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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

34. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 29.09.2015 

 

R/604/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zařazení nového vozidla Dacia - Dokker kombi  provozovaného příspěvkovou organizací 
Pečovatelská služba města Dvůr Králové nad Labem do rámce havarijního pojištění do stávající 
flotily vozidel, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D-1) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER 
H59 - s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 
665/21 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D-1) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 02.10.2015 

 

R/605/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o stavu pohledávek k 30.06.2015, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontroly stavu pohledávek a věnovat maximální péči 
pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů 
řešení správy pohledávek města, 

 
Termín: 29.02.2016 

 
2.2.  zastupiteli pověřenému řízením Městské policie Dvůr Králové nad Labem 
 

2.2.1.  nadále zajišťovat pravidelné a průběžné předávání pohledávek po lhůtě, vznikajících na 
úseku činnosti městské policie, k dalšímu vymáhání odboru RAF. 

 
Termín: 29.02.2016 

 

R/606/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením víceprací na akci „Obnova střešního pláště budovy Hankova domu, čp. 299, 
náměstí V. Hanky, Dvůr Králové nad Labem" a s tím souvisejícím navýšením ceny díla 
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o 445.886,90 Kč včetně DPH na celkovou konečnou částku 3.794.134,90 Kč včetně DPH,  
a s prodloužením termínu dokončení díla do 10.11.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek smlouvy o dílo číslo RISM/DILO - 2015/0685-D-1 na akci: „Obnova střešního pláště 
budovy Hankova domu, čp. 299, náměstí V. Hanky, Dvůr Králové nad Labem" mezi městem 
Dvůr Králové nad Labem a zhotovitelem Stanislavem Záhonem, IČ 86736558, se sídlem Karolíny 
Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 smlouvy o dílo dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu, 

 
Termín: 05.10.2015 

 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližšího rozpočtového 
opatření. 

 
Termín: 30.10.2015 

 

R/607/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  výběrové řízení na zhotovitele akce: "Rekonstrukce toalet v Revoluční ulici ve Dvoře Králové nad 
Labem". 

 

R/608/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících  
č. 162784 - RISM/BUDO-2015/0895 mezi RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 
Brno a městem Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 16.10.2015 
 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu pro rok 2016. 
 

Termín: 30.11.2015 
 

R/609/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 22 v čp. 734, ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, ******* ****, *********** 
*** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, od 01.10.2015 do 30.09.2016, za smluvní 
nájemné ve výši 1.361 Kč/měsíc, a to odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 
za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního 
nájemného, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0873 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 
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R/610/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 2 v čp. 587, ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, k 30.09.2015, 
s Irenou Hermanovou, ********** ***, **** ******* *** *****,  

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2015/0869 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 341 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Ireně Hermanové, 
*********** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.10.2015 do 30.09.2016, za smluvní 
nájemné 4.104 Kč/měsíc, a to odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty, za 
předpokladu, že uvolní k 30.09.2015 byt č. 2 v čp. 587, ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0870 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení a nájemní 
smlouvu dle bodu 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 30.09.2015 

 

R/611/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 3.585 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, 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: 05.10.2015 

 

R/612/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk onču je  

1.1.  platnost usnesení č. R/439/2015 - 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 30.06.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 51 v čp. 1982, nábřeží 
Benešovo, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Pavlína Pecková, ******* ******** ****, **** ******* *** *****,* 

2.2.  pronájem bytu č. 51 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Pavlíně Peckové, 
******* ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.10.2015 do 30.09.2016, za 
smluvní nájemné ve výši 4.500 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní 
smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

2.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0861 v souladu s bodem 2.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 2.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.09.2015 
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R/613/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 32 v čp. 1982, nábřeží 
Benešovo, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Eva Nanárová, ******* ****** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 32 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Evě Nanárové, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty, na 
dobu určitou 1 rok, od 01.10.2015 do 30.09.2016, za smluvní nájemné ve výši 3.719 Kč/měsíc, 
za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního 
nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0860 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.9.2015 
 

R/614/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 42 v čp. 2901, Eduarda Zbroje 2901, Dvůr Králové nad Labem, Petru 
Bucharovi, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 13.10.2015 do 12.10.2017, 
za smluvní nájemné 2.700 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0837 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: 09.10.2015 
 

R/615/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 13/2015 - Odpisový plán pro rok 2016, 
s účinností od 30.09.2015 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.09.2015 
 

R/616/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 14/2015 - Plán inventur na rok 2015, pro 
účetní jednotku město Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 01.10.2015 do 12.02.2016 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 01.10.2015 
 

R/617/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 4034/1, č. 3765, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné 
sazby DPH za každý započatý metr pozemku zatíženého elektrickým zařízením, nejméně však 
2.000 Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením stavby na částech pozemkových parcel  
č. 4034/1, č. 3765, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IP-12-2007521/1 (ES-OEMM/BUDO-2015/0872) s ČEZ  
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupená firmou MATEX HK s. r. o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 09.10.2015 
 

R/618/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 589 v k. ú. Žirecká Podstráň 
dle geometrického plánu č. 253-101/2014 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.203 Kč 
včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-12-2004362/VB/1 (ES-OEMM/VB-
2015/0887) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupena společností MATEX HK s. r. o., Kladská 181/55,  
500 03 Hradec Králové, která je na základě plné moci zastoupena Gabrielou Ptáčkovou, Nad 
Stadionem 1311, 549 01 Nové Město nad Metují a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 16.10.2015 
 

R/619/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 823/2 o výměře 200 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
cenu 6.667 Kč/měsíc, na dobu určitou 1 měsíc od společnosti TMW, a. s., Nedbalova 573,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvu o nájmu pozemku číslo OEMM/NAJE-2015/0894 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 smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 09.10.2015 
 

R/620/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2277/7  v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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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: 06.10.2015 

 

R/621/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části stavební parcely 2628/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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: 06.10.2015 

 

R/622/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 22.09.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 prodejem Mgr. Dušanu Kubicovi za cenu 3.500 Kč, 

2.2.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 prodejem Mgr. Emilu Kudrnovskému Ph.D. za cenu 
11.600 Kč, 

2.3.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 4 ekologickou likvidací, 

2.4.  kupní smlouvu č. VVS/KUPN-2015/0770 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2.5.  kupní smlouvu č. VVS/KUPN-2015/0831 dle bodu 2.2. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace majetku dle 
částí 2.1. až 2.3. tohoto usnesení, 

 
Termín: 09.10.2015 

 
3.1.2.  předložit starostovi města k podpisu kupní smlouvy na prodej mobilních telefonů dle částí 

2.4. a 2.5. tohoto usnesení, 
 

Termín: 09.10.2015 
 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zahrnout příjmové finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 09.10.2015 
 

R/623/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku části pozemkové parcely č. 441/2 v k. ú. Žireč Městys, části pozemkové parcely  
č. 410/1 v k. ú. Žireč Ves za účelem vybudování chodníků, 

1.2.  smlouvu o výpůjčce čís. smlouvy 9/60/15/0122/Va/N (ES OEMM/OVYP-2015/0897) se Správou 
silnic Královéhradeckého kraje příspěvkovou organizací, Hradec Králové - Plačice, Kutnohorská 
59, 500 04 vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 
500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 09.10.2015 
 

R/624/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3658/1, č. 3657, 
části stavební parcely č. 559, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH za každý započatý metr délkový 
plynárenského zařízení uloženého v pozemku, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. smlouvy 8800082680/1/2015  
(ES OEMM/BUDO-2015/0900) s RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17, 
která je na základě plné moci zastoupena společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Brno, 
Plynárenská 499/1, 657 02 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 09.10.2015 
 

R/625/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s pronájmem části pozemkové parcely č. 4028/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od České 
republiky - Státního pozemkového fondu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem žádosti o pronájem části pozemkové parcely č. 4028/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit žádost v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 09.10.2015 
 

R/626/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápisy z jednání kulturní komise RM ze dne 12.05.2015, 09.06.2015 a 08.09.2015, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  ve spolupráci s odborem RAF a PO KTÚ připravit návrh na aktualizaci vnitřního předpisu  
č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad 
Labem a vnitřní předpis č. 7/2010 Pravidla pro udělování ceny "Osobnost města Dvůr 
Králové nad Labem", 

 
Termín: 06.11.2015 

 

R/627/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výjimku z počtu žáků v 6. ročníku Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 
884, ve školním roce 2015/2016, na počet žáků 34 ve třídě. 
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R/628/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Nadaci Partnerství, Údolní 567/33, Brno - město, ve výši 3.000 Kč na tisk 
oficiálního průvodce LABSKÉ STEZKY v roce 2016, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2015/0893,  v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 19.10.2015 
 

R/629/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek s nabídkami část A a B, zápis o posouzení a vyhodnocení nabídek 
výběrového řízení ze 14.09.2015 na veřejnou zakázku "Podpora jazykového vzdělávání 
pedagogů a žáků", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Podharť - Podpora jazykového 
vzdělávání pedagogů a žáků, část A: Jazykový kurz pro učitele v Irsku" tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy ASIANA s. r. o., Velflíkova 8, Praha 6, za cenu 109.800 Kč včetně 
DPH, 

2.2.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Podharť - Podpora jazykového 
vzdělávání pedagogů a žáků, část B: Jazykově vzdělávací kurz pro žáky ve Velké Británii" tak, že 
nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy ALPIN - TOUR, s. r. o., S. K. Neumanna 679,  
500 02 Hradec Králové, za cenu 199.000 Kč včetně DPH. 

 

R/630/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr podání žádosti o poskytnutí dotace na regionální turistickou hru z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, dle přílohy č. 1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  zajistit podání žádosti v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 
 

Termín: 09.10.2015 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostu města podpisem žádosti dle bodu 2.1.1. tohoto usnesení.  

 

R/631/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanovu je  

1.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o obcích) celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na 132,75 
s platností od 01.10.2015 a na 133,75 s platností od 01.01.2016, 

2 .   z ř i zu je  

2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, přestupkové oddělení v rámci odboru dopravy 
a silničního hospodářství, s platností od 01.10.2015, 

2.2.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, 1 funkční pracovní místo vedoucího 
přestupkového oddělení odboru dopravy a silničního hospodářství, s platností od 01.10.2015, 

2.3.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, 1 funkční pracovní místo referenta sociálního 
oddělení odboru školství, kultury a sociálních věcí, s platnosti od 01.01.2016, 

2.4.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, 1 funkční pracovní místo referenta odboru 
výstavby a územního plánování, s platností od 01.10.2015, 
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3.   ruš í  

3.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, 1 pracovní pozici samostatného referenta 
odboru dopravy a silničního hospodářství, s platností od 01.10.2015, 

4 .   schva lu je  a  vydává  

4.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 15/2015 - dodatek č. 3 Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem včetně 
přílohy č. 1 - organizační schéma, s platností od 01.10.2015 a další přílohy č. 1 s platností od 
01.01.2016 a  pověřuje starostu města jeho podpisem, 

5 .   souh las í  

5.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2015 na webových 
stránkách města, 

6 .   uk ládá  
6.1.  vedoucí KTÚ-PO 

6.1.1.  zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města, 
Termín: 30.09.2015 

 
6.2.  vedoucímu RAF 

6.2.1.  zohlednit navýšení potřebných mzdových prostředků v návrhu nejbližšího rozpočtového 
opatření. 

 
Termín: 31.10.2015 

 

R/632/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o obcích), členku komise cestovního ruchu a komise - redakční rada 
Evu Hronešovou, s platností k 30.09.2015, 

2 .   jm enu je  

2.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, členkou komise cestovního ruchu 
a komise - redakční rada Milenu Rejlovou, s platností od 01.10.2015. 

 

R/633/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí 14 kusů fotografií z Geislerovy sbírky v elektronické podobě Miloslavu Tykalovi, 

1.2.  Dohodu o poskytnutí fotografií z Geislerovy sbírky v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VKV 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.09.2015 
 

R/634/2015 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, časový harmonogram, okruh navržených 
uchazečů, veškeré zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo, formulářů a realizaci akce: 
"Tisk a kompletace Novin královédvorské radnice v období leden 2016 až prosinec 2018" 
v souladu s článkem 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 19/2013, 

1.3.  vedoucí oddělení VKV jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.4.  složení hodnoticí komise včetně náhradníků, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  v souladu s článkem 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013, že 
pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce systému E-ZAK, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  zajistit přípravu zadávacího řízení a jeho realizaci v navržených termínech. 
 

Termín: 30.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 
 


