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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

110. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 20.04.2022 

R/232/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. sdělení společnosti TENZONA, s. r. o., IČO 65141288, se sídlem Starobělská 1937/4, 

700 30 Ostrava, o nemožnosti dodání části plnění smlouvy - štěpkovač na drcení větví 

a odpadového dřeva v požadovaných parametrech z důvodu změny emisní normy pro 

spalovací motory a povinné úpravy snížení výkonu motoru ze 20 kW na 18,8 kW, v rámci 

kupní smlouvy č. RISM/KUPN-2021/0040 ze dne 12.11.2021, 

2. rozhoduje 

2.1. v souladu s ustanovením čl. 9.4 kupní smlouvy o odstoupení od kupní smlouvy 

č. RISM/KUPN-2021/0040, přičemž důvody odstoupení od smlouvy spočívají 

ve skutečnostech, které město Dvůr Králové nad Labem ani společnost TENZONA, s. r. o., 

nemohly žádným způsobem ovlivnit ani předvídat a pověřuje starostu města podpisem 

dopisu „Odstoupení od kupní smlouvy č. RISM/KUPN-2021/0040“, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit dopis dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu a oznámit 

odstoupení města Dvůr Králové nad Labem od kupní smlouvy č. RISM/KUPN-2021/0040. 

Termín: 27.04.2022 

 

R/233/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. seznam podaných nabídek, písemnou zprávu zadavatele o hodnocení nabídek a písemnou 

zprávu o výsledku posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele k veřejné 

zakázce na dodávky: „Pořízení a výměna parkovacích automatů v katastru města Dvůr 

Králové nad Labem“, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky 

zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
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(dále jen ZZVZ), obdrželo v elektronické podobě 1 nabídku, a to od následujícího uchazeče: 

WSA doprava a parkování, s. r. o., IČO 27913309, se sídlem Na Plachotě 156, 

250 73 Radonice, s nabídkovou cenou 1.902.030,00 Kč bez DPH, tj. 2.301.456,30 Kč včetně 

DPH, 

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 dodavatele: 

WSA doprava a parkování, s. r. o., IČO 27913309, se sídlem Na Plachotě 156, 

250 73 Radonice, s nabídkovou cenou 1.902.030,00 Kč bez DPH, tj. 2.301.456,30 včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. rozhodnutí o výběru dodavatele dle § 123 ZZVZ na výše uvedenou veřejnou zakázku 

a pověřuje starostu města podpisem tohoto rozhodnutí, 

3.2. smlouvu kupní na výše uvedenou veřejnou zakázku č. RISM/DILO-2022/0014 s vítězným 

dodavatelem 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: „Pořízení a výměna parkovacích automatů v katastru města Dvůr 

Králové nad Labem“ v navržených termínech, 

Termín: 31.08.2023 

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: 31.10.2022 

 

R/234/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. nesouhlasné stanovisko k řešení křižovatky ulic Karlov a Jiráskova DI PČR Trutnov 

Ing. Václava Javůrka a současně doporučení k projektu DI PČR Trutnov Ing. Václava Javůrka 

na vypuštění části rekonstrukce vozovky a chodníků po levé straně v ul. Fűgnerova, náměstí 

Republiky po začátek ul. Jiráskova k projektu „II/299 Dvůr Králové nad Labem – Verdek“, 

připravovaným ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, 
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2. souhlasí 

2.1. s vypuštěním plochy náměstí Republiky a části silnice II. třídy v souladu s požadavkem 

dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/235/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podanou žádost o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón na projekt: „Hankův dům, ÚSKP 41367/6-3500“, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 

finančních prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření rozpočtu města pro rok 

2022. 

Termín: 30.06.2022 

 

R/236/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zadáním veřejné zakázky na výběr zpracovatele všech projekčních stupňů včetně interiéru 

stavby na akci „Městská spořitelna čp. 3 a měšťanský dům čp. 2 ve Dvoře Králové nad Labem“ 

tak, aby celou akci zpracovala jen jedna projekční či architektonická společnost, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zpracovat návrh zadávací dokumentace na výběr zpracovatele všech projekčních stupňů 

včetně interiéru stavby dle bodu 1.1 tohoto usnesení a předložit vypsání veřejné zakázky 

k projednání radě města. 

Termín: 17.06.2022 

 

R/237/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. nesouhlasí 

1.1. s přijetím nabízeného majetku uvedeného v příloze č. 2 od Mateřské školy, Dvůr Králové nad 

Labem, Drtinova 1444. 

 

R/238/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání od 01.09.2022 z částky 500 Kč na 600 Kč v Mateřské 

škole, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské škole, Dvůr Králové nad Labem, 

Elišky Krásnohorské 2428. 
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R/239/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání dotace 

ve výši 40.000 Kč od obce Horní Brusnice na podporu činnosti a služeb spojených s péčí 

o klienty z Horní Brusnice, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků uvedených v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

  

R/240/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání kulturní komise RM ze dne 29.03.2022, 

2. schvaluje 

2.1. poskytnutí dotací na podporu veřejně prospěšných aktivit na úhradu nákladů 

specifikovaných ve smlouvách následovně: 

BIGBAND Dvorský, z. s., IČO 26528509, Tyršova 2750, Dvůr Králové nad Labem - spolková 

činnost 22.800 Kč, 

Český kynologický svaz ZKO Dvůr Králové nad Labem - 138, IČO 62048643, Zdobín 24 - 

spolková činnost 18.000 Kč, Podzvičinský pohár - závody psů 5.500 Kč, 

ELDORÁDO, středisko Náchod (oddíl TUBRODEL Dvůr Králové nad Labem), IČO 48650480, 

Zborovská 893, Náchod - spolková činnost 30.500 Kč, 

Mateřské centrum Žirafa, z. s., IČO 26652811, náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad 

Labem – spolková činnost 36.500 Kč, 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Dvůr Králové nad Labem, IČO 13586173, Raisova 

2970, Dvůr Králové nad Labem – spolková činnost 31.000 Kč, rybářské závody kroužku 

mladých rybářů 6.500 Kč, 

„Královédvorský chrámový sbor, z. s.“, IČO 22866221, Krátká 1838, Dvůr Králové nad Labem 

- spolková činnost 21.500 Kč, Koncert se světovou premiérou 12.500 Kč, Hudební léto Kuks 

16.800 Kč, 

Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem, z. s., IČO 64203492, Klicperova 2498, Dvůr Králové 

nad Labem – spolková činnost 16.200 Kč, Dvorské toulky do Ratibořic 5.900 Kč, 

Pěvecký spolek Záboj, IČO 47464135, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem 

- spolková činnost 15.700 Kč, 

Junák - český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s., IČO 15039897, Plk. Švece 

1278, Dvůr Králové nad Labem - spolková činnost 37.600 Kč, 

Královédvorská Arnika, z. s., IČO 26593297, Doubravice 94 – Vítání léta v Žirči - 20. výročí 

Královédvorské Arniky 16.200 Kč, 

Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Žireč, IČO 70151547, Žireč 8, Dvůr Králové 

nad Labem - místní výstava drobného zvířectva 16.600 Kč, 

Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa, IČO 48623814, 5. května 1170, 

Červený Kostelec – 21. Svatoanenské zahradní slavnosti 36.500 Kč, 

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z. s., IČO 22737839, Tyršova 557, Dvůr Králové 

nad Labem - Než vypustíme vodu z chladiče 16.000 Kč, 
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Tělovýchovná jednota SOKOL Lipnice, z. s., IČO 47466278, Lipnice 120, Dvůr Králové nad 

Labem - Pochod okolo Lipnice 7.900 Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Žireč, IČO 60152567, Žireč 70, Dvůr Králové nad Labem - maškarní 

dětský ples a dětský den 6.100 Kč, 

Ivan Mann, IČO 16266455, Na Kopečku 5106, Dvůr Králové nad Labem - Královédvorský den 

piva 35.200 Kč, 

Řecko český spolek Dvůr Králové nad Labem, IČO 07842198, Jungmannova 983, Dvůr Králové 

nad Labem – Řecký večer s hudbou a tancem 9.500 Kč, 

Duhový domov, z. ú., IČO 05913136, Lanžov 10 - Kulturní kavárna 31.500 Kč, 

Náboženská obec Církve československé husitské ve Dvoře Králové nad Labem, 

IČO 73631968, Legionářská 1311, Dvůr Králové nad Labem - Noc kostelů 8.700 Kč, Adventní 

koncerty 27.800 Kč, 

Sbor dobrovolných hasičů Žireč, Hasičské čarodějnice a ukončení prázdnin 4.100 Kč, 

Spolek pro Dvorek, IČO 8375917, Žireč 160, Dvůr Králové nad Labem - Jarní bazar knih a čtení 

u knihobudky 7.200 Kč, Jak se tu žije! 13.900 Kč, Rozkvetlé Královédvorsko 10.400 Kč, 

Klub Natura, z. s., IČO 60152788, náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem - Expedice 

Itálie 14.200 Kč, 

Theatrum Kuks, z. s., IČO 05350395, Stanovice 29 - Theatrum Kuks 18.800 Kč, 

2.2. smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2022/0073, ŠKS/SMDO - 2022/0074, ŠKS/SMDO - 2022/0079, 

ŠKS/SMDO - 2022/0084, ŠKS/SMDO - 2022/0085, ŠKS/SMDO - 2022/0086, ŠKS/SMDO - 

2022/0091, ŠKS/SMDO - 2022/0087, ŠKS/SMDO - 2022/0093, ŠKS/SMDO - 2022/0102, 

ŠKS/SMDO - 2022/0088, ŠKS/SMDO - 2022/0103, ŠKS/SMDO - 2022/0089, ŠKS/SMDO - 

2022/0105, ŠKS/SMDO - 2022/0071, ŠKS/SMDO - 2022/0075, ŠKS/SMDO - 2022/0076, 

ŠKS/SMDO - 2022/0077, ŠKS/SMDO - 2022/0078, ŠKS/SMDO - 2022/0080, ŠKS/SMDO - 

2022/0090, ŠKS/SMDO - 2022/0092, ŠKS/SMDO - 2022/0094, ŠKS/SMDO - 2022/0095, 

ŠKS/SMDO - 2022/0097, ŠKS/SMDO - 2022/0096, ŠKS/SMDO - 2022/0098, ŠKS/SMDO - 

2022/0100, ŠKS/SMDO - 2022/0101, ŠKS/SMDO - 2022/0099, ŠKS/SMDO - 2022/0081 

v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem. 

3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 16.05.2022 

 

R/241/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí daru ZO ČSOP JARO Jaroměř, IČO 67441076, Národní 83, Jaroměř, na projekt 

rekonstrukce velké rozletovací haly záchranné stanice ve výši 20.000 Kč, 

1.2. smlouvu o poskytnutí daru č. ŠKS/DAR - 2022/0117 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: 10.05.2022 
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R/242/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání komise cestovního ruchu rady města ze dne 09.03.2022. 

 

R/243/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. stanovuje 

1.1. podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že při 

občanských obřadech a významných příležitostech může užívat závěsný odznak člen 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem Luděk Krýza, 

2. pověřuje 

2.1. k přijímání prohlášení k uzavření manželství v souladu s § 11a odst. 1 písm. a) zákona 

č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů člena Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem Luďka 

Krýzu, a to od 21.4.2022. 

 

R/244/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se změnou ceníku jízdného IREDO v rámci městské autobusové dopravy Dvůr Králové nad 

Labem, 

1.2. se změnou výchozího finančního modelu, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 3 č. ODSH-0852-2020-D3, ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu města 

Dvůr Králové nad Labem se společností KAD, spol. s r. o., IČO 49812947, se sídlem Vápenická 

475, 543 01 Vrchlabí a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucí ODS 

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

Termín: 25.04.2022 

 

R/245/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci, že u Petry Hrdinové, IČO 87320711, Rooseveltova 463, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem byl naplněn výpovědní důvod pro výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání, 

2. schvaluje 

2.1. výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání - prostor č. 8, 11, 14, čp. 101, náměstí 

Republiky, Dvůr Králové nad Labem, Petře Hrdinové, Rooseveltova 463, 544 01 Dvůr Králové 
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nad Labem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 25.04.2022 

 

R/246/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1534 v k. ú. Verdek, 

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: 22.04.2022 

 

R/247/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej bytové jednotky č. 1902/43 v čp. 1902, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu ve výši 496/7737 na společných částech 

domu čp. 1902 a st. p. č. 2263, do SJM Michalovi a Markétě Brdlíkovým, ********, ******** 

za celkovou kupní cenu 1.280.000 Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem 

kupní smlouvy, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0059 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/248/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2 v čp. 2954 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové 

nad Labem od 01.12.2022 do 30.11.2029, na dobu určitou 7 let, 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, 

1.2. dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu OEMM/ONNP-2017/0848 - D-7 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 20.05.2022 
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R/249/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. navrhuje 

1.1. v souladu s § 2249 občanského zákoníku zvýšení nájemného o 20 % nájemcům bytů 

ve vlastnictví města dle přílohy č. 1, 

2. souhlasí 

2.1. s tím, aby v případě, že nájemci uvedení v příloze č. 1 tohoto usnesení nevyjádří souhlas 

se zaslaným návrhem na zvýšení nájemného v zákonem stanovené lhůtě, byl ze strany města 

Dvůr Králové nad Labem podán návrh na určení výše nájemného soudem, a to do výše 

nájemného v místě a čase obvyklého, 

3. schvaluje 

3.1. text vzoru návrhu na zvýšení nájemného, který je uveden v příloze č. 2 tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města podpisem jednotlivých návrhů, 

4. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 06.05.2022 

5. ukládá vedoucí OEMM 

5.1. předat vedoucímu KTÚ-PO seznam nájemců, kteří v zákonem stanovené lhůtě nevyjádřili 

souhlas se zaslaným návrhem na zvýšení nájemného, 

Termín: 31.07.2022 

6. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

6.1. podat soudu návrh na určení výše nájemného v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 15.10.2022 

 

R/250/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 42 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 

k 30.04.2022, s Petrem Bucharem, ********, ********, 

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2022/0061 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: 29.04.2022 
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R/251/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 712/16 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Michalu Loulovi 

a Monice Loulové, ********, ********. 

 

R/252/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 975/1, č. 1530, obě 

v k. ú. Verdek, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 333-121/2022, za jednorázovou 

finanční náhradu ve výši 11.850 Kč bez DPH, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 6DHM220117 (ES OEMM/VB-2022/0062) 

v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení s Povodím Labe, státním podnikem, IČO 70890005, 

se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem částí pozemkových parcel č. 975/1, č. 1530 o celkové výměře 114 m2, obě v k. ú. 

Verdek, za nájemné ve výši 2.370 Kč za celou pronajatou plochu/rok, 

1.4. smlouvu o nájmu pozemků číslo 6DHM220118 (ES OEMM/NAJE-2022/0060) v souladu 

s bodem 1.3. tohoto usnesení s Povodím Labe, státním podnikem, IČO 70890005, se sídlem 

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 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: 13.05.2022 

 

R/253/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. předložené varianty možného řešení křižovatky v ulici Pod Lesem dle přílohy č. 2 a č. 3 tohoto 

usnesení, 

2. souhlasí 

2.1. s variantou 2 dle předloženého situačního výkresu v příloze č. 3 tohoto usnesení, 

3. nesouhlasí 

3.1. s posunutím oplocení pozemkové parcely č. 1154/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

na vzdálenost 0,5 m od hrany komunikace v ulici Pod Lesem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit provedení úpravy křižovatky v ulici Pod Lesem v souladu s bodem 2.1. tohoto 

usnesení. 

Termín: 31.08.2022 



10/14 

 

 

R/254/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr darovat pozemkové parcely č. 117/2, č. 118/3, č. 118/4, všechny v k. ú. Zdobín, 

do vlastnictví obce Zdobín, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Králové nad Labem. 

Termín: 27.04.2022 

 

R/255/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkové parcely č. 4155/1 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5451-15271a/2021, částech 

pozemkových parcel č. 674/1, č. 787/15, č. 792/1, č. 797/6, č. 3652, všechny v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5451-15271b/2021, částech 

pozemkových parcel č. 756/7, č. 768/6, č. 3628, č. 3631/17, č. 3631/19, č. 4155/7, č. 4156, 

č. 4786, všechny v  k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 5451-15271c/2021, částech pozemkových parcel č. 3330/8, č. 3625/1, 3629/1, všechny 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5451-

15271d/2021, částech pozemkových parcel č. 673/4, č. 676/29, č. 739/23, č. 3598, č. 3611/1, 

č. 3631/24, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 5451-15271e/2021, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 415.000 Kč bez DPH, 

tj. 502.150 Kč včetně DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2006526/VB/09 (ES OEMM/VB-

2022/0064) se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 

Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 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: 13.05.2022 

 

R/256/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě na části pozemkové parcely č. 4155/7 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5476-15271a/2021, 

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

1.2. smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IE-12-2006526/SIS/01 (ES OEMM/VB-

2022/0065) s Jiřím a Boženou Neumannovými, ********, ******** 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, a. s., 
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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 Zemědělská 

1091/3b, 500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě na části pozemkové parcely č. 739/23 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5476-15271c/2021, 

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

1.4. smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IE-12-2006526/SIS/02 (ES OEMM/VB-

2022/0066) s Jaroslavem a Věrou Mitiskovými, ********, ******** 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, a. s., 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 Zemědělská 

1091/3b, 500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5. zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě na části pozemkové parcely č. 3330/8 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5476-15271b/2021, 

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

1.6. smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IE-12-2006526/SIS/03 (ES OEMM/VB-

2022/0067) s Michaelem Pušem, ********, ******** 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, a. s., 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 Zemědělská 1091/3b, 

500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvy dle bodů 1.2, 1.4., 1.6. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.05.2022 

 

R/257/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 52 v čp. 2902, Eduarda 

Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Otka Kvačková, ********, ********, 

2. místo: David Lachnitt, ********, ******** a Kateřina Svobodová, ********, ********, 

3. místo: Ladislav Janičo, ********, ********, 

1.2. pronájem bytu č. 52 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Otce Kvačkové, 

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

Labem, na dobu určitou od 01.05.2022 do 30.04.2023 za smluvní nájemné ve výši 10.110 

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

trojnásobku měsíčního nájemného a nájemné za období 01.05.2022-28.02.2023, 

1.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0063 v souladu s bodem 1.2 tohoto usnesení 

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

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

Termín: 29.04.2022 

 

R/258/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 51 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem 

jako byt bez předběžného určení, za min. cenu 5.500 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 

s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnoticí komisi na pronájem bytu č. 51 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, 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 dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem. 

Termín: 29.04.2022 

 

R/259/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodloužení nájmu bytu č. 32 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem 

Mgr. Vítu Zlámalovi, ********, ******** na dobu určitou, od 23.04.2022 do 31.05.2022, 

za smluvní nájemné 4.124 Kč/měsíc, 

1.2. dodatek č. OEMM/ONBT-2020/0416-D-1 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 22.04.2022 

 

R/260/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor č. 2 v čp. 2956, ul. Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem 

od 01.06.2022, na dobu určitou 5 let, za cenu 804,60 Kč/m2/rok včetně uplatnění 

meziročního inflačního růstu Ladislavě Sýkorové, IČO 68507224, Choustníkovo Hradiště 37, 

544 42 Choustníkovo Hradiště za účelem provozování prodeje kosmetiky, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 25.04.2022 

 

R/261/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí žádost Petry Zavřelové, Žireč 71, 544 04 Dvůr Králové nad Labem, o prodej 

bytu č. 31 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem ze dne 03.04.2022, 

1.2. neschválit prodej bytu č. 31 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Petře 

Zavřelové, Žireč 71, 544 04 Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/262/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z 11. jednání komise životního prostředí ze dne 09.03.2022. 

 

R/263/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí požadavky znalce Ing. Pavla Peroutky na úhradu odměny za poskytnuté služby 

ve sporu ve věci ČOV Dvůr Králové nad Labem a právní stanovisko JUDr. Michala Hrušky 

ke vzneseným požadavkům, 

1.2. nesouhlasit s vyplacením mimosmluvní odměny za poskytnuté služby znalci Ing. Pavlu 

Peroutkovi v jím požadované výši, a to z důvodu neopodstatněnosti jeho požadavků, 

2. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

2.1. informovat Ing. Pavla Peroutku o rozhodnutí zastupitelstva o jeho požadavcích. 

Termín: 30.06.2022 

 

R/264/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s pronájmem datového okruhu optické metropolitní sítě (ul. E. Krásnohorské) Martinu 

Frödemu za cenu 3.814,80 Kč bez DPH/rok, tj. 4.615,91 Kč včetně DPH/rok, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2022/0005 s Martinem Frödem, IČO 62050729, 

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

3. ukládá vedoucímu OI 

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

Termín: 30.04.2022 
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R/265/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: „Mobilní aplikace města Dvůr Králové nad Labem“ 

jako veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo režim zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu pravidly OP Zaměstnanost 

a Vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými 

městem, 

1.2. složení hodnotící komise, zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce včetně 

příslušných dokumentů - výzva k podání nabídek, technická specifikace předmětu, návrh 

smlouvy o dílo a časový harmonogram, 

1.3. společnost Centrum evropského projektování, a. s., IČO 27529576, se sídlem Švendova 1282, 

500 03 Hradec Králové zastoupenou Mgr. Natálií Karpovičovou, jako osobu, která bude 

zadavatele zastupovat při provádění úkonů souvisejících s veřejnou zakázkou, 

1.4. vedoucího odboru OI, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 

zakázky a také jako osobu oprávněnou k elektronickému otevírání nabídek, 

2. rozhoduje 

2.1. že při zadávání této veřejné zakázky bude zahájení provedeno zveřejněním v systému E-ZAK 

a zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele, 

3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech. 

Termín: 30.06.2022 

 

 

 

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

     


