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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

45.  
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 19.01.2016 

 

R/14/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s bezplatným použitím znaku města Dvůr Králové nad Labem Petrem Houzarem, trvale bytem 
Švermova 272, 625 00 Brno, pro účely obrazové přílohy vědecké publikace Klíč ke znakům měst 
České republiky, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  informovat Petra Houzara o vydaném souhlasu Rady města Dvůr Králové nad Labem 
s užitím znaku města Dvůr Králové nad Labem v obrazové příloze vědecké publikace Klíč 
ke znakům měst České republiky. 

 
Termín: 31.01.2016 

 

R/15/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Miroslavu Budinskému, ****** ***** ******** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, 

1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0003/2016 dle bodu 1.1. s Miroslavem Budinským, ****** ***** 
******** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 26.01.2016 
 

R/16/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce "malého rozsahu" na zhotovitele akce: 
"Roznášková služba Novin královédvorské radnice na rok 2016 (NKR 1-12/2016)", 

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 firmy: Farní charita Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  Smlouvu o roznášce Novin královédvorské radnice č. VKV/OSTA-2016/0001 s vítězným 
uchazečem výše uvedené veřejné zakázky "malého rozsahu" a pověřuje starostu města 
podpisem této smlouvy, 
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4.   uk ládá  
4.1.  vedoucí VKV 

4.1.1.  předložit starostovi města Smlouvu o roznášce Novin královédvorské radnice  
č. VKV/OSTA-2016/0001 k podpisu. 

 
Termín: 26.01.2016 

 

R/17/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2016 Zásady zpracování a vydávání Novin 
královédvorské radnice s platností od 22.01.2016 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na internetových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem www.mudk.cz, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VKV 

3.1.1.  zajistit zveřejnění předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 22.01.2016 
 

R/18/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce "malého rozsahu" na zhotovitele akce: 
"Monitoring tisku města Dvůr Králové nad Labem na rok 2016", 

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 firmy: Media Tenor, spol. s r. o., 

3 .   schva lu je  

3.1.  Smlouvu o dodávání monitoringu médií č. VKV/OSTA-2016/0014 s vítězným uchazečem výše 
uvedené veřejné zakázky "malého rozsahu" a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí VKV 

4.1.1.  předložit starostovi města Smlouvu o dodávání monitoringu médií č. VKV/OSTA-2016/0014 
k podpisu. 

 
Termín: 25.01.2016 

 

R/19/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  bod 2.1. usnesení č. R/771/2015 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 01.12.2015, 
v rozsahu textu „lípa na pozemku p. p. č. 1694/6, lípa na pozemku p. p. č. 3840, lípa na pozemku 
p. p. č. 3740/2“ a nahrazuje jej textem: „lípa na pozemku p. p. č. 4106/1, lípa na pozemku  
p. p. č. 3840 a lípa na pozemku p. p. č. 4100“. 
 
 
 

R/20/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely smlouvu o výpůjčce 
s Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem, z. s., na část objektu v areálu zimního 
stadionu v objektu na p. p. č. 348/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 3, 

1.2.  s tím aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely nájemní smlouvu na část 
pozemku p. p. č. 262/8 u parkoviště v areálu zimního stadionu na umístění stánku 
s občerstvením a přenosné udírny s firmou EPOS CZ spol. s r. o., se sídlem Seifertova 2936, 
Dvůr Králové nad Labem, zastoupenou jednatelem Nasikem Kiriakovským, za podmínek 
uvedených v nájemní smlouvě dle přílohy č. 5. 
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R/21/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 4716 o výměře 40 m2,  k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s Ivetou Zahradníkovou, ***** *** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, dohodou 
k 29.02.2016, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2016/0013 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 4716 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu, 

 
Termín: 29.02.2016 

 
2.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 

bodu 1.3. tohoto usnesení. 
 

Termín: 29.01.2016 
 

R/22/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrové řízení na prodej volné bytové jednotky v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 
kterého se mohou zúčastnit pouze osoby způsobilé k právním úkonům, tedy fyzické osoby starší 
18 let, občané ČR i osoby, které nejsou občany ČR, tj. cizozemci, za předpokladu, že nejsou 
dlužníky města ani příspěvkových organizací zřízených městem a zaplatí kauci v plné výši 
uvedené u bytové jednotky, a to nejpozději v den podání své nabídky, a které uvedou pravdivé 
údaje, jinak budou z výběrového řízení vyloučeny, 

1.2.  prodej volné bytové jednotky č. 511/32 v čp. 511, ul. Tylova, Dvůr Králové nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu, st. p. č. 849/1 v rozsahu 697/5052 
k celku, formou obálkové metody, za minimální nabídkovou cenu 340.000 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  složení komise pro otevírání obálek a zároveň pro hodnocení nabídek ve složení Jan Jarolím, 
Alexandra Jiřičková, Elena Mocová a náhradníky ve složení Dušan Sedláček, Jan Helbich a Iva 
Škopová, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit podmínky výběrového řízení pro volnou bytovou jednotku č. 511/32, ul. Tylova  
čp. 511, Dvůr Králové nad Labem, na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem. 

 
Termín: 25.01.2016 

 

R/23/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 38/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Heleně Legnerové, 
se sídlem Sadová 2419, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,    

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 29.01.2016 
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R/24/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem nebytového prostoru - prostoru sloužícího 
k podnikání č. 10 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, dle 
zveřejnění č. 109/2015, nereagoval žádný zájemce, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr pronájmu nebytového prostoru č. 10 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 
Králové nad Labem Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818, Trutnov, 
za účelem poskytování sociálně rehabilitačních služeb, za cenu 400 Kč/m2/rok včetně uplatnění 
meziročního inflačního růstu, odchylně od Pravidel pro pronajímání nebytových prostor, garáží 
a prostor sloužících k podnikání v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 26.01.2016 

 

R/25/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  snížení nájemného za nebytový prostor č. 3 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad 
Labem, Aleně Nermuťové, * ******** ***, ******** 

 

R/26/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící k podnikání - nebytový prostor č. 2 v čp. 2963 v ulici 
Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za cenu 1.116 Kč/m2/rok, včetně 
uplatnění meziročního inflačního růstu, Gabriele Kočnarové, ** ******** ****, **** ******* *** *****, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 26.01.2016 

 

R/27/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící k podnikání - nebytový prostor č. 1 v čp. 2960 v ulici 
Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za cenu 515 Kč/m2/rok 
včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Daně Pechlátové, ******* ****** ****, **** ******* *** 
*****, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 26.01.2016 

 

R/28/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící k podnikání - nebytový prostor č. 2 v čp. 400 v ulici 
Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za cenu 1.018 Kč/m2/rok včetně 
uplatnění meziročního inflačního růstu, Marcele Křížkové, ******** ***, **** ******* *** *****, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 26.01.2016 
 

R/29/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením zateplení v části pozemkové parcely č. 3913 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se 
vstupem na pozemkovou parcelu č. 3913 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/0006 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení se společností J. SEIDL a spol., s r. o., Husova 120, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
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: 05.02.2016 
 

R/30/2016 - 45. 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. 1843/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, dle 
předložené situace, pro rozšíření stávající trafostanice na stavební parcele č. 5051 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem, 

1.2.  schválit smlouvu č. 9120056293 o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost  
(ES OEMM/BUDK-2016/0012) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení se společností  
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín a pověřit 
starostu města jejím podpisem. 

 

R/31/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3594 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem dle geometrického plánu č. 4598-279/2015 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
31.218 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2012799/VB1 (ES OEMM/VB-
2016/0005) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupena firmou ENERGOLAND spol. s r. o., se sídlem 
Srnojedy, Pardubická 18, 530 02, která je na základě plné moci zastoupena společností 
ELPROM CZ s. r. o., se sídlem Hořice, Hálkova 875, 508 01 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: 29.01.2016 
 

R/32/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s navrženými cenami tepelné energie na sekundární části soustavy vytápění s ČEZ, a. s., 
platnými od 01.01.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5202 (RIM/OSTA-2013/0077-D-3), 
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2.2.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5227 (RIM/OSTA-2013/0078-D-3), 

2.3.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5233 (RIM/OSTA-2013/0081-D-3), 

2.4.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5234 (RIM/OSTA-2013/0083-D-3), 

2.5.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5235 (RIM/OSTA-2013/0085-D-3), 

2.6.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 5236 (RIM/OSTA-2013/0087-D-3), 

2.7.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 69904239_1  (RIM/OSTA-2013/0806-D-5) - teplo, 

2.8.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 69904239_1 (RIM/OSTA-2013/0806-D-6) - ohřev TUV, 

2.9.  Dohodu o ceně pro odběratele tepelné energie, přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné 
energie č. 69963700_1 (RIM/OSTA-2013/0098-D-3), 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostu města podpisem dohod o ceně v souladu s body 2.1. - 2.9. tohoto usnesení, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  předložit dohody o ceně dle bodu 2.1. - 2.9. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 26.01.2016 
 

R/33/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  body č. 1.3., 1.4. usnesení číslo R/530/2015 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
z 18.08.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 2050/9, č. 2050/10,  
č. 2050/13, č. 3750/1, č. 3821, stavebních parcelách č. 1582, jejíž součástí je budova čp. 1444, 
č. 4148, jejíž součástí je budova bez čp./č. e., všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle 
geometrického plánu č. 4368-354/2013 a situačního plánku s umístěním technologického 
zařízení OPS 1 a OPS 2 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč bez příslušné 
sazby DPH, 

2.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. OEMM/VB-2016/0007 v souladu s bodem 2.1. tohoto 
usnesení s ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 29.02.2016 
 

R/34/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s vybudováním chodníku na části pozemkové parcely č. 551/3, části stavební parcely č. 29, obě 
v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/16 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Irenou Černou, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Milanem Mesnerem, ***** **, *** 
** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.2.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/20 dle bodu 9.1. tohoto 
usnesení s Michalem Militkým, ***** **, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 
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3.   souh las í  

3.1.  s rekonstrukcí chodníku na části pozemkové parcely č. 57/1, části stavební parcely č. 18, obě 
v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 

4 .   schva lu je  

4.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/17 dle bodu 3.1. tohoto 
usnesení s manželi Petrem a Marií Liškovými, ***** **, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

5 .   souh las í  

5.1.  s rekonstrukcí chodníku na části stavební parcely č. 65 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 

6 .   schva lu je  

6.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/18 dle bodu 5.1. tohoto 
usnesení s Michalem Kašparem, ***** **, *** ** **** ******* *** *****, Zdeňkem Kašparem, ***** **, 
*** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

7 .   souh las í  

7.1.  s rekonstrukcí chodníku na části pozemkové parcely č. 66/5 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 

8 .   schva lu je  

8.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/19 dle bodu 7.1. tohoto 
usnesení s Markétou Chrpovou, ******* ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

9 .   souh las í  

9.1.  s rekonstrukcí chodníku na části pozemkové parcely č. 69/1 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 

10 .  uk ládá  
10.1.  vedoucí OEMM 

10.1.1.  předložit smlouvy dle bodů 2.1., 4.1., 6.1., 8.1., 10.1. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 12.02.2016 

 

R/35/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  doporučení hodnotitelské komise na byt č. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, která nedoporučuje radě města schválit pronájem bytu a nájemní smlouvu na uvedený 
byt v souladu s vyhlášenými podmínkami výběrového řízení, kdy je kompetencí rady města 
nevybrat žádného uchazeče, příp. výběrové řízení zrušit, 

2 .   ruš í  

2.1.  výběrové řízení na pronájem bytu č. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  záměr města pronajmout byt č. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 3.585 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

3.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Jiří Janeček (náhradník Tomáš Machek) 
a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 3.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 25.01.2016 

 

R/36/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 7 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Robertu Zubajovi, ******* ***, 
**** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.03.2016 do 28.02.2018, za smluvní nájemné  
3.427 Kč/měsíc, 
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1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0015 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: 29.01.2016 
 

R/37/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 3670 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 29.01.2016 

 
2.1.2.  po ukončení zveřejnění záměru dle bodu 1.1. vyzvat žadatele k předložení geometrického 

plánu na oddělení části pozemkové parcely č. 3670 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 
 

Termín: 26.02.2016 
 

R/38/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním sídla Klubu NATURA z. s. v budově čp. 304 na stavební parcele č. 320 na náměstí 
Odboje v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem souhlasu 
majitele nemovitosti s umístěním sídla, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 25.01.2016 
 

R/39/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního účelově neurčeného daru ve výši 1.000 Kč Domovu pro seniory Pilníkov, 
Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2016/0023 s Domovem pro seniory Pilníkov, Trutnovská 176,  
542 42 Pilníkov a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 08.02.2016 
 

R/40/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 1 sociální komise RM z 13.01.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  umístění Hany Eliášové,  **** **********,  ******** ***,  **** ******* *** *****, Mileny Vlkové, **** 
**********, ******** ****** ****, **** ******* *** *****, Ireny Noskové, **** **********, ********** ****, **** 
******* *** ***** a Milady Pourové, **** **********, ******** ****, **** ******* *** *****, do domu 
s pečovatelskou službou. 
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R/41/2016 - 45. 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 Královéhradeckého kraje na rok 2016, a to na projekty: "Prima hrátky 
v Jedničce aneb Zahradní slavnost pro děti" a "Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok", 

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 Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové 
nad Labem, Spojených národů 1620, v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě 1.1. 
tohoto usnesení. 

 

R/42/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s cenou ve výši 12.000 Kč za 1 rok za umístění telekomunikační technologie - stativu s anténami 
firmy CBL Communication by light s. r. o., Štrossova 131, Pardubice, na střeše budovy  
ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884. 

 

R/43/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s úpravou příplatku za vedení ředitele Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, 
Školní 1235, ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2428 
a ředitelky Domu dětí a mládeže Jednička,  Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, 
dle důvodové zprávy, od 01.01.2016, 

1.2.  s ponecháním současné výše příplatku za vedení ředitelky Základní školy Podharť, Dvůr Králové 
nad Labem, Máchova 884, 

1.3.  se zvýšením osobního příplatku ředitele Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem,  
28. října 731, dle důvodové zprávy, od 01.02.2016, 

2 .   s tanoví  

2.1.  plat řediteli Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, ředitelce 
Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2428, ředitelce Domu dětí a mládeže 
Jednička,  Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 a řediteli Základní školy 5. května, 
Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, dle přílohy č. 5 - 8, 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostu města podpisem platových výměrů dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

 

R/44/2016 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s převodem částky 130.000 Kč z rezervního fondu Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové 
nad Labem, Školní 1235, do fondu investic. 

 

 

 

 

 
 

Jan Jarolím v. r.  
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 
 

  
  
 

 
 


