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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

108. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 23.03.2022 

R/166/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, dle přílohy 

č.  1. 

 

R/167/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s omezením provozu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské 

školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, v měsících červenci a srpnu roku 

2022, dle přílohy č. 1 a č. 2. 

 

R/168/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení o zahájení spolupráce mezi Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 

1444 a Mateřskou školou Vajanského 16, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, na základě 

memoranda o spolupráci. 

 

R/169/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. doporučující stanovisko dle přílohy č. 2 k navýšení úvazku sociálního pracovníka - terapeuta 

v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi Labyrint poskytované Oblastní charitou Dvůr 

Králové, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, vydané za účelem změny kapacity 

Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města 

jeho podpisem. 
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R/170/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. písařskou chybu v bodě 1.1. usnesení č. R/160/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad 

Labem ze dne 08.03.2022 týkající se výše dotace pro Perinatální hospic Dítě v srdci, z. s., 

IČO 03503747, Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí, 

2. ruší 

2.1. body č. 1.1., 1.2. a 2.1 usnesení č. R/160/2022 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem 

ze dne 08.03.2022, 

3. schvaluje 

3.1. 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 10.000 Kč, Život Hradec Králové, o. p. s., IČO 02498251, tř. E. Beneše 1747, 

Hradec Králové - tísňová péče 32.000 Kč, 

3.2. smlouvy o poskytnutí dotací dle bodu 3.1. 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, 

4. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 12.04.2022 

 

R/171/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání kulturní komise RM ze dne 07.03.2022, 

2. nesouhlasí 

2.1. s konáním dvoudenního COOL festu 2022 vzhledem k aktuálnímu dění ve světě a s ohledem 

na možnost realizace programu pro školy ve spolupráci s Hankovým domem a ZUŠ 

R.  A.  Dvorského, 

3. souhlasí 

3.1. s umístěním informativní tabulky u sochy Ivany Černé umístěné u  mostu Jana Palacha, 

4. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

4.1. zkoordinovat umístění informativní tabulky dle bodu 3.1. tohoto usnesení. 

Termín: 31.05.2022 
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R/172/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Správě Krkonošského národního parku, IČO 00088455, Dobrovského 3, 

Vrchlabí, na projekt Oprava zdi se znaky měst u Labského pramene ve výši 15.000 Kč, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2022/0083 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 12.04.2022 

 

R/173/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí daru Podkrkonoší žije, z. s., IČO 01224328, Harantova 976, Hořice, na projekt 

Oživení vrchu Zvičina ve výši 10.000 Kč, 

1.2. smlouvu o poskytnutí daru č. ŠKS/DAR - 2022/0028 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 12.04.2022 

 

R/174/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uzavřením hromadné licenční smlouvy č. KTÚ/LIC-2022/0003 o veřejném provozování 

hudebních děl se společností OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, 

z.  s., IČO 63839997, se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu č. KTÚ/LIC-2022/0003 o veřejném provozování hudebních děl, 

3. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

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

Termín: 31.03.2022 

 

R/175/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. dodatečnou úhradu kompenzace tržeb za rok 2021, způsobenou poklesem tržeb z důvodu 

přetrvávající pandemie COVID - 19 ve výši 132.272 Kč společnosti KAD spol. s r.o., 
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IČO 49812947 se sídlem Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout příslušné finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 

2022. 

Termín: 30.06.2022 

 

R/176/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. projednala 

1.1. předloženou zprávu o výsledku řádné periodické inventarizace majetku a závazků města 

Dvůr Králové nad Labem ke dni 31.12.2021, 

2. schvaluje 

2.1. výsledek roční periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr Králové nad Labem 

ke dni 31.12.2021, 

3. ukládá krizovému manažerovi 

3.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2021 k projednání 

v likvidační komisi rady města, 

Termín: 31.03.2022 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2021 k projednání 

v likvidační komisi rady města, 

Termín: 31.03.2022 

5. ukládá vedoucímu OI 

5.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2021 k projednání 

v likvidační komisi rady města, 

Termín: 31.03.2022 

6. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

6.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2021 k projednání 

v likvidační komisi rady města, 

Termín: 31.03.2022 

7. ukládá vedoucí OEMM 

7.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2021 k projednání 
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v likvidační komisi rady města, 

Termín: 31.03.2022 

8. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

8.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2021 k projednání 

v likvidační komisi rady města. 

Termín: 31.03.2022 

 

R/177/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 2 v čp. 2954, ulice Štefánikova, Dvůr 

Králové nad Labem, na dobu 7 let, do 30.11.2029 za cenu 684,60 Kč/m2/rok, včetně 

uplatnění meziročního inflačního růstu, Martině Všetečkové, IČO 01184296, Březová 3240, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, za účelem provozování vinotéky, 

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: 29.03.2022 

 

R/178/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci, že na výzvu k podání na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2960, 

ulice Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, reagovali tři zájemci, 

1.2. odstoupení z výběrového řízení - Zděnka Suchá, IČO 11727683, Kosmonautů 782, 

411 17 Libochovice, 

2. schvaluje 

2.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2960 v ulici Eduarda Zbroje, Dvůr Králové 

nad Labem, Ondřeji Růžičkovi, IČO 05797080, Štefánikova 2955, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, za účelem provozování výživového a fitness poradenství a služeb na dobu určitou 

5 let, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 864 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního 

inflačního růstu nájemného, s účinností od 01.04.2022 za podmínek, že před podpisem 

nájemní smlouvy bude uhrazena jistota ve výši 1 měsíčního nájmů, 

2.2. nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2022/0043 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.03.2022 
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R/179/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 576, č. 560/1, 

obě v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.800 Kč bez 

DPH, tj. 3.388 Kč včetně DPH, s umístěním stavby v částech pozemkových parcel č. 576, 

č.  560/1, obě v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

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

č. 07 IE-12-2005635 (ES OEMM-BUDO-2022/0036) 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-COMP spol. s r. o., IČO 15032060, 

se sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice 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: 15.04.2022 

 

R/180/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 2179/13 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez DPH, tj. 242 Kč 

včetně DPH, s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 2179/13 v k. ú. Verdek pro 

společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

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

č. 10 IV-12-2023083 (ES OEMM-BUDO-2022/0037) 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-COMP spol. s r. o., IČO 15032060, 

se sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice 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: 15.04.2022 

 

R/181/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3672 v k. ú. Dvůr 
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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. 3682 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 

č. IV-12-2023709 (ES OEMM-BUDO-2022/0038) 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: 15.04.2022 

 

R/182/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3774/1 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, a to v rámci stavby „REKO DP Dvůr Králové n. L. - Všehrdova 1265“, 

za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH pro 

GasNet, s. r. o., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. 7700103919_1/BVB 

(ES OEMM/BUDO-2022/0039) se společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností 

GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 

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: 15.04.2022 

 

R/183/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3525/1, č. 4118, 

obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci stavby „REKO MS Dvůr Králové n. L. – Husova 

125 DP“, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez DPH, tj. 242 Kč včetně DPH 

za každý započatý metr uloženého plynového vedení a zařízení, pro GasNet, s. r. o. 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. 7700102783_1/BVB 
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(ES OEMM/BUDO-2022/0040) se společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností 

GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 

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: 15.04.2022 

 

R/184/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 2179/13 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez DPH, tj. 242 Kč 

včetně DPH, s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 2179/13 v k. ú. Verdek 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-12-2023717 (ES OEMM-BUDO-2022/0041) 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: 15.04.2022 

 

R/185/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3747/2, 

č.  3747/7, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci stavby „Přeložka STL plynovodní 

přípojky, Dvůr Králové nad Labem, „Obchodní centrum Zálabí“, za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 2.350 Kč bez DPH, tj. 2.843,50 Kč včetně DPH, pro GasNet, s. r. o., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. 8800106130/1/BVB/P 

(ES OEMM/BUDO-2022/0042) se společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností 

GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 
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3.1. předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 15.04.2022 

 

R/186/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. své usnesení č. R/714/2021 – 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.12.2021, 

2. schvaluje 

2.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 792/1, č. 833/10, obě 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 5472 - 1177/2021, 

za jednorázovou finanční náhradu ve výši 71.000 Kč bez DPH, tj. 85.910 Kč včetně DPH, 

pro společnost GasNet, s. r. o., 

2.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 7700100892_1/VB (ES OEMM/VB-2022/0045) 

se společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností GasNet Služby, s. r. o., 

IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 15.04.2022 

 

R/187/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit nabytí části pozemkové parcely č. 333/1, pozemkové parcely č. 333/27, 

obě  v k.  ú. Žirecká Podstráň od České republiky, Správy železnic, státní organizace, 

IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 

 

R/188/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit odkoupení pozemkových parcel č. 2543, č. 2545/1, č. 2545/4, všechny v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za celkovou cenu 331.783 Kč, od společnosti VIAGEM a. s., 

IČO 04817320, se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 – Karlín. 

 

R/189/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výroční zprávu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem za rok 2021 dle přílohy 

č. 2. 
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R/190/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje 

1.1. řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat nejvýhodnější nabídku 

proběhlého poptávkového řízení - "Dodávka zametací nástavby pro Ladog G129 r. v. 2018", 

tedy firmu KOBIT spol. s. r. o, IČO 44792247, se sídlem Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín 

a doporučuje uzavřít smlouvu s touto společností za nabídkovou cenu 947.335 Kč bez DPH, 

tj. 1.146.275,35 Kč včetně DPH. 

 

R/191/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem částí pozemkových parcel č. 1507/1 o výměře 3 439 m2 a č. 1980/4 o výměře 120 

m2 a pozemkových parcel č. 1906 o výměře 5 649 m2, č. 1939/6 o výměře 3 605 m2, č. 1980/2 

o výměře 2 288 m2, č. 1980/3 o výměře 1 682 m2 a č. 1980/5 o výměře 903 m2, všechny 

v k.  ú. Dvůr Králové nad Labem za vypočtené (dohodnuté) celkové roční nájemné 3.314 Kč, 

Jaroslavě Zdráhalové a Janu Zdráhalovi, 

********************************************************, na dobu neurčitou, 

od 01.04.2022, 

1.2. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2022/0044 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: 31.03.2022 

 

R/192/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr směny stavební parcely č. 23/2, pozemkové parcely č. 72/3, částí pozemkových parcel 

č. 263/2, č. 586, všechny v k. ú. Zboží u Dvora Králové, za část pozemkové parcely 

č.  73   v  k.  ú. Zboží u Dvora Králové, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Králové nad Labem. 

Termín: 31.03.2022 

 

R/193/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 
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1.1. záměr prodat stavební parcelu č. 4340 a pozemkovou parcelu č. 3966/1, obě v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Králové nad Labem. 

Termín: 31.03.2022 

 

R/194/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 125 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, k 31.05.2022 

s  Vladislavem a Pavlínou Hospodkovými, 

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

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2022/0046 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: 31.03.2022 

 

R/195/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytové jednotky č. 511/31 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, Milanu 

Peškovi, *********************************************** na dobu určitou, 

od 27.04.2022 do 26.04.2024, za smluvní nájemné 6.081 Kč/měsíc, za předpokladu, že Milan 

Pešek uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0047 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: 31.03.2022 

 

R/196/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s využitím systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové 

nad Labem společností SAFARI GASTRO, s. r. o., IČO 25656431, Štefánikova 3213, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
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2. schvaluje 

2.1. smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem 

Dvůr Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2022/0016 se společností SAFARI GASTRO, s. r. o., 

IČO 25656431, Štefánikova 3213, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

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

Termín: 13.04.2022 

 

R/197/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. znění předloženého vzoru nájemních smluv s odkupem po ukončení nájemného, jejichž 

předmětem je pronájem a následný odkup kompostérů pro občany, 

2. svěřuje 

2.1. ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

rozhodování o uzavírání nájemních smluv s odkupem po ukončení nájemného, jejichž 

předmětem je pronájem a následný odkup kompostérů pro občany, odboru životního 

prostředí a pověřuje vedoucího odboru životního prostředí Milana Šimka jejich podpisem. 

 

R/198/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s pronájmem datových okruhů optické metropolitní sítě (ulice Nad Parkem, Sladkovského) 

Martinu Frödemu za cenu 18.121,80 Kč bez DPH, tj. 21.927,38 Kč včetně DPH za rok, 

1.2. se změnou datového okruhu optické metropolitní sítě (ulice R. A. Dvorského) a snížením 

ceny pronájmu o 9.149,40 Kč bez DPH, tj. 11.070,78 Kč včetně DPH za rok, 

1.3. se změnou datového okruhu optické metropolitní sítě (ulice Roháčova) a snížením ceny 

pronájmu o 5.406 Kč bez DPH, tj. 6.541,26 Kč včetně DPH za rok, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2022/0003 s Martinem Frödem, IČO 62050729, 

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

2.2. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. OI/POSS-2020/0878 – D-1 s Martinem 

Frödem, IČO 62050729, Sochorova 1694, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 

2.3. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. OI/POSS-2018/0833 – D-1 s Martinem 

Frödem, IČO 62050729, Sochorova 1694, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. předložit smlouvu a dodatky dle bodu 2.1., 2.2. a 2.3 tohoto usnesení starostovi města 
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k podpisu. 

Termín: 31.03.2022 

 

R/199/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s umístěním aktivního prvku v rackové skříni Technologického centra společnosti MKInet, 

s.r.o. za cenu 1.200 Kč bez DPH, tj. 1.452 Kč včetně DPH za rok s platností od 01.01.2022, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. OI/POSS-2019/0053 – D-1 se společností 

MKInet, s.r.o., IČO 25998862, Třebihošť 83, 544 01 Třebihošť a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

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

Termín: 31.03.2022 

 

R/200/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. smlouvu o výkonu funkce pověřence GDPR se společností CATANIA GROUP, s.r.o., 

IČO 28253591, Bořivojova 35, Praha 3 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

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

2.2. zajistit odeslání podepsané smlouvy společností CATANIA GROUP, s.r.o., 

2.3. vyrozumět ředitele příspěvkových organizací města o změně pověřence GDPR a upozornit 

je na nutnost změny kontaktních údajů pověřence GDPR na internetových stránkách 

organizací. 

Termín: 25.03.2022 

 

R/201/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. písemnou zprávu o hodnocení nabídek a písemnou zprávu o výsledku posouzení splnění 

podmínek účasti u vybraného dodavatele na akci "Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro 

účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem" ze dne 09.03.2022, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo celkem 6 nabídek (řazeno dle data a času 

podání): 

 

1. VALC, s.r.o., IČO 45537151, Pražská třída čp. 13/84, 500 04 Hradec Králové s nabídkovou 
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cenou 51.774.099,35 Kč bez DPH, tj. 62.646.660,21 Kč včetně DPH, 

 

2. KERSON spol. s r.o., IČO 45536040, čp. 80, 519 93 Dobré s nabídkovou cenou 

52.594.322,34 Kč bez DPH, tj. 63.639.130,03 Kč včetně DPH, 

 

3. Průmstav Náchod, s.r.o., IČO 25275062, Dobrošovská čp. 1776, 547 01 Náchod 

s nabídkovou cenou 47.865.315,74 Kč bez DPH, tj. 57.917.032,05 Kč včetně DPH, 

 

4. STYLBAU, s.r.o., IČO 25957481, Pardubická čp. 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové 

s nabídkovou cenou 52.360.566,02 Kč bez DPH, tj. 63.356.284,88 Kč včetně DPH, 

 

5. J. Pišta a spol., společnost s r.o., IČO 00578894, Dukelská čp. 414, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem s nabídkovou cenou 46.896.057,64 Kč bez DPH, tj. 56.744.229,74 Kč včetně DPH, 

 

6. ASJ s.r.o., IČO 25281861, Světí čp. 8, 503 12 Světí s nabídkovou cenou 54.928.168,69 Kč 

bez DPH, tj. 66.463.084,12 Kč vč. DPH, 

1.3. že komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise v souladu s ustanovením § 39 

odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

"ZZVZ") provedla posouzení splnění podmínek dle zadávací dokumentace pouze 

u vybraného uchazeče, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise tak, 

že nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti J. Pišta a spol., společnost s r.o., 

IČO 00578894, Dukelská čp. 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem s nabídkovou cenou 

46.896.057,64 Kč bez DPH, tj. 56.744.229,74 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. rozhodnutí o výběru dodavatele dle ustanovení § 122 ZZVZ na výše uvedenou veřejnou 

zakázku a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3.2. 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. předložit rozhodnutí o výběru dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu 

a informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku oznámením o výběru dodavatele, 

4.2. po uplynutí zákazu uzavřít smlouvu dle ZZVZ předložit smlouvu dle bodu 3.2. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.04.2022 

 

R/202/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s předloženou administrativní úpravou - změnou - záměnou skutečně vykazovaných a tedy 

provedených položek za neprovedené a dále doplněním o nutné či potřebné v rámci 
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dokončování investiční akce "Rekonstrukce 2. a 3. N.P. azylového Domu Žofie" ve Dvoře 

Králové nad Labem tak, že celková cena díla se ve výsledku se upravuje - snižuje o částku 

1.394,50 Kč bez DPH, tj. 1.603,70 Kč včetně DPH. Celková cena díla po této úpravě činí 

9.098.145,30 Kč bez DPH, tj. 10.462.866,22 Kč včetně DPH. Veškerá další ustanovení včetně 

termínu dokončení zůstávají nedotčena, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2021/0010-D2 se zhotovitelem, kterým je stavební 

firma Pavel Bořek, IČO 11112166, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 30.03.2022 

 

R/203/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. o výběru zhotovitele na akci "Obnova vodovodu v ulici Vančurova - II. etapa", kterým 

je společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., 

IČO 28818334, náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem s nabídkovou cenou 

3.314.550 Kč bez DPH, tj. 4.010.605,50 Kč včetně DPH, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2022/0010 se společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr 

Králové nad Labem, s. r. o., IČO 28818334, náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, na výše uvedenou akci a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 25.03.2022 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit realizaci akce "Obnova vodovodu v ulici Vančurova - II. etapa". 

Termín: 31.05.2022 

 

R/204/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. o výběru zhotovitele v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění na akci "Rekonstrukce komunikace u MŠ Lipnice - dešťová 

kanalizace", kterým je společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, 

s. r. o., IČO 28818334, náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem s nabídkovou 

cenou 7.125.945 Kč bez DPH, tj. 8.622.393,45 Kč včetně DPH, 
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2. schvaluje 

2.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2022/0012 na výše uvedenou akci a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 25.03.2022 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit realizaci akce "Rekonstrukce komunikace u MŠ Lipnice - dešťová kanalizace". 

Termín: 15.12.2022 

 

R/205/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. na základě dohody s realizátorem projektu společností nextbike Czech Republic, s. r. o., 

IČO 07389108, Libušina 526/101, 779 00 Olomouc s posunutím zahájení projektu sdílených 

jízdních kol ve Dvoře Králové nad Labem, v rámci kterého bude občanům města k dispozici 

50 jízdních kol na 15 stanovištích, a to v období od 02.05.2022 do 31.12.2022, kdy 

od 02.05.2022 do 30.06.2022 bude tzv. zkušební provoz, po kterém se město na základě dat 

o půjčovném rozhodne, zda v projektu dále pokračovat, 

1.2. s cenou projektu sdílených kol, kdy náklady na 2 měsíční zkušební provoz jsou ve výši 

100.000 Kč bez DPH, tj. 121.000 Kč včetně DPH a následně po dobu 7 měsíců za kumulativní 

náklady ve výši 660.000 Kč bez DPH, tj. 798.600 Kč včetně DPH, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. RISM/DILO-2022/0003-D2 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2022/0003 

se společností nextbike Czech Republic, s. r. o., IČO 07389108, Libušina 526/101, 

779 00 Olomouc a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 25.03.2022 

 

R/206/2022 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. skutečnost, že dne 04.03.2022 vybraný uchazeč COLAS CZ, a. s., zaslal "Omluvu z účasti 

ve VŘ" této akce a tímto mu dle § 47 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, dále jen "ZZVZ", účast v zadávacím řízení zaniká, je nutno toto 

vyhodnocení zrušit i s veškerými návaznými administrativními kroky a vrátit se na úroveň 

"hodnocení - výběr vybraného uchazeče" a v souladu se ZZVZ posoudit splnění podmínek 

účasti v zadávacím řízení u vybraného uchazeče, tedy: 
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M - SILNICE, a. s., IČO 42196868, se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

s nabídkovou cenou 17.679.640,82 Kč bez DPH, 

1.2. že hodnotící komise v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provedla posouzení splnění podmínek 

dle zadávací dokumentace u podané nabídky, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise a komise pro splnění podmínek účasti o výběru 

nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že vybranou nabídkou 

je nabídka zhotovitele 

M - SILNICE, a. s., IČO 42196868, se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

s nabídkovou cenou 17.679.640,82 Kč bez DPH, 

3. schvaluje 

3.1. rozhodnutí o výběru dodavatele dle § 122 ZZVZ na výše uvedenou veřejnou zakázku 

a pověřuje starostu města podpisem tohoto rozhodnutí, 

3.2. smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku č. RISM/DILO-2022/0011 s vítězným 

zhotovitelem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit rozhodnutí dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu a informovat 

účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

4.2. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu dle bodu 3.2. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu, 

Termín: 13.05.2022 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. zajistit realizaci akce "Labská stezka (Cyklotrasa č. 2) v úseku Stanovice – Žireč“ v navržených 

termínech, 

Termín: 31.12.2023 

6. ukládá vedoucímu RAF 

6.1. zahrnout potřebné finanční prostředky na realizaci stavebních prací v roce 2023 do návrhu 

rozpočtu města pro rok 2023. 

Termín: 30.09.2022 

 

 

 

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

      


