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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

37. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 27.10.2015 

 

R/667/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  "Operační plán zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2015/2016" dle přílohy č. 2 a 3. 

 

R/668/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Technických služeb města Dvora Králové nad Labem pro rok 2015 - 2016 dle 
přílohy č. 2 a 3. 

 

R/669/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  aktualizaci Ceníku prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad Labem v sekci " 
Ceník za použití sportovních zařízení" dle přílohy č. 2 s účinností od 01.11.2015. 

 

R/670/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 441/2 o výměře 13 m2 v k. ú. Žireč Městys, 
která je dle geometrického plánu č. 204-272/2015 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 441/4 v k. ú. Žireč Městys od Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 
Hradec Králové, a to za podmínky, že dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení 
převáděné nemovitosti, který se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne 
podpisu smlouvy, obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném 
souhlasu dárce, 

1.2.  pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu  
1.1. tohoto usnesení. 

 

R/671/2015 - 37. 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 Tomáš 
Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 
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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: 02.11.2015 

 

R/672/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 43 v čp. 2904,  
ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Jana Černá, ******** ****, **** ******* *** *****,*2. místo: Katrin Damianidisová, ******** **, 
****** *** *******,* 

1.2.  pronájem bytu č. 43 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Janě Černé, 
******** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.11.2015 do 31.10.2016, za smluvní 
nájemné ve výši 3.515 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy 
kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0979 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: 30.10.2015 
 

R/673/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 22 v čp. 1987, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 
k 30.11.2015, se Zdenkou Hejčlovou, bytem ******* ******** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2015/0974 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 dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

 
Termín: 27.11.2015 

 

R/674/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 53 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Martinovi 
Mynářovi, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 28.10.2015 do 27.10.2017, 
za smluvní nájemné 2.575 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0980 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: 28.10.2015 
 

R/675/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 32 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Radce Jizbové, * 
******** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.12.2015 do 30.11.2017, za smluvní 
nájemné 2.300 Kč/měsíc, 
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1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0999 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: 30.11.2015 
 

R/676/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 21 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Miroslavu 
Šmelhausovi, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 28.10.2015 do 
27.10.2017, za smluvní nájemné 2.192 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0996 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: 28.10.2015 
 

R/677/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  způsob úhrady dlužné částky smluvní pokuty za pozdní úhrady nájemného za pronájem 
nebytového prostoru č. 1 v čp. 2961 v ulici Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem, ve výši 
6.960 Kč, Ludmile Veselé, ******** ****, **** ******* *** *****, formou 6 měsíčních splátek ve výši 
1.000 Kč a 1 splátkou ve výši 960 Kč, pod podmínkou ztráty výhody splátek při prodlení 
s měsíční splátkou s tím, že první splátka bude uhrazena v listopadu 2015, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu č. OEMM/DOHO-2015/0998 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o uznání dluhu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 31.10.2015 
 

R/678/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/514/2015 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 18.08.2015, kterým 
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemkových parcel č. 1084/12 o výměře 87 m2, 
č. 1084/16 o výměře 1 441 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši  
200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 305.600 Kč společnosti JUTA a. s., Dukelská 417, 
544 15 Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

2.1.  vzít na vědomí stanovisko společnosti JUTA a. s. z 09.10.2015, ve kterém mimo jiné sděluje, že 
není ochotna směnit pozemky pro přístupovou komunikaci k ČOV a za daného stavu prozatím 
ztrácí zájem o pozemkové parcely č. 1084/12, č. 1084/16, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
ale nevylučuje možnost budoucího opětovného jednání o koupi těchto pozemků. 

 

R/679/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 947/1, č. 3656/3, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, dle geometrického plánu č. 4574-238/2015, za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2012784/VB1 (ES-OEMM/VB-
2015/0997) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
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která je na základě plné moci zastoupena společností ENERGOLAND spol. s r. o., se sídlem 
Srnojedy, Pardubická 18, 530 02, která je na základě plné moci zastoupena společností 
ELPROM CZ s. r. o., se sídlem Hořice, Hálkova 875, 508 01 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: 06.11.2015 
 

R/680/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2391/3 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 prodeje dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 02.11.2015 

 

R/681/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr směnit část pozemkové parcely č. 297/2 v k. ú. Žireč Ves za pozemky v rámci akce  
„SN Žireč“, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 02.11.2015 

 

R/682/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 320 v k. ú. Sylvárov. 

 

R/683/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem nebytového prostoru - prostoru sloužícího 
k podnikání č. 1 v čp. 2961 v ulici Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, dle zveřejnění  
č. 91/2015, nereagoval žádný zájemce, 

2 .   vyzývá  

2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 2961 v ulici 
Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem, za podmínek stanovených usnesením  
č. R/588/2015 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 15.09.2015,  

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr a výzvu 
k podání nabídky dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 03.11.2015 

 

R/684/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 15.10.2015, 

 



Strana 5/6 

2.   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 prodejem za zůstatkovou cenu 16.600 Kč, 

2.2.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 směnou za vozidlo AVIA 31 K SP, RZ ZLA 07-53, VIN 
F11519 s jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Žireč, Dvůr Králové nad Labem, 

2.3.  směnnou smlouvu č. KTÚ/SMEN-2015/1001 dle bodu 2.2. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   zm ocňu je  

3.1.  Mgr. Marcelu Hauke, ředitelku příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Dvůr Králové 
nad Labem, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu plné moci, která je 
přílohou č. 5 tohoto usnesení, 

3.2.  Bc. Ivana Bartoše, starostu jednotky Sboru dobrovolných hasičů Žireč, k zastupování města Dvůr 
Králové nad Labem, a to v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 6 tohoto usnesení, 

4 .   schva lu je  

4.1.  zmocnění Mgr. Marcely Hauke v rozsahu dle části 3.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jeho podpisem, 

4.2.  zmocnění Bc. Ivana Bartoše v rozsahu dle části 3.2. tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
jeho podpisem, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí OEMM 

5.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 
z majetku dle části 2.1., 

 
Termín: 06.11.2015 

 
5.2.  KRI 

5.2.1.  zajistit dohled nad vyřazením věci a doložení schváleného způsobu likvidace majetku dle 
části 2.2. tohoto usnesení, 

 
Termín: 06.11.2015 

 
5.2.2.  předložit starostovi města k podpisu směnnou smlouvu dle části 2.3. tohoto usnesení. 
 

Termín: 06.11.2015 
 

R/685/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 31 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 2.265 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 31 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Jiří Janeček (náhradník Tomáš Machek) 
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: 02.11.2015 
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R/686/2015 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 30.09.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny u nesplněných a oddálených úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1 a č. 2. 

 

 
 
 
 

 
  Jan Jarolím v. r.  

starosta města 
Alexandra Jiřičková v. r. 

místostarostka 
 

 

  
  
 

 


