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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

33. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 15.09.2015 

 

R/585/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  změnu přílohy č. 4 smlouvy o provozování vodohospodářského majetku uzavřené mezi městem 
Dvůr Králové nad Labem a Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem s. r. o. 
ve smyslu schváleného záměru z 18.08.2015, 

1.2.  dodatek č. 4 ke smlouvě z 27.06.2012 pod č. RIM/NAJE-2012/1819-D4 a pověřuje starostu 
města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit dodatek č. 4 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.09.2015 
 

R/586/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/633/2012 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze 07.08.2012, kterým 
rozhodla o záměru směnit pozemkovou parcelu č. 3752/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/587/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci Romanovi Kühnelovi, ********* ****** 
****, **** ******* *** ****** 

 

R/588/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2961 v ulici Eduarda 
Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem dohodou k 30.09.2015, s Ludmilou Veselou, ******** ****, 
**** ******* *** *****, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  s prominutím smluvní pokuty, která bude činit k 30.09.2015 částku 6.960 Kč, 

3 .   schva lu je  

3.1.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2015/0804 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3.2.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 2961 v ulici Eduarda Zbroje ve Dvoře 
Králové nad Labem, 

3.3.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Jarolím, Tomáš Machek, Helena 
Mojiková (náhradníci Alexandra Jiřičková, Jiří Janeček, Alena Petirová), 
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4.   vyzývá  

4.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2961 v ulici 
Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 

− minimální cena nájmu 400 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 
− nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 
− nebytový prostor může být užíván v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým 

určením, 
− kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití - koef. 0,4, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí OEMM 

5.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu, 

 
Termín: 30.09.2015 

 
5.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 

bodu 3.2. tohoto usnesení a výzvu k podání nabídky dle bodu 4.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 22.09.2015 
 

R/589/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 1 na 
náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, reagoval jediný zájemce, 

2 .   schva lu je  

2.1.  pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 1 na náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
společnosti PAUL COLOR s. r. o. Komárov 21, 544 01 Vítězná, za účelem poskytování 
fotoslužeb, na dobu určitou 5 let, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 800 Kč/m2/rok, včetně 
uplatnění meziročního inflačního růstu nájemného, s účinností od 01.10.2015, za podmínky, že 
před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního 
nájemného a záloh na služby, 

2.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2015/0805 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.09.2015 
 

R/590/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího k podnikání - nebytového prostoru č. 1 v čp. 57 na náměstí  
T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, od 01.10.2015 do 
30.09.2020, za cenu 1.485 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, společnosti 
Zvičinské uzeniny a lahůdky s. r. o., čp. 78, 544 72 Dolní Brusnice, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2015/0806 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, a to za předpokladu, že bude uhrazena kauce ve výši 
měsíčního nájemného včetně záloh na služby, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2015 
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R/591/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 43 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 2.243 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s městskými 
byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 43 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava 
Hiltscherová) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 21.09.2015 

 

R/592/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 32 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
jako byt bez předběžného určení za min. cenu 3.771 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 32 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Jiří Janeček (náhradník 
Jaroslava Hiltscherová) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 21.09.2015 

 

R/593/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci Jiřině Sobotkové, ******** ***, **** 
******* *** ****** 

 

R/594/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 33 v čp. 57, nám. T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavu 
Imlaufovi, **** ** ** ******** **, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.10.2015 do 30.09.2017, 
za smluvní nájemné 4.553 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0807 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2015 
 

R/595/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 7.900 Kč Ing. Davidu Bémovi, ***** ******** 
****, **** ******* *** *****, dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na pořízení dioptrických brýlí, 

2 .   schva lu je  

2.1.  veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Dvůr Králové 
nad Labem č. ŠKS/VERJ-2015/0818 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 05.10.2015 
 

R/596/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotačních prostředků v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost, 
Prioritní osy 1 - počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1. - zvyšování kvality vzdělávání, č. výzvy 
56 Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, ve výši 474.337 Kč, 
Základní škole Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, ve výši 851.026 Kč 
a Základní škole Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, ve výši 328.987 Kč. 

 

R/597/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, o finanční 
podporu z Operačního programu pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - počáteční 
vzdělávání, oblast podpory 1.1 - zvyšování kvality vzdělávání, č. výzvy 57 č. j. MŠMT 
13029/2015, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu dle bodu 1.1. 
tohoto usnesení, s přijetím finančních prostředků poskytnutých Základní škole 5. května, Dvůr 
Králové nad Labem, 28. října 731. 

 

R/598/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  rezignaci člena Školské rady Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 
2919, Emila Kudrnovského, jmenovaného za zřizovatele usnesením č. R/14/2014 - 1. RM 
z 18.11.2014, 

2 .   jm enu je  

2.1.  do Školské rady při Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
zástupce za zřizovatele Nasika Kiriakovského s platností od 16.09.2015. 

 

R/599/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Jaroslavu Tomancovi, ***** ***, **** ******* *** *****, ve výši 2.500 Kč na 
částečnou úhradu startovného na šesti závodech v mrtvém tahu v období srpen - prosinec 2015, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2015/0817 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 05.10.2015 
 

R/600/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   jm enu je  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, předsedou dopravní komise Jana Jarolíma, s platností od 16.09.2015. 
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R/601/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zadávací dokumentaci na akci: „Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice 
a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.“ a oznámení o zakázce včetně odůvodnění účelnosti 
veřejné zakázky pro zveřejnění na portálu ISVZUS, 

1.2.  hodnotící komisi a současně komisi pro posouzení kvalifikace a otevírání obálek na akci: „Odvoz 
a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.“ 
ve složení: 1. Dušan Sedláček, místostarosta (náhradník: Jan Jarolím, starosta), 2. Eva Šírková, 
vedoucí OŽP  (náhradník: Alena Havrdová, odborná referentka OŽP), 3. Milan Uhlíř, odborný 
referent KTÚ-PO  (náhradník: Alena Petirová, vedoucí KTÚ-PO), 4. Jan Horsák, ředitel TSm  
(náhradník: Michal Hušek, provozní vedoucí TSm), 5. Pavel Kraus, radní (náhradník: Alexandra 
Jiřičková, místostarostka), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OŽP 

2.1.1.  zveřejnit oznámení o zakázce na portálu ISVZUS, 
 

Termín: 21.09.2015 
 

2.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise a současně komise pro posouzení kvalifikace 
a otevírání obálek (případně náhradníků za členy komise) tak, aby zahájila svoji činnost 
prvním jednáním 16.11.2015 před otevíráním obálek. 

 
Termín: 16.11.2015 

 

R/602/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí ze 07.09.2015, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na tento strom: vrba na pozemku  
p. p. č. 3732/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   nesouh las í  

3.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: bříza a ořešák na  
p. p. č. 2062/9 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  podat odboru OŽP žádost o kácení stromů rostoucích mimo les na strom dle bodu  
2.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 30.09.2015 

 

R/603/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  vzor nájemních smluv, jejichž předmětem je pronájem kompostérů občanům, 

1.2.  vzor smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je výpůjčka kompostérů školským zařízením 
a neziskovým organizacím, 
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2.   svěřu je  

2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodování a uzavírání nájemních smluv,  jejichž předmětem je pronájem kompostérů 
občanům,  odboru životního prostředí a pověřuje vedoucí odboru životního prostředí Evu 
Šírkovou jejich podpisem, 

2.2.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů,  rozhodování a uzavírání smluv o výpůjčce,  jejichž předmětem je výpůjčka kompostérů 
školským zařízením a neziskovým organizacím, odboru životního prostředí a pověřuje vedoucí 
odboru životního prostředí Evu Šírkovou jejich podpisem. 

 

 

 

 

 
 

 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 
 


