonogramu prací pro II. návrhovou etapu z důvodu připomínkování a realizace 

veřejného projednávání, 

2. souhlasí 

2.1. s posunutím termínu zahájení II. etapy studie max. do 31.03.2022 a termínu ukončení 

II. etapy studie max. do 23.06.2022, kdy celková délka zpracování II. etapy - 10 týdnů studie 

zůstává beze změny, 

3. schvaluje 

3.1. dodatek č. KRI_1/DILO-2021/0002-D1 ke smlouvě o dílo č. KRI_1/DILO-2021/0002 

se společností Sweco Hydroprojekt, a. s., IČO 26475081, Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 

a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

4. ukládá krizovému manažerovi 

4.1. předložit dodatek dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
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Termín: 28.01.2022 

5. ukládá místostarostovi města 

5.1. zajistit nabídku pro hodnocení ekonomické efektivity navržených protipovodňových 

opatření dle metodiky Ministerstva zemědělství ČR pro poskytnutí finanční dotace. 

Termín: 28.02.2022 

 

R/17/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. odvolává 

1.1. Ing. Jana Horsáka z povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem k 13.01.2021, 

2. jmenuje 

2.1. Ing. Vítězslava Šturmu, MBA do povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem 

k 13.01.2021. 

 

R/18/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s udělením pověření k zastupování města Dvůr Králové nad Labem Ing. Ctiradu Pokornému 

při smluvních jednáních s dodavateli energií, 

1.2. s udělením pověření k zastupování města Dvůr Králové nad Labem Ing. Ctiradu Pokornému 

ke všem právním úkonům spojeným s investorsko-inženýrskou činností ve fázi přípravy, 

realizace a převzetí dokončené stavby, včetně souvisejících činností, 

1.3. s udělením pověření k zastupování města Dvůr Králové nad Labem Ing. Ctiradu Pokornému 

k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v řízeních vedených orgány činnými v trestním 

řízení, 

1.4. s udělením pověření k zastupování města Dvůr Králové nad Labem Bc. Eleně Mocové 

ve správních řízeních, s výjimkou řízení, v nichž město vystupuje v pozici stavebníka, včetně 

souvisejících činností, 

1.5. s udělením pověření k zastupování města Dvůr Králové nad Labem Bc. Eleně Mocové 

k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v řízeních vedených orgány činnými v trestním 

řízení, 

1.6. s udělením pověření k zastupování města Dvůr Králové nad Labem Bc. Eleně Mocové při 

smluvních jednáních s dodavateli energií, 

2. zmocňuje 

2.1. Ing. Ctirada Pokorného, vedoucího odboru RISM, k zastupování města Dvůr Králové nad 

Labem v rozsahu pověření, která jsou přílohou tohoto usnesení, a pověřuje starostu města 

jejich podpisem, 

2.2. Bc. Elenu Mocovou, vedoucí odboru OEMM, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem 

v rozsahu pověření, která jsou přílohou tohoto usnesení, a pověřuje starostu města jejich 

podpisem. 
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R/19/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zahájením zadávání veřejné zakázky na akci: „Labská stezka (Cyklotrasa č. 2) v úseku 

Stanovice – Žireč“ dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, jako veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném 

podlimitním řízení, včetně návrhu příslušných podkladů a formulářů, kterými jsou zejména 

výzva k podání nabídek, návrh smlouvy o dílo, krycí list, čestné prohlášení, 

2. schvaluje 

2.1. v souladu s § 53 zákona, že tato podlimitní veřejná zakázka na stavební práce bude zadávána 

formou zjednodušeného podlimitního řízení včetně příslušných dokladů (výzvy a zadávací 

dokumentace) a časový harmonogram zadávání a přepokládané realizace této veřejné 

zakázky, 

2.2. v souladu s § 43 zákona společnost Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., IČO 25972154, 

se sídlem Dašická 247, 530 03 Pardubice, zastoupenou Ing. Janou Dvořákovou, jako osobu, 

která bude zadavatele zastupovat při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se 

zadávacím řízením, a tedy i jako osobu oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

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

jak se společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., tak i navenek a zároveň také jako 

osobu oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

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

2.5. složení hodnotící komise a současně komise pro posouzení splnění podmínek účasti, včetně 

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 

07.02.2022 (v 09:45 hod.) před elektronickým otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

Termín: 07.02.2022 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 15.11.2023 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout potřebné (zbývající) finanční prostředky k dofinancování akce do návrhu rozpočtu 

města na rok 2023. 

Termín: 15.11.2022 

 

R/20/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zpracováním stavebně historického průzkumu včetně inventarizace historických prvků 

objektu Městské spořitelny č. p. 3 ve Dvoře Králové nad Labem, 
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2. schvaluje 

2.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zadávací dokumentaci a realizaci akce: 

„Stavebně - historický průzkum stavby Městské spořitelny č. p. 3 ve Dvoře Králové nad 

Labem“ v souladu s článkem VI. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č.7/2019 

- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

2.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem VI. vnitřního předpisu města Dvůr Králové 

nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 

Dvůr Králové nad Labem, 

2.3. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 

zakázky, 

2.4. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí 

pro posouzení splnění podmínek účasti včetně náhradníků, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, 

aby zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 31.01.2022 v 10:00 hod., před otevíráním 

obálek s doručenými nabídkami, 

Termín: 31.01.2022 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit přípravu akce a její realizaci. 

Termín: 31.05.2022 

 

R/21/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s termínem 30.06.2022, ve kterém firma ČEZ Distribuce, a. s. splní své povinnosti obsažené 

v návrhu dodatku č. 3 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení lokality k distribuční 

soustavě ČEZ Distribuce, a. s., lokalita MPZ Sylvárov, ul. Seifertova, Dvůr Králové na Labem, 

č. 19_SOBS01_4121495429 (RISM/DILO-2019/0252-D-3), 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 3 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení lokality k distribuční soustavě 

ČEZ Distribuce, a. s., lokalita MPZ Sylvárov, ul. Seifertova, Dvůr Králové na Labem, 

č. 19_SOBS01_4121495429 (RISM/DILO-2019/0252-D-3) se společností ČEZ Distribuce, a. s., 

Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035, a pověřuje starostu města 

jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 17.01.2022 
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R/22/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. na základě smlouvy o poskytování poradenství v oblasti architektury a urbanismu a činnost 

městského architekta č. KTÚ/PRIK-2021/0024 s MgA. Petrem Kocourkem, Urxova 480/7, 

180 00 Praha 8, o uložení následujících úkolů pro městského architekta: 

1. Navržení koncepce „městského mobiliáře“ formou zpracování manuálu veřejného 

parteru. 

2.  Zpracování architektonicko - urbanistického názoru, jako podkladu pro zadání soutěže na 

pořízení koncepčního dokumentu řešícího rekonstrukci/revitalizaci a možný rozvoj areálu 

Tyršova koupaliště. 

 

R/23/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. nesouhlasí 

1.1. s přijetím nabízeného majetku uvedeného v příloze č. 1 od Mateřské školy, Dvůr Králové nad 

Labem, El. Krásnohorské 2428. 

 

R/24/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádostí Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených 

národů 1620, o dotace z fondu Královéhradeckého kraje na projekty Letní tábor Jívka, Prima 

závěr s Jedničkou, OK poznávání přírodnin, Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše a Malé vize, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 

příjemce dotace a s jejich převedením na účet Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové 

nad Labem, Spojených národů 1620, v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě 

1.1 tohoto usnesení. 

 

R/25/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání finančních prostředků od poskytovatele MŠMT z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání Základní školou Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 ve výši 

644.793 Kč na projekt Šablony III, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnuté finanční prostředky dle bodu 1.1 do návrhu příslušného 

rozpočtového opatření. 

Termín: 31.03.2022 
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R/26/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. určuje 

1.1. plat ředitelce Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2428, ředitelce 

Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, ředitelce Mateřské školy, 

Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, ředitelce Základní umělecké školy R. A. Dvorského, 

Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 83, ředitelce Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, 

Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad Labem, řediteli Základní školy 5. května, Dvůr 

Králové nad Labem, 28. října 731, ředitelce Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, 

Máchova 884 a řediteli Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 

s účinností od 01.01.2022, dle přílohy č. 2 a pověřuje starostu města podpisem platových 

výměrů. 

 

R/27/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s přijetím účelově určeného finančního daru 98.400 Kč Pečovatelskou službou Města Dvůr 

Králové nad Labem, v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů od České podnikatelské 

pojišťovny, a. s., IČO 63998530, Vienna Insurance Group, Pobřežní 23, 186 00 Praha 8. 

 

R/28/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výzvu k podání žádostí o účelové neinvestiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb 

na rok 2022, dle přílohy č. 1, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. zveřejnit výzvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce městského úřadu. 

Termín: 13.01.2022 

 

R/29/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. vyhlašuje 

1.1. dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí pro rok 2022 dle přílohy 

č. 1. 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. zveřejnit dotační program dle bodu 1.1. na úřední desce městského úřadu. 

Termín: 13.01.2022 
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R/30/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání dopravní komise rady města ze dne 13.12.2021, 

2. ukládá vedoucí ODS 

2.1. prověřit možnosti zvýšení bezpečnosti provozu na křižovatce ul. Legionářská a ul. Josefa 

Hory. 

Termín: 31.03.2022 

R/31/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci o činnosti Komise pro občanské záležitosti za rok 2021, 

2. souhlasí 

2.1. s organizováním vítání občánků a případným omezením činnosti Komise pro občanské 

záležitosti s ohledem na vývoj situace COVID-19. 

 

R/32/2022 - 101. 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 (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů vnitřní předpis města č. 1/2022 Směrnice pro poskytování věcných darů 

občanům města Dvůr Králové nad Labem při významných událostech v životě občanů města 

komisí pro občanské záležitosti s účinností od 13.01.2022 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 vedoucí ODS 

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

 

Termín: 17.01.2022 

R/33/2022 - 101. 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. MeOb, s. r. o., IČO 04095413, Čechova 1203, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - nabídková 

cena 5.400 Kč/video, 

2. CPR Media, s. r. o., IČO 09957936, Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 - nabídková 

cena 5.000 Kč/video, 
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2. rozhoduje 

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

na „Výrobu a zpracování videí pro město Dvůr Králové nad Labem v roce 2022“, kterou je 

nabídka společnosti CPR Media, s. r. o., IČO 09957936, Kaprova 42/14, Staré Město, 

110 00 Praha 1, za cenu 5.000 Kč/video, 

3. schvaluje 

3.1. Smlouvu o dílo na výrobu a zpracování videí pro město Dvůr Králové nad Labem v roce 2022 

č. VKV/DILO-2022/0001 se společností CPR Media, s. r. o., IČO 09957936, Kaprova 42/14, 

Staré Město, 110 00 Praha 1 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: 20.01.2022 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

             
             
           

            
          


