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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

107. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 08.03.2022 

R/130/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 13/2021 v organizaci Pečovatelská služba 

města Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2962 ze dne 12.01.2022. 

 

R/131/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit poskytnutí materiálního daru v hodnotě 100.000 Kč na podporu Ukrajiny, 

1.2. schválit poskytnutí vkladu v hodnotě 100.000 Kč na transparentní účet vytvořený pro konání 

veřejné sbírky organizované městem Dvůr Králové nad Labem za účelem podpory 

ukrajinských uprchlíků přicházejících na území ORP Dvůr Králové nad Labem po jejím 

vyhlášení a vydání příslušného osvědčení z KÚ Královéhradeckého kraje, 

1.3. uložit vedoucímu odboru RAF provést příslušné úpravy v rozpočtu města v rámci nejbližšího 

rozpočtového opatření roku 2022. 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. učinit kroky v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 117/2001, Sb., o veřejných 

sbírkách, ve znění pozdějších předpisů k vyhlášení veřejné sbírky organizované městem Dvůr 

Králové nad Labem za účelem podpory ukrajinských uprchlíků přicházejících na území ORP 

Dvůr Králové nad Labem a předložit v tomto duchu materiál k projednání nejbližšímu 

zasedání zastupitelstva města. 

Termín: 17.03.2022 

 

R/132/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s poskytnutím finančního daru na kastraci volně žijících koček ve výši 30.000 Kč 
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spolku Další šance, z. s., IČO 22873163, se sídlem Čechova 664, 500 02 Hradec Králové 2, 

zastoupeného Ivou Pelíškovou - působiště Dvůr Králové nad Labem, na kastraci a zaléčení 

25 koček v katastru města, 

1.2. schválit darovací smlouvu č. PROV/dar/2022-0001 se spolkem Další šance, z. s., 

IČO 22873163, se sídlem Čechova 664, 500 02 Hradec Králové 2, v souladu s bodem 1.1. 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. uložit vedoucí provozního oddělení předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu. 

 

R/133/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. stanovit počet členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026 v počtu 21 členů, 

2. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

2.1. počet členů zastupitelstva města, který byl stanoven zastupitelstvem města vyvěsit 

na úřední desce městského úřadu. 

Termín: 19.03.2022 

 

R/134/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení věcného břemene - služebnost stezky a cesty na pozemkové parcele č. 366/1 v k. ú. 

Žirecká Podstráň, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 328-57/2021, 

za jednorázovou úhradu ve výši 2.420 Kč včetně DPH, PhDr. Zuzaně Novákové, ********  

********, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. OEMM/KUPP-2022/0029 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: 18.03.2022 

 

R/135/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem pozemkové parcely č. 2531/8 o výměře 997 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. za celkové roční nájemné 4.985 Kč, Ing. Miloši Janků, 

****** ****** na dobu neurčitou, od 01.04.2022, 

1.2. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2022/0027 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem pozemkové parcely č. 2531/9 o výměře 662 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. za celkové roční nájemné 3.310 Kč, Zdeňku Pacákovi, 
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******  ******, na dobu neurčitou, od 01.04.2022, 

1.4. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2022/0028 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: 31.03.2022 

 

R/136/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 1131/86 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. 1131/86 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-12-2023920 (ES OEMM-BUDO-2022/0025) 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 Jaroslavem Kuličkou, IČO 76512037, se sídlem Okružní 932, 

517 21 Týniště nad Orlicí 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: 28.03.2022 

 

R/137/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 103/4 označené dle geometrického plánu 

č. 298- 8/2022 jako díl „a“, který se přislučuje do nově vzniklé stavební parcely č. 265, části 

pozemkové parcely č. 569/1 označené dle geometrického plánu č. 298-8/2022 jako díl „b“, 

který se přislučuje do nově vzniklé stavební parcely č. 265, vše v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, 

za kupní cenu ve výši 800 Kč, Janě Butové, ******  ******, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0030 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/138/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. své usnesení č. R/628/2021 – 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 03.11.2021, 
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2. souhlasí 

2.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3547/4, č. 3548, 

obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.988 Kč bez 

DPH, tj. 7.245,48 Kč včetně DPH, s umístěním stavby v částech pozemkových parcel 

č. 3547/4, č. 3548, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

IV-12-2023078 (ES OEMM-BUDO-2022/0031), 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, 

4. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 28.03.2022 

 

R/139/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 52 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako 

byt bez předběžného určení, za min. cenu 5.840 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 

s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnoticí komisi na pronájem bytu č. 52 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: 16.03.2022 

 

R/140/2022 - 107. 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 10.03.2022 do 31.03.2023, 

1.2. smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2022/0032 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

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

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

Termín: 10.03.2022 

 

R/141/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 21 v čp. 58, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem 

k 31.03.2022 s Danou Djordjajovou, *******  *******, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2022/0033 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 18.03.2022 

 

R/142/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 42 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Jakubovi 

Sobotkovi, *******  ****** na dobu určitou, od 01.04.2022 do 31.03.2024, za smluvní 

nájemné 4.500 Kč/měsíc, za předpokladu, že Jakub Sobotka uhradí před podpisem smlouvy 

jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0034 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: 18.03.2022 

 

R/143/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3544 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5378-15656/2021, za jednorázovou 

finanční náhradu ve výši 2.200 Kč bez DPH, tj. 2.662 Kč včetně DPH, pro společnost ČEZ 

Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2021132/VB/01 (ES OEMM/VB-

2022/0035) 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 VČE 

– montáže, IČO 25938746, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, která je na 

základě plné moci zastoupena společností GEOŠRAFO, s. r. o., IČO 64793036, se sídlem 
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Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové 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: 28.03.2022 

 

R/144/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit a vydat ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2022 

o nočním klidu. 

 

R/145/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. pověřit místostarostku města Mgr. Alexandru Jiřičkovou, aby jakožto zástupce města 

hlasovala na nadcházející členské schůzi Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého 

kraje, zapsaného spolku, pro schválení darovacích smluv, jimiž se převádí majetek a finanční 

prostředky na Královéhradeckou krajskou centrálu cestovního ruchu, příspěvkovou 

organizaci, k zajištění marketingových aktivit cestovního ruchu na území Královéhradeckého 

kraje. 

 

R/146/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022 včetně změn v rámci jednotlivých 

organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje 

schválený rozpočet na rok 2022 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

· na straně příjmů zvyšuje o   8.522.471,65 Kč 

· na straně výdajů zvyšuje o 16.456.298,79 Kč 

· ve financování upravuje o  7.933.827,14 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2022 

· na straně příjmů  458.690.891,45 Kč 

· na straně výdajů  631.128.079,79 Kč 

· financování  172.437.188,34 Kč. 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2022, po této úpravě v souhrnné výši 

172.437.188,34 Kč je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let, 

smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč a zároveň 

také smlouvou o úvěru na financování investičních záměrů města v letech 2021 až 2023 
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v celkové výši úvěrového limitu 160 mil. Kč. 

 

R/147/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem  - V 

1. schvaluje 

1.1. „Přehled čerpání a zdrojů sociálního fondu k 31.12.2021“ a „Rozpočet sociálního fondu 

na rok 2022“ dle přílohy č. 1. 

 

R/148/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit, za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí 

vyrovnávací platby ve výši 250.000 Kč Městské nemocnici, a. s. ve Dvoře Králové nad Labem 

za plnění závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské pohotovosti v roce 2022, 

1.2. schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o závazku veřejné služby 

a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. RAF/FIN-

0002/2022 pro výše uvedený účel s Městskou nemocnicí, a. s. se sídlem Vrchlického 1504, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostu města podpisem této smlouvy. 

 

R/149/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zahájením zadávání veřejné zakázky na akci: „Pořízení a výměna parkovacích automatů 

(dále jen „PA“) v katastru města Dvůr Králové nad Labem“ dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 

zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako veřejná zakázka na dodávky 

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, včetně návrhu příslušných podkladů 

a formulářů, kterými jsou zejména výzva k podání nabídek, krycí list + souhrnné prohlášení, 

návrh smlouvy o dílo, 

2. schvaluje 

2.1. specifikace PA, které se stanou závazným podkladem pro stanovení předmětu plnění této 

veřejné zakázky, 

2.2. v souladu s § 53 zákona, že tato podlimitní veřejná zakázka na dodávky bude zadávána 

formou zjednodušeného podlimitního řízení včetně příslušných dokladů (výzvy a zadávací 

dokumentace) a časový harmonogram zadávání a přepokládané realizace této veřejné 

zakázky, 

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

jak s Mgr. Janem Bašem, tak i navenek a zároveň také jako jednu osobu z oprávněných pro 

elektronické otevírání nabídek, 

2.4. vedoucího odboru OI a vedoucího odboru RISM, jako osoby oprávněné, pro elektronické 

otevírání nabídek, 

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

náhradníků, 
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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 

05.04.2022 (v 09:45 hod.) před elektronickým otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

Termín: 05.04.2022 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 30.06.2023 

5. ukládá vedoucímu RAF 

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

města pro rok 2023 (střednědobého výhledu rozpočtu města na léta následující). 

Termín: 30.11.2022 

 

R/150/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: „Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 

ve Dvoře Králové n. L. – západní část a výměna části oken budovy kina čp. 828 " v souladu 

s článkem VII vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 - Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem a 

příspěvkovými organizacemi zřízenými městem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v systému E-ZAK v souladu s článkem VII  vnitřního předpisu 

města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem, 

1.3. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v  rámci této 

veřejné zakázky, 

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

posouzení splnění podmínek účast včetně náhradníků v předloženém znění, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 

Termín: 30.11.2022 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

aby zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 28.03.2022 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

Termín: 28.03.2022 
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R/151/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci Královéhradeckého kraje, zastoupeného ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého 

kraje, a. s., že se nebude zakázka III/29928 Dvůr Králové nad Labem - Vítězná (ulice Nová 

Tyršova) realizovat v roce 2022. 

 

R/152/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. plnění „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací“ za rok 2021. 

 

R/153/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s vytvořením piknikového místa - griloviště ve spodní části parku Schulzovy sady na základě 

nabídky společnosti CITYZEN LIVING, s. r. o., IČO 05817871, Za Humny 2635, Brandýs nad 

Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru piknikové sestavy s veřejným ohništěm v hodnotě 276.554 Kč bez DPH, 

tj. 334.630 Kč včetně DPH, 

2.2. v souladu s čl. III odst. 7. o výběru dodavatele sestavy s veřejným ohniště, kterým je 

společnost CITYZEN LIVING, s. r. o., IČO 05817871, Za Humny 2635, Brandýs nad Labem, 

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. uzavřít smluvní vztah se společností CITYZEN LIVING, s. r. o. a zajistit následnou realizaci akce 

v tomto kalendářním roce. 

Termín: 31.10.2022 

 

R/154/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. skutečnost, že vybraný uchazeč akce „Labská stezka (Cyklotrasa č. 2) v úseku Stanovice – 

Žireč“ COLAS CZ, a. s., IČO 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, 

s nabídkovou cenou 15.850.000 Kč bez DPH, podal dne 04.03.2022 „Omluvu z účasti ve VŘ“ 

a tím mu zaniká dle § 47 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále jen „ZZVZ“), účast v zadávacím řízení, 

2. ruší 

2.1. usnesení č. R/119/2022 - 105. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.02.2022, 

kterým rada města vybrala výše uvedeného uchazeče výše uvedené veřejné zakázky, a to 

včetně navazujících administrativních úkonů spojených s výběrem uchazeče, 
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3. rozhoduje 

3.1. o posouzení splnění kvalifikace dle § 39 ZZVZ u dalšího uchazeče, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise k provedení posouzení dle bodu 3.1. tohoto 

usnesení. 

Termín: 25.03.2022 

 

R/155/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod 

města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 dle přílohy č. 1, 

1.2. vzít na vědomí Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové 

nad Labem na rok 2022 dle přílohy č. 2, 

1.3. schválit cíle a opatření pro město Dvůr Králové nad Labem stanovené Akčním plánem rozvoje 

sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022. 

 

R/156/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán majetku vlastního a majetku z dotace IROP Základní školy Schulzovy sady, Dvůr 

Králové nad Labem, Školní 1235, dle přílohy č. 1. 

 

R/157/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace ve výši 17.500 Kč na činnost Křesťanské psychologické poradny 

poskytované společností Misericordia, o. p. s., Štefánikova 1207, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS1/SMDO-2022/0068 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 31.03.2022 

 

R/158/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč Lince bezpečí, z. s., IČO 61383198, Ústavní 95, 

181 02 Praha 8 – Bohnice, 
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1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS1/SMDO-2022/0069 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 31.03.2022 

 

R/159/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Diakonii ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí, Komenského 616, 

543 01 Vrchlabí, na sociální službu raná péče, z důvodu opakovaného nedoručení žádosti 

o dotaci v řádném termínu tj. od 14.01.2022 do 07.02.2022, v rámci dotační výzvy 

pro poskytovatele sociálních služeb. 

 

R/160/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotací na sociální služby následovně: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu 

Trutnov, IČO 00195201, Procházkova 818, Trutnov - odborné sociální poradenství 10.000 Kč, 

chráněné bydlení 15.000 Kč, kontaktní centrum 22.500 Kč, Perinatální hospic Dítě v srdci, 

z. s., IČO 03503747, Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí - odborné sociální 

poradenství 22.500 Kč, Život Hradec Králové, o. p. s., IČO 02498251, tř. E. Beneše 1747, 

Hradec Králové - tísňová péče 32.000 Kč, 

1.2. smlouvy o poskytnutí dotací dle bodu 1.1. tohoto usnesení: ŠKS/SMDO-2022/0047, 

ŠKS/SMDO-2022/0046, ŠKS/SMDO-2022/0048, ŠKS/SMDO-2022/0060, ŠKS/SMDO-

2022/0067 a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 28.03.2022 

3. doporučuje zastupitelstvu města 

3.1. schválit poskytnutí dotací na sociální služby následovně: Oblastní charita Červený Kostelec,  

IČO 48623814,  5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec - domov pro osoby se zdravotním 

postižením 75.700 Kč, odlehčovací služby v Domově sv. Josefa 45.700 Kč, Diakonie ČCE – 

středisko ve Dvoře Králové nad Labem, IČO 43462162, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové 

nad Labem - pečovatelská služba 185.700 Kč, denní stacionář 105.700 Kč, domov pro seniory 

185.700 Kč, domov se zvláštním režimem 185.700 Kč, Sdružení ozdravoven a léčeben okresu 

Trutnov, IČO 00195201, Procházkova 818, Trutnov - sociální rehabilitace 41.400 Kč, Centrum 

LIRA, z. ú., IČO 28731191, Matoušova 406/20, 460 07 Liberec - raná péče 30.000 Kč, Oblastní 

charita Hradec Králové, IČO 45979855, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové - raná péče 

30.000 Kč, Oblastní charita Dvůr Králové, IČO 43464637, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem - sociální rehabilitace 105.700 Kč, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
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185.700 Kč, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 145.700 Kč, odborné sociální 

poradenství 145.700 Kč, osobní asistence 185.700 Kč, sociálně-terapeutické dílny 

110.700 Kč, denní stacionář 145.700 Kč, 

3.2. schválit smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 3.1. tohoto usnesení: ŠKS/SMDO-2022/0049, 

ŠKS/SMDO-2022/0050, ŠKS/SMDO-2022/0051, ŠKS/SMDO-2022/0052, ŠKS/SMDO-

2022/0053, ŠKS/SMDO-2022/0054, ŠKS/SMDO-2022/0056, ŠKS/SMDO-2022/0057, 

ŠKS/SMDO-2022/0058, ŠKS/SMDO-2022/0059, ŠKS/SMDO-2022/0061, ŠKS/SMDO-

2022/0062, ŠKS/SMDO-2022/0063, ŠKS/SMDO-2022/0064, ŠKS/SMDO-2022/0065, 

ŠKS/SMDO-2022/0066 a pověřit starostu města jejich podpisem, 

4. ukládá vedoucí ŠKS 

4.1. předložit smlouvy dle bodu 3.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 06.04.2022 

 

R/161/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis ze Sociální komise RM ze dne 21.2.2022, 

2. neschvaluje 

2.1. přidělení bytu v mimořádně tíživé životní situaci Nikole Hákové, *******  ******, 

3. souhlasí 

3.1. s navýšením finančních prostředků určených na podporu sociálních služeb v návrhu rozpočtu 

města pro rok 2023 na částku 2.500.000 Kč, 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout částku 2.500.000 Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2023 na podporu sociálních služeb 

v rámci dotační výzvy. 

Termín: 20.12.2022 

 

R/162/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, stř. Hospic 

Anežky České, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, 

1.2. schválit smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2022/0070 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. předložit, v případě schválení, smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 08.04.2022 
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R/163/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

1.2. schválit nové termíny nesplněných úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle 

přílohy č. 2. 

 

R/164/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí oznámení o konání valné hromady společnosti Krematorium, a. s. dne 

29.04.2022, které město obdrželo 01.03.2022, 

1.2. vzít na vědomí program valné hromady společnosti Krematorium, a. s. bez připomínek 

a doplnění. 

 

R/165/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

  1.1. program 19. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 

17.03.2022 od 16:00 hodin v sále Hankova domu. 

 

1. Zahájení 
2. Plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
3. Výbory ZM  
4. Smlouva o vzájemné spolupráci s Územním sdružením Buštyno Ťačivského okresu Zakarpatské 

oblasti (Ukrajina) 
5. Konání veřejné sbírky organizované městem Dvůr Králové nad Labem za účelem podpory 

ukrajinských uprchlíků přicházejících na území ORP Dvůr Králové nad Labem 
6. Materiální dar pro obyvatele Ukrajiny 
7. Počet členů zastupitelstva města pro volební období 2022 – 2026 
8. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2022 o nočním klidu 
9. Valná hromada Krematoria, a. s. Jaroměř 
10. Návrhy na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
11. Zřizovací listina Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 
12. Majetkové záležitosti 
13. Vyhodnocení výsledků Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016 - 2022 včetně 

Akčního plánu  
14. Prověření možnosti přesunu Městské knihovny Slavoj Dvůr Králové nad Labem z ulice Tylovy čp. 

512 do Městské spořitelny čp. 3 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem  
15. Dotace na podporu tělovýchovy a sportu 
16. Dotace na podporu sociálních služeb 
17. Dotace Oblastní charitě Červený Kostelec – Hospicu Anežky České  
18. Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad 

Labem za rok 2021 a Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové 
nad Labem na rok 2022 

19. Pakt starostů a primátorů při zpracování akčního energetického plánu „SECAP“  
20. Majetek Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, zapsaného spolku 
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21. Poskytnutí finančního daru na kastraci volně žijících koček 
22. Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2021 
23. Opatření v případě nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2022 
24. Financování provozu dětské pohotovosti v roce 2022 
25. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022 
26. Diskuze 
27. Závěr  

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

       


