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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

104. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 09.02.2022 

R/61/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, 

1.2. s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2022 na budově Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem, náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 

2. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

2.1. vyvěsit dne 10.03.2022 tibetskou vlajku na budově Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem, náměstí T. G. Masaryka čp. 38. 

Termín: 10.03.2022 

 

R/62/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1507/1 a části pozemkové parcely č. 1980/4 

a pozemkových parcel č. 1906, č. 1939/6, č. 1980/2, č. 1980/3 a č. 1980/5, všechny v k. ú. 

Dvůr Králové nad Labem, Janu Zdráhalovi a Jaroslavě Zdráhalové, ********  ***********, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Králové nad Labem. 

Termín: 18.02.2022 

 

R/63/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. úpravu výše nájemného z bytů pro rok 2022 o meziroční růst inflace ve výši vyhlášené ČSÚ, 

tj. o 3,8 %, s účinností od 01.01.2022, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 
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R/64/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej bytové jednotky č. 1068/21 v čp. 1068, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5510/19990 na společných 

částech domu čp. 1068 a st. p. č. 1338, do SJM Jiřímu a Vieře Pickovým, ******* ****** 

za  celkovou kupní cenu 1.310.000 Kč, s tím, že část kupní ceny ve výši 810.000 Kč bude 

uhrazena před podpisem kupní smlouvy, zbylá část kupní ceny ve výši 500.000 Kč bude 

uhrazena formou pravidelných ročních splátek ve výši 100.000 Kč vždy nejpozději k 31.05. 

daného roku s tím, že první splátka bude uhrazena nejpozději do 31.05.2023. 

Na nesplacenou část kupní ceny ve výši 500.000 Kč bude zřízeno v katastru nemovitostí 

zástavní právo ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem až do jejího úplného uhrazení, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0008 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/65/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího 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, 

1.2. dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu OEMM/ONNP-2017/0307 - D - 7 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dodatek dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 25.03.2022 

R/66/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2960 v ul. Eduarda Zbroje 

ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za minimální cenu 600 Kč/m2/rok, 

s možností uplatnění meziročního inflačního růstu, 

1.2. hodnotící komisi na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2960 v ul. Eduarda 

Zbroje, Dvůr Králové nad Labem ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), 

Helena Mojíková (náhradník Petra Šimková), Tomáš Machek (náhradník Martina 

Svobodová), 

 

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: 15.02.2022 
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R/67/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zpětvzetí nabídky prodeje pozemkové parcely č. 327/11 v k. ú. Žireč Městys ze dne 

20.01.2022 společnosti Hradecká zemědělská s. r. o., Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 

500 03 Hradec Králové, 

2. ruší 

2.1. své usnesení č. R/6/2022 – 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 12.01.2022, 

kterým doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemkové parcely č. 327/11 

v k. ú. Žireč Městys. 

 

R/68/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3702 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. 3702 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-12-2023496 (ES OEMM-BUDO-2022/0009) 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 ELEKTRO SCHEJBAL, s. r. o., IČO 07215878, 

se sídlem Kocbeře 90, 544 64 Kocbeře 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: 28.02.2022 

 

R/69/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit směnu pozemkové parcely č. 629 v k. ú. Bílé Poličany za pozemkovou parcelu č. 1027 

v k. ú. Bílé Poličany, s Bělou Machkovou, ******** *******, a to s finančním vyrovnáním 

ve výši 15.000 Kč, 

1.2. schválit směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2022/0010 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/70/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2022/0011 se společností 
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Zahrada DK s. r. o., IČO 07117329, se sídlem Jundrovská 1303/43, Komín, 624 00 Brno, 

pro stavbu „ADAPTACE ZAHRADNICTVÍ NA CENTRUM S DOMOVEM PRO SENIORY, DVŮR 

KRÁLOVÉ NAD LABEM“ a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

R/71/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 103/4, č. 569/1, obě v k. ú. Lipnice u Dvora 

Králové, pod stávající stavbou, 

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: 15.02.2022 

 

R/72/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení bezúplatného věcného břemene na části stavební parcely č. 503 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5191-19/2021, s Martinem a Lucií 

Školovými, ******** ********, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. OEMM/VB-2022/0012 v souladu 

s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. zřízení bezúplatného věcného břemene na části stavební parcely č. 507/2 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5191-19/2021, s Miroslavem Bukačem, 

******* *******, 

1.4. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. OEMM/VB-2022/0013 v souladu 

s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvy dle bodů 1.2. a 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 28.02.2022 

 

R/73/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 2/40 celku na pozemkové parcele č. 89/8 

v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, za kupní cenu ve výši 4.540 Kč, od Aleny Šormové, ******** 

******** a spoluvlastnického podílu ve výši 1/20 celku na pozemkové parcele č. 89/8 v k. ú. 

Lipnice u Dvora Králové, za kupní cenu ve výši 4.540 Kč, od Marcely Tuhé ******* ******,  

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/DAR-2022/0014 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/74/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene – služebnosti na částech pozemkových parcel č. 467/1, 

č. 478, obě v k. ú. Verdek, v rozsahu dle geometrického plánu č. 331-046/2021, 

za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.320 Kč bez DPH, tj. 2.807 Kč včetně DPH a zřízení 

úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 466 v k. ú. Verdek, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 331-046/2021, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč 

bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH, 

1.2. smlouvu o zřízení věcných břemen č. OEMM/VB-2022/0015 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení s Janu Kopeckou, ******** ******** 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: 28.02.2022 

 

R/75/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 1759 v k. ú. Verdek Ondřeji Náhůnkovi,*******  

********. 

 

R/76/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 525/6 v k. ú. Horní Dehtov Danielu Burešovi, 

******* *******. 

 

R/77/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 51 v čp. 2902, Eduarda 

Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Jakub Pitrman, ******** *******, 

2. místo: Jiřina Jančulová, ******* *******, 

1.2. pronájem bytu č. 51 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Jakubovi 

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

Králové nad Labem, na dobu určitou, od 22.02.2022 do 21.02.2023, za smluvní nájemné ve 

výši 6.100 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu 

ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a nájemné za období 22.02.2022 - 21.02.2023, 

1.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0016 v souladu s bodem 1.2 tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 18.02.2022 

 

R/78/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výpůjčku prostoru o výměře 360 m2 v 2. NP v budově čp. 101 na náměstí Republiky, 

Dvůr Králové nad Labem, Domovu důchodců Dvůr Králové nad Labem, IČO 00194964, 

Roháčova 2968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, od 09.02.2022 do 09.03.2022, 

1.2. smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP - 2022/0017 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. záměr výpůjčky prostoru o výměře 360 m2 v 2. NP v budově čp. 101 na náměstí Republiky, 

Dvůr Králové nad Labem, Domovu důchodců Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, od 10.03.2022 do 31.03.2023, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr výpůjčky dle bodu 1.3. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem, 

2.2. předložit smlouvu o výpůjčce dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 10.03.2022 

R/79/2022 - 104. 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 Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 - Pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými 

organizacemi zřízenými městem a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. souhlasí 

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

Labem, 

3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. zajistit zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách 

města. 

Termín: 15.02.2022 

R/80/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s pronájmem datových okruhů optické metropolitní sítě (Elišky Krásnohorské a Roháčova) 

Martinu Frödemu za cenu 15.744,04 Kč včetně DPH/rok, 
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2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2022/0001 s Martinem Frödem, IČO 62050729, 

Sochorova 1694, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

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

Termín: 18.02.2022 

 

R/81/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. ověření využití prostor Městské spořitelny č. p. 3 pro přesun Městské knihovny Slavoj s tím, 

že po drobných stavebních úpravách vzniknou odpovídající prostory pro knihovnu, 

1.2. koncepční dokument „Adaptace budovy Městské spořitelny včetně příloh“ zpracovaný 

odborem RISM ve spolupráci s ředitelkou knihovny Slavoj Mgr. Martou Peškovou 

Staníkovou, včetně její anotace, písemného vyjádření odborné organizace státní památkové 

péče a anotace městského architekta MgA. Petra Kocourka, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. připravit podklady pro výběr zpracovatele projekčních prací, 

Termín: 31.03.2022 

3. doporučuje zastupitelstvu města 

3.1. rozhodnout o přesunu Městské knihovny Slavoj Dvůr Králové nad Labem do budovy Městské 

spořitelny č. p. 3 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem po rekonstrukci 

této budovy, 

3.2. rozhodnout o zpracovávaní projekčních prací - studie, projektová dokumentace pro stavební 

či společné povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby vč. položkového 

rozpočtu a výkazu výměr na budovu Městské spořitelny č. p. 3 současně i s budovou č. p. 2 

na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem. 

 

R/82/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. rozdíly finální architektonické studie řešící I. etapu rekonstrukce budovy ZŠ Schulzovy sady B, 

které vznikly na základě požadavků zástupců školy ZŠ Schulzovy sady a oproti původnímu 

schválenému rozsahu studie v radě města dne 30.06.2021 pod usnesením č. R/398/2021 - 

84. RM řeší mimo jiného i úpravy kmenových tříd, 

2. souhlasí 

2.1. s finální architektonickou studií I. etapy na akci „Koncepce využití objektu ZŠ Schulzovy sady 

- budova B, I. etapa“, se zapracovanými změnami od zástupců školy ZŠ Schulzovy sady, 
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3. ukládá místostarostovi města 

3.1. jednat se zpracovatelem architektonické studie Ing. arch. Kateřinou Klapkovou o odkupu 

či bezplatnému postoupení autorských práv z důvodu nutnosti zadání výběrového řízení 

na zpracovatele navazujících projekčních prací dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění. 

Termín: 31.03.2022 

 

R/83/2022 - 104. 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 

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

Labem“ ze dne 31.01.2022, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo jedinou nabídku, a to nabídku společnosti 

Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb, s. r. o., 

IČO 06226787, Komenského č. p. 264/5, 500 03 Hradec Králové, s celkovou nabídkovou 

cenou 118.000 Kč bez DPH, tj. 142.780 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 Projekční atelier 

pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb, s. r. o., IČO 06226787, 

Komenského č. p. 264/5, 500 03 Hradec Králové, s celkovou nabídkovou cenou 118.000 Kč 

bez DPH, tj. 142.780 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO – 2022/0002 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníka veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 15.02.2022 

5. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 15.02.2022 

 

R/84/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. indikační studii na adaptaci objektu a zahrady bývalé hájenky čp. 678 na eko-centrum 

„Hájenka“ včetně možných zdrojů financování z dotačních programů na realizaci i následný 

provoz, kterou zadala společnost Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. a kterou 
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zpracovalo studio reaktor s. r. o., IČO 06072518, Přístavní 1315/7, 170 00 Praha 7,  

2. ukládá místostarostovi města 

2.1. Janu Helbichovi jednat s potencionálními uživateli, budoucím partnery projektu a možných 

poskytovatelů dotací na realizaci a provoz eko-centra „Hájenka“. 

Termín: 31.12.2022 

 

R/85/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. stanovisko zástupce plynárenské infrastruktury GasNet, s. r. o., zastoupené společností 

GasNet Služby, s .r. o., IČ0 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice (Brno-střed), 

602 00 Brno, k předložené projektové dokumentaci na akci „Rekonstrukce ulice Zborovská“, 

ve kterém je uvedena podmínka, že „zeleň“ není možno vysazovat ve vzdálenostmi 

minimálně 2 m od osy vedení jejich sítí (plynovodu, což prakticky znamená, že dle stávající 

PD znemožňuje vysazení 10 stromů (z celkového počtu 23) a prakticky všech keřů a možného 

harmonogramu přípravy a realizace této akce, 

2. ukládá místostarostovi města 

2.1. místostarostovi projednat „kolizní podmínku“ se zástupci GasNet-u, 

Termín: 23.02.2022 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. na základě výsledku jednání dle bodu 2.1. tohoto usnesení zadat úpravu - doplnění PD 

pro vydání stavebního povolení a dále pokračovat v „administrativní přípravě“ této 

investiční akce, 

Termín: 09.03.2022 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. o nastalé skutečnosti informovat ČEZ Distribuce, a. s. a Energoland, a. s. - zhotovitele snesení 

jejich vrchní sítě v ulici Zborovská. 

Termín: 09.03.2022 

 

R/86/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání finančních prostředků od poskytovatele MPSV z Operačního programu Zaměstnanost 

Základní školou Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, ve výši 144.730 Kč, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků na účet školy a podpisem Dohody o vytvoření pracovního 

místa mezi Úřadem práce České republiky a Základní školou Podharť, Dvůr Králové nad 

Labem, Máchova 884. 
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R/87/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2428, o poskytnutí 

dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, na projekt „Co už umím a znám“, 

2. souhlasí 

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

příjemce dotací a s jejich převedením na účet Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 

E. Krásnohorské 2428, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1 tohoto 

usnesení. 

 

R/88/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, o poskytnutí dotace 

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, na projekt „Bádáme, tvoříme a programujeme 

III“, 

2. souhlasí 

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

příjemce dotací a s jejich převedením na účet Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 

Drtinova 1444, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1 tohoto usnesení. 

 

R/89/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti DDM Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad Labem, 

o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt 6D Dynamické 

dráhy, Dětské dílny, Digitální dimenze, 

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 DDM Jednička, Spojených národů 1620, 

Dvůr Králové nad Labem, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1 tohoto 

usnesení. 

 

R/90/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádostí Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 

o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt „Rozvoj a 

podpora talentů a mimořádně nadaných žáků“ a „Programujeme, kódujeme, udáváme 

směr“, 
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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 Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, 

E. Krásnohorské 2919, v případě kladného vyřízení žádostí uvedené v bodě 1.1 tohoto 

usnesení. 

 

R/91/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z korespondenčního jednání Sociální komise RM v lednu 2022, 

2. schvaluje 

2.1. umístění Vladimíra Janečka, ******* ******, Věry Šedivé, ******* ******, Olušky 

Valáškové, ******* *******, Mirko Nováka, ******* ******, do domu s pečovatelskou 

službou. 

 

R/92/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s obcí Vítězná č. ŠKS/FIN-2022/0014, za účelem 

umístění občana obce Vítězná do domu s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad 

Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 01.03.2022 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zahrnout finanční příspěvek od obce Vítězná ve výši 100.000 Kč do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 

Termín: 17.03.2022 

 

R/93/2022 - 104. 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. 2/2022 - Pravidla 2. ročníku participativního 

rozpočtu města a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. souhlasí 

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

Labem, 
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3. ukládá vedoucí VKV 

3.1. zajistit zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách 

města. 

Termín: 15.02.2022 

 

R/94/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.12.2021, 

2. schvaluje 

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

 

 

 

 

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

           

             
             
           

            
          


