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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

41.  
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 01.12.2015 

 

R/761/2015 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  delegovat, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zastupitele Jana Béma jako osobu oprávněnou jednat za město Dvůr 
Králové nad Labem na valných hromadách Asociace měst pro cyklisty. 

 

R/762/2015 - 41. 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. 4/2015 o veřejném 
pořádku s účinností od 01.01.2016. 

 

R/763/2015 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 500.000 Kč MAS Královédvorsko, z. s., 
náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit veřejnoprávní smlouvu č. RAF/FIN-2015/1201 s MAS Královédvorsko, z. s., dle bodu  
1.1. tohoto usnesení, 

1.3.  pověřit starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy s MAS Královédvorsko, z. s., 

1.4.  uložit vedoucímu odboru RAF zahrnout v souladu se zněním veřejnoprávní smlouvy č. RAF/FIN-
2015/1201 dle bodu 1.2. tohoto usnesení příslušné finanční prostředky do rámce rozpočtového 
opatření č. 6 pro rok 2015 a do rámce návrhu rozpočtu města na rok 2016. 

 

R/764/2015 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2015 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2015 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 
− na straně příjmů zvyšuje   o      2.960.179.00 Kč 
− na straně výdajů snižuje   o    12.502.442,00 Kč 
− ve financování upravuje   o   -15.462.621,00 Kč  

 
 
 
 
 



Strana 2/4 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2015 
 

− na straně příjmů       348.805.468,93 Kč 
− na straně výdajů       339.987.689,76 Kč 
− financování         - 8.817.779,17 Kč. 

 

R/765/2015 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem  
v rámci případného rozpočtového opatření č. 7 pro rok 2015 uskutečněného na základě nutnosti 
narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2015 dle 
předchozích závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění případného rozpočtového 
opatření č. 7 pro rok 2015 k 31.12.2015 dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska 
předkládání ročních výkazů, a to především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 

1.2.  uložit vedoucímu odboru RAF předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města, 
konanému po provedení případného rozpočtového opatření č. 7 pro rok 2015, hodnoty této 
dodatečné úpravy rozpočtu města na rok 2015. 

 

R/766/2015 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje - č. 15RRD05-0012,  
č. RISM/2015-SMDO/1126, 

1.2.  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje - č. 15RRD05-0013,  
č. RISM/2015-SMDO/1127, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvy dle bodů 1.1. a 1.2. tohoto usnesení k podpisu, 
 

Termín: 21.12.2015 
 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout příjem do návrhu rozpočtu na rok 2016. 
 

Termín: 08.12.2015 
 

R/767/2015 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit poskytnutí dotace TC Dvůr Králové, z. s., 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem, ve 
výši 3.500 Kč, na úhradu energií, nákup materiálu a cen v rámci projektu Celorepublikového 
tenisového turnaje kategorie minitenis, konaného 12.12.2015 ve Dvoře Králové nad Labem, 

1.2.  schválit smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2015/1039 rozšířenou v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/768/2015 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit a vydat vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2015 - Poskytování dotací 
v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 09.12.2015 
a pověřit starostu města jeho podpisem, 

1.2.  souhlasit se zveřejněním tohoto vnitřního přepisu na webových stránkách města Dvůr Králové 
nad Labem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  zajistit v případě schválení vnitřního předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení, jeho 
zveřejnění. 
 
 

Termín: 18.12.2015 
 

R/769/2015 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  změnu systému placení paušálních poplatků formou tarifního poplatku A v částce  
2.500 Kč/rok + DPH, dle aktuální sazby současnému poskytovateli Franco - Post, s. r. o., 
Čapkova 14, 140 00 Praha 4 - Michle, 

1.2.  dodatek č. VVS/POSS-2015/1184-D-1 ke smlouvě č. VVS/POSS-2015/1184 o poskytování 
služeb kreditovacího střediska k úhradě poštovného pro výplatní stroje značky Francotyp - 
Postalia č.: 453/2007 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit dodatek č. VVS/POSS-2015/1184-D-1 dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

 
Termín: 04.12.2015 

 

R/770/2015 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  souhlasit s prodloužením termínu do 26.02.2016 na úhradu nákladů v souvislosti s realizací 
majetkoprávního vypořádání k pozemkům v rámci projektu  "Labská stezka" se sdružením 
Královéhradecká labská o. p. s., zastoupeným ředitelkou společnosti Ladislavou Reichovou, ve 
Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z 15.07.2015, 

1.2.  schválit Dodatek č. OEMM/FIN-2015/0522 - D-1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku  
č. OEMM/FIN-2015/0522 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jeho 
podpisem. 

 

R/771/2015 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 24.11.2015, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: bříza na pozemku  
p. p. č. 4131, jedlovec a smrk na pozemku p. p. č. 680, jeřáb na pozemku p. p. č. 1580/1, lípa na 
pozemku p. p. č. 4034/1, smrk na pozemku p. p. č. 1100/1, akát a jasan  na pozemku  
p. p. č. 835/3, bříza na pozemku p. p. č. 3382/14, smrk na pozemku p. p. č. 673/6, smrk na 
pozemku p. p. č. 1085/1, javor na pozemku p. p. č. 4105, lípa na pozemku p. p. č. 1694/6, lípa na 
pozemku p. p. č. 3840 a lípa na pozemku p. p. č. 3740/2, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
a živý plot a keře na pozemku p. p. č. 429/2 v k. ú. Žireč Městys, 

2.2.  s přesazením 2 ks habrů z pozemku p. p. č. 4105 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem na jiný 
pozemek, 

2.3.  s podáním oznámení o kácení stromů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění na pokácení katalpy na pozemku p. p. č. 99/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

3 .   nesouh las í  

3.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: bříza na pozemku  
p. p. č. 3736, akát na pozemku p. p. č. 3596/1 a javor na pozemku p. p. č. 4105, vše v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 
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4.   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  podat odboru OŽP žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na stromy dle bodu  
2.1. tohoto usnesení, 

Termín: 15.12.2015 
 

4.1.2.  podat odboru OŽP oznámení o kácení stromů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění na pokácení katalpy v souladu s bodem  
2.3. tohoto usnesení, 

 
Termín: 02.12.2015 

4.2.  řediteli technických služeb města 
4.2.1.  zajistit odbornou údržbu lipové aleje na Benešově nábřeží, 
 

Termín: 30.06.2016 
 

4.3.  vedoucí OŽP 
4.3.1.  jednat s poskytovatelem dotace na projekt "Regenerace zeleně" o možnostech snížení 

korun lip v Nedbalově ulici, 
Termín: 29.02.2016 

 
4.3.2.  vytipovat vhodný pozemek k přesazení 2 ks habrů z Benešova nábřeží, 
 

Termín: 04.01.2016 
 

4.4.  místostarostovi 
4.4.1.  jednat s Policií ČR o možnosti zachování lípy na p. p. č. 3740/2 u přechodu vedle Alešovy 

ulice. 
 

Termín: 04.01.2016 
 

R/772/2015 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit spolupráci s polským městem Kamienna Góra, 

1.2.  schválit Smlouvu o vzájemné spolupráci VKV/SPOL-2015/1200 dle bodu 1.1 tohoto usnesení, 

1.3.  pověřit starostu města podpisem smlouvy VKV/SPOL-2015/1200. 

 

 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r.  
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


