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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

40.  
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 24.11.2015 

 

R/720/2015 - 40. 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 
(dále jen zákon), celkový počet zaměstnanců obce zařazených do úřadu na 133,75 pracovníků 
s platností od 01.12.2015, a na 136,75 pracovníků s platností 01.01.2016, 

2 .   z ř i zu je  

2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona 1 funkční pracovní místo referenta odboru rozpočtu 
a financí, k 01.01.2016, 

2.2.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona 1 funkční pracovní místo referenta odboru rozvoje, 
investic a správy majetku města, k 01.12.2015, 

2.3.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona 1 funkční pracovní místo referenta odboru dopravy 
a silničního hospodářství, k 01.01.2016, 

3 .   schva lu je  a  vydává  

3.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. o) zákona vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 18/2015 - dodatek č. 4, kterým se mění a doplňuje vnitřní předpis města Dvůr Králové nad 
Labem č. 4/2015 Organizační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem s platností od 
01.12.2015, včetně přílohy č. 1 ( s platností k 01.12.2015 a k 01.01.2016), 

4 .   souh las í  

4.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2015 na webových 
stránkách města, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí KTÚ-PO 

5.1.1.  zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města, 
 

Termín: 30.11.2015 
 

5.2.  vedoucímu RAF 
5.2.1.  zahrnout předpokládané mzdové prostředky plynoucí z organizační změny do návrhu 

rozpočtu roku 2016. 
 

Termín: 08.12.2015 
 

R/721/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek včetně 
písemné zprávy hodnotící komise o vyhodnocení nabídek z 16.11.2015 veřejné zakázky na akci: 
„Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové 
n. L.“, zadanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném 
znění, 
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2.   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka společnosti Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec 
Králové, IČ 42194920, s nabídkovou cenou 16.909.500 Kč bez DPH,  

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dodání, uložení a zpracování odpadu č. OŽP/OSTA-2015/1335 s vítězným 
uchazečem dle bodu 2. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OŽP 

4.1.1.  informovat účastníka veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 04.12.2015 
 

4.1.2.  předložit smlouvu o dodání, uložení a zpracování odpadu starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.12.2015 
 

R/722/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2015 
o zrušení obecně závazné vyhlášky  č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného, a to s účinností 
od 01.01.2016. 

 

R/723/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit poskytnutí účelových finančních prostředků z části vybraného nájemného z 6 bytů domu 
čp. 2959 v ulici Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem do fondu oprav ve výši 98.720 Kč, 
v období let 2015 - 2020 za účelem výměny střešní krytiny, 

1.2.  schválit dohodu č. RISM/DOHO-2015/1046 o poskytnutí účelových finančních prostředků 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/724/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Smlouvu o zajištění administrace dotačních programů dotační oblasti "Program obnovy venkova" 
v roce 2015 č. RISM/OSTA-2015/1123 s Královéhradeckým krajem a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 03.12.2015 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout příjem do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 31.12.2015 
 

R/725/2015 - 40. 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. 163198 - RISM/OSTA-2015/1136 mezi RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem, která je na základě plné moci zastoupena RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 
499/1, 602 00 Brno a městem Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 04.12.2015 
2.2.  vedoucímu RAF 

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

Termín: 30.11.2015 
 

R/726/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory - v areálu letního stadionu v objektu tribuny 
letního stadionu na st. p. č. 2962 a na část pozemku p. p. č. 260/11vedle tribuny letního stadionu 
na umístění mobilního stánku s občerstvením, s Pavlem Mičanem, se sídlem náměstí Odboje 
316, Dvůr Králové nad Labem, za podmínek uvedených v nájemní smlouvě dle přílohy č. 2. 

 

R/727/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 11 v čp. 2905, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu 
zvláštního určení - bezbariérového, Janu Vodochodskému, Eduarda Zbroje 2905, Dvůr Králové 
nad Labem, na dobu neurčitou, za smluvní nájemné ve výši 3.090 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/1122 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: 25.11.2015 
 

R/728/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit částečnou změnu usnesení číslo Z/112/2015 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 
Labem z 10.09.2015, spočívající v nahrazení části původního textu "Rumlové Aleně, ***** ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****", za text „Baudyšové Veronice,  ***** ******* ******** ****, *** ** **** 
******* *** *****", 

1.2.  schválit změnu kupní smlouvy č. OEMM/KUPP-2015/0724 dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 
 
 

R/729/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1984/22, ul. Roháčova, Dvůr Králové 
nad Labem:  
1. místo: Lukáš Lochman, ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

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

2.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 1984/22 v domě čp. 1984 a 1985, ul. Roháčova v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
čp. 1984 a 1985 a st. p. č. 2338, 2339 ve výši 637/7314 Lukášovi Lochmanovi, bytem ********** 
****, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 684.000 Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2015/1120 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem. 
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R/730/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením věcného břemene na části pozemkové parcely č. 4113 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500 Kč bez příslušné sazby DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. smlouvy 8800083066/1/BVB/P  
(ES OEMM/BUDO- 2015/1121) 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: 04.12.2015 
 

R/731/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2629/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem České 
republice - Státnímu pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, 

1.2.  schválit smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 3001991554 (ES OEMM/DAR-2015/1124) 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/732/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit darování pozemkové parcely č. 3752/2 o výměře 4 517 m2, části pozemkové parcely  
č. 4025 o výměře 139 m2, která je dle geometrického plánu č. 4499-2118/2014 označena jako 
nově vzniklá pozemková parcela č. 4025/2, části pozemkové parcely č. 4132 o výměře 50 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 4499-2118/2014 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 4132/2, části pozemkové parcely č. 4136 o výměře 74 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 4499-2118/2014 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4136/2, části 
pozemkové parcely č. 4137 o výměře 37 m2, která je dle geometrického plánu č. 4499-2118/2014 
označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4137/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, a to za podmínky 
zřízení bezúplatného věcného břemene na stávající vedení vodovodu, dešťové kanalizace, 
splaškové kanalizace v ul. Smetanova, 

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

 

R/733/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 699/16, č. 731/11,  
č. 739/21, č. 3596/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, dle geometrického plánu  
č. 4491-111/2014, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 39.500 Kč bez příslušné sazby 
DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene IE-12-2003836/VB/1 (ES-OEMM/VB-2015/1125) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupena společností SIGNALBAU a. s., se sídlem Moštěnská 60/4a,  
750 02 Přerov III - Lověšice, která je na základě plné moci zastoupena společností RYDVAL-
ELEKTRO s. r. o., se sídlem Lomnice nad Popelkou, Plk. Truhláře 114, 512 51 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: 11.12.2015 
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R/734/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení spoluvlastnických podílů pozemkových parcel č. 3583/3 o výměře 2m2,  
č. 4008/2 o výměře 58 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve 
výši 300 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 15.750 Kč od Jiřiny Brzákové, ***** ******* **, *** ** 
*******, Aleny Kvasničkové, ******** ***, *******, *** ** ****** ****, Arch. Jiřího Schafhausera, ******** 
***, ********** *, *** ** **********, Josefa Schafhausera, ******** ***, *** ** ****** *** ****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/1137 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3.  neschválit odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 pozemkových parcel č. 3583/3 
o výměře 2 m2, č. 4008/2 o výměře 58 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od Jana 
Nehasila, Údolní 315/96, Hodkovičky, 142 00 Praha 4. 

 

R/735/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 715/9 o výměře 338 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem od Ivany Čtvrtečkové, *** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, Gabriely Fialové, ******* 
****, *** ** **** ******* *** *****, Ivany Fialové, ******* ** ** ******** **, *** ** **** ******* *** *****, 
Heleny Jůzové, *** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, Jiřiny Knapové, *********** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, Rudolfa Selichara, *********** ****, *** ** **** ******* *** *****, Lukáše Voděrka, 
*** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit smlouvu o darování nemovitosti č. OEMM/DAR-2015/1114 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/736/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 1368/1 o výměře 1 342 m2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem včetně štěrkové komunikace, kabelového vedení veřejného osvětlení uloženého 
v pozemkových parcelách č. 1368/1, č. 1368/4, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od Jiřího 
Sklenáře, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****,* 

1.2.  schválit zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 1368/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem na kanalizaci, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4428-101/2014 za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.3.  schválit zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 1368/4 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem na kabelové vedení veřejného osvětlení, a to v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 4428-101/2014 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210 Kč včetně příslušné 
sazby DPH, 

1.4.  schválit smlouvu o darování nemovitosti a o zřízení věcných břemen - služebností  
č. OEMM/DAR-2015/1115 v souladu s body 1.1., 1.2. a 1.3. tohoto usnesení a pověřit starostu 
města jejím podpisem. 

 

R/737/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit odkoupení části pozemkové parcely č. 224/5 v k. ú. Sylvárov od Luboše a Karly 
Blahových, * ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit odkoupení části pozemkové parcely č. 224/6 o výměře 137 m2 v k. ú. Sylvárov, která je 
dle geometrického plánu č. 210-311/2015 označena jako díl „a“ za dohodnutou cenu ve výši  
500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 68.500 Kč od Luboše a Karly Blahových, * 
********** ****, *** ** **** ******* *** ***** a úhradu daně z nabytí nemovitých věcí, 

1.3.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/1116 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/738/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení pozemkové parcely č. 4730/2 o výměře 18 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, části pozemkové parcely č. 79 o výměře 14 m2, která je dle geometrického plánu  
č. 4597-400/2015 označena jako díl „a“, část stavební parcely č. 136 o výměře 1 m2, která je dle 
geometrického plánu označena jako díl „b“ za dohodnutou kupní cenu ve výši 39.600 Kč od  
Ing. Jiřího Lanka, ********** **, *** ** **** ******* *** ***** a Ing. Karla Lanka, ********** **, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/1119 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/739/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  zrušit usnesení č. Z/420/2013 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem z 06.06.2013, 
kterým neschválilo jakékoliv nakládání s pozemkovou parcelou č. 678/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem do doby uplynutí 20 let od účinků vkladu vlastnického práva smlouvy o bezúplatném 
převodu nemovitostí č. 32/512/2010 do katastru nemovitostí, tj. do 11.08.2030, 

2 .   odk ládá  

2.1.  rozhodnutí ve věci zřízení služebnosti cesty na části pozemkové parcely č. 678/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4576-209/2015, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  projednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových možnost zřízení veřejné 
přístupové komunikace na části pozemkové parcely č. 678/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem. 

 
Termín: 31.12.2015 

 

R/740/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 2391/3 o výměře 140 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, která je dle geometrického plánu č. 4592-377/2015 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 2391/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 
společnosti JUTA a. s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/741/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci Jakubovi Szedelovi, ******** ***, **** 
******* *** ****** 

 

R/742/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci Bartoloměji Kováčovi, ********* ***, **** 
******* *** ****** 

 

R/743/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci Jiřímu Puškovi, **** ** ** ******** **, 
**** ******* *** ****** 

 

R/744/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: "ZŠ Schulzovy sady - Dodávka ICT" v souladu s vnitřním 
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předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění. 

 

 

R/745/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle přílohy č. 2, ředitelkám a ředitelům škol. Výplata odměn je 
možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků, 

2 .   doporuču je  

2.1.  zástupkyni ředitelky školského zařízení DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem, Spojených 
národů 1620, vyplatit odměnu dle přílohy č. 2. Výplata této odměny je možná jen v rámci 
přidělených mzdových prostředků. 

 

R/746/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem na sociální služby 
pečovatelská služba, azylový dům a noclehárna pro rok 2016, do dotačního řízení z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 
příjemce dotace, a s jejich převedením na účet Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad 
Labem, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/747/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelkám Hankova domu, městského 
kulturního zařízení, Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a Pečovatelské 
služby Města Dvůr Králové nad Labem. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených 
mzdových prostředků, 

2 .   doporuču je  

2.1.  odměnu za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, zástupkyni ředitelky Městského muzea ve 
Dvoře Králové nad Labem. 

 

R/748/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání památkové komise RM z 19.10.2015, 

2 .   uk ládá  
2.1.  řediteli technických služeb města 

2.1.1.  zajistit zakrytí kašny se Zábojem na zimní období. 
 

Termín: 31.12.2015 
 

R/749/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2015 O stanovení 
školských obvodů spádových základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/750/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na projekty: Juniorfilm - Memoriál Jiřího 
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Beneše a Královédvorské Zlaté slunce 2016, Mediální TRNí, aneb, Televize, Rádio, Noviny 
v dobrém i zlém 2016 a Zlatá tužka - 21. ročník celostátní literární soutěže, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě 1.1 tohoto 
usnesení. 

 

R/751/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výroční zprávy o činnosti Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, Základní školy 5. května, 
Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 a Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, 
Máchova 884 za období školního roku 2014/2015. 

 

R/752/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Spolku přátel Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 304, Dvůr 
Králové nad Labem, na úhradu ubytování, stravy a jízdného družstva dívek na celorepublikové 
finále České republiky CORNY atletického přeboru SŠ v Břeclavi. Město Dvůr Králové nad 
Labem podporuje pouze volnočasové aktivity. 

 

R/753/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s partnerstvím města Dvůr Králové nad Labem a Evropské kontaktní skupiny, Dejvická 28, Praha 
6, v projektu výzvy č. 03_15_022 v rámci Operačního programu zaměstnanost: Podpora aktivit 
a programů v rámci sociálního začleňování. 

 

R/754/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 5 VVS/OVYP-2006/1038-D-5 ke smlouvě č. VVS/OVYP-2006/1038 Smlouva 
o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit dodatek č. 5 VVS/OVYP-2006/1038-D-5 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 07.12.2015 

R/755/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zveřejnění č. 4/2015 - Podmínky pro výběr pořadatele prodejních trhů v roce 2016 na náměstí  
T. G. Masaryka  a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit zveřejnění č. 4/2015 - Podmínky pro výběr pořadatele prodejních trhů na náměstí 
T. G. Masaryka v roce 2016 starostovi města k podpisu, 

 
Termín: 27.11.2015 

 
2.1.2.  zveřejnit po dobu 15 dnů zveřejnění č. 4/2015 - Podmínky pro výběr pořadatele prodejních 

trhů na náměstí T. G. Masaryka v roce 2016 na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem, 

 
Termín: 27.11.2015 

 
2.1.3.  předat radě města k projednání došlé nabídky pořadatelů trhů. 
 

Termín: 22.12.2015 
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R/756/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 

1.1.  plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

1.2.  schválit nové termíny nesplněných a oddálených úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem 
města dle přílohy č. 2 a 3. 

 

R/757/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 6. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného v úterý 
08.12.2015 od 15 hodin v sále Hankova domu. 

 
1. Zahájení 
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
3. Výbory ZM 
4. Peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM Dvůr Králové nad 

Labem, za výkon funkce členů a předsedů výborů ZM 
5. Smlouvy o spolupráci se zahraničními partnerskými městy 
6. Smlouva s MěVAK Dvůr Králové nad Labem s. r. o. 
7. Veřejnoprávní smlouva s MAS Královédvorsko z. s. 
8. Program regenerace Městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem 2016-2025 
9. Dohoda o poskytnutí účelových finančních prostředků se Společenstvím vlastníků 

jednotek domu čp. 2959 
10. Majetkové záležitosti 
11. Vnitřní předpis města č. 17/2015 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených 

městem Dvůr Králové nad Labem 
12. Dotace TC Dvůr Králové, z. s., 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem 
13. Dotace Statutárnímu městu Liberec na spolufinancování Dětského centra Sluníčko, 

Liberec 
14. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2015 o zrušení obecně 

závazné vyhlášky č. 4/2011, o místním poplatku ze vstupného 
15. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015, kterou se stanoví 

školské obvody základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem 
16. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2015 o veřejném 

pořádku 
17. Delegování zástupce města do Asociace měst pro cyklisty 
18. Rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2015 
19. Úprava rozpočtu pro rok 2015 dle případných požadavků přezkumu hospodaření 

a návazností k ostatním rozpočtům 
20. Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2016 
21. Diskuze 
22. Závěr. 

 

R/758/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 06.10.2015. 

 

R/759/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za 
každé jednání v roce 2015 ve výši 50 Kč členům komisí a 100 Kč předsedům komisí. 
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R/760/2015 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  

1.1.  ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) v platném znění rozhodnout o peněžitém plnění poskytovaném fyzickým osobám, které 
nejsou členy ZM takto: za každé jednání v roce 2015 ve výši 100 Kč členům výborů a 150 Kč 
předsedům výborů. 

 

 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r.  
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


