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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

46.  
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 02.02.2016 

 

R/45/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Kateřině Tomáškové, ****** ***** ******* **, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0004/2016 dle bodu 1.1. s Kateřinou Tomáškovou, ****** ***** 
******* **, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
Termín: 09.02.2016 

 

R/46/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanovu je  

1.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon), celkový počet zaměstnanců obce zařazených do úřadu na 137,25 pracovníků 
s platností od 03.02.2016. 

2 .   z ř i zu je  

2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona 1 funkční pracovní místo referenta odboru rozvoje, 
investic a správy majetku města s úvazkem 0,5, k 03.02.2016, 

3 .   schva lu je  a  vydává  

3.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. o) zákona vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 4/2016 - dodatek č. 5, kterým se mění a doplňuje vnitřní předpis města Dvůr Králové nad 
Labem č. 4/2015 Organizační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem s platností od 
03.02.2016, včetně přílohy č. 1, 

4 .   souh las í  

4.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2016 na webových 
stránkách města, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí KTÚ-PO 

5.1.1.  zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města, 
 

Termín: 03.02.2016 
 

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

nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 08.03.2016 
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R/47/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vnitřní 
předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2016 - Dodatek č. 1 k Pravidlům pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem s účinností od 03.02.2016 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2016 na webových 
stránkách města, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí KTÚ-PO 

3.1.1.  zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 2.1. na webových stránkách města. 
 

Termín: 03.02.2016 
 

R/48/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o vyřizování stížností a petic přijatých v roce 2015. 

 

R/49/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  Miroslava Pejška z funkce tajemníka povodňové komise města k 02.02.2016, 

2 .   jm enu je  

2.1.  Pavla Lva tajemníkem povodňové komise města k 02.02.2016. 

 

R/50/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.12.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny u nesplněných a oddálených úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1 a č. 2. 

 

R/51/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení č. R/557/2014 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 26.08.2014, 

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

2.1.  neschválit prodej pozemkové parcely č. 2531/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ***. ****** *****, 
******* **, *** ** **** ******* *** *****.  

 

R/52/2016 - 46. 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. 1985/31 v čp. 1984,1985, ul. Roháčova, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, st. p. č. 2338,  
p. p. č. 4829 v rozsahu 607/7314 k celku, formou obálkové metody, za minimální nabídkovou 
cenu 640.000 Kč, 
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2.   schva lu je  

2.1.  složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise ve složení Jan Jarolím, 
Alexandra Jiřičková, Elena Mocová (náhradníci Dušan Sedláček, Jan Helbich, Iva Škopová), 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit podmínky výběrového řízení pro volnou bytovou jednotku č. 1985/31  
v čp. 1984,1985, ul. Roháčova, Dvůr Králové nad Labem, na úřední desce Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 04.02.2016 
 

R/53/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu pozemkové parcely č. 4777 o výměře 266 m2,  k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s Jaroslavou Kloudovou, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, dohodou 
k 29.02.2016, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2016/0030 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 dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

 
Termín: 19.02.2016 

 

R/54/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit koupi pozemkové parcely č. 547/2 o výměře 6 463 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, od 
Josefa Zilvara ***** ***** ***, *** ** *** *** *******, za celkovou za kupní cenu 36.702,50 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0034 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/55/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rekonstrukcí chodníku na částech pozemkových parcel č. 66/4, č. 66/11, č. 69/2, všechny  
v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/0032 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s manželi Jaroslavem a Lenkou Swětíkovými, ***** **, *** ** **** ******* *** ***** 
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: 19.02.2016 
 

R/56/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3658/1, č. 3828, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4601-230/2015 za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.146 Kč včetně příslušné sazby DPH pro RWE GasNet, 
s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 7700072233_1/VB-1/Sp (ES-OEMM/VB-2016/0031) 
s RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci  
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zastoupena společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice,  
602 00 Brno 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: 22.02.2016 
 

R/57/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavby "III/30012 Dvůr Králové nad Labem - křižovatka s II/325" na pozemkových 
parcelách č. 4099/3, č. 4106/2, č. 3740/10, č. 4099/1, č. 4099/4, č. 3747/8, č. 3747/2, č. 4100,  
č. 4101, č. 4106/1, č. 3739/1, č. 4102, č. 3738, č. 4103, č. 1848/1, č. 4104, č. 3737, č. 4105,  
č. 4109, č. 3728/1, č. 4110, č. 3714/1, č. 4111, č. 1688/20, č. 4112, č. 3725/1, č. 1619/4, č. 4113, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkové parcely č. 4099/3,  
č. 4106/2, č. 3740/10, č. 4099/1, č. 4099/4, č. 3747/8, č. 3747/2, č. 4100, č. 4101, č. 4106/1,  
č. 3739/1, č. 4102, č. 3738, č. 4103, č. 1848/1, č. 4104, č. 3737, č. 4105, č. 4109, č. 3728/1,  
č. 4110, č. 3714/1, č. 4111, č. 1688/20, č. 4112, č. 3725/1, č. 1619/4, č. 4113, všechny  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o právu provést stavbu OPRSS - TU č. 01/2015 (ES OEMM/OSTA-2016/0032) 
s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 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: 10.02.2016 
 

R/58/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje části pozemkové parcely č. 303/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem nacházející se 
pod stávající stavbou parkoviště předem určenému zájemci, za kupní cenu ve výši 1.403 Kč/m2, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 05.02.2016 

 

R/59/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část stavební parcely č. 1466/1 o výměře 3 m2 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: 04.02.2016 

 

R/60/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 570/2 o výměře 380 m2,  k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s Michaelem Benešem, bytem ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, dohodou 
k 29.02.2016, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2016/0048 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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1.3.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 570/2 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: 06.02.2016 
 

R/61/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s usnesením zastupitelstva města č. Z/157/2015 - 6. Zastupitelstvo města Dvůr 
Králové nad Labem z 08.12.2015 rozpočtové opatření č. 7 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  
KÚ Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
 

− na straně příjmů snižuje   o      5.611.768,28 Kč 
− na straně výdajů snižuje   o    35.219.450,66 Kč 
− ve financování upravuje   o   -29.607.682,38 Kč  

 
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2015 
 

− na straně příjmů       343.193.700,65 Kč 
− na straně výdajů       304.506.660,10 Kč 
− financování        -38.687.040,55 Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  informovat zastupitelstvo města o souhrnných hodnotách 7. rozpočtového opatření roku 
2015. 

 
Termín: 08.03.2016 

 

R/62/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů Opatření pro případ nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2016 
ve znění přílohy č. 1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  místostarostce 

2.1.1.  předložit zastupitelstvu města informaci ohledně "Opatření v případě nepříznivého vývoje 
příjmové stránky rozpočtu města v roce 2016". 

 
Termín: 08.03.2016 

 

R/63/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vyřazení vozidla CITROEN Berlingo KFW provozovaného příspěvkovou organizací Pečovatelská 
služba Města Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem z rámce havarijního pojištění stávající flotily vozidel, 
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1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D5) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 
- s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 2269101170 
 (ES č. RAF/POJI-2014/1106-D5) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 09.02.2016 

 

R/64/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  přehled darů a dotací ve výši 29.000 Kč získaných od obcí správního obvodu Dvůr Králové nad 
Labem za rok 2015, určených na provoz organizace a zajišťování sociálních služeb 
poskytovaných Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  oznámení o uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem o zajištění sociální služby azylové 
domy na období 01.01.2016 - 30.06.2019, celková částka za zajištění služby bude činit 
2.814.525 Kč, na rok 2016 se bude jednat o částku 804.150 Kč. 

 

R/65/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, o dotaci 
z rozvojového programu "Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 
2016" Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. tohoto 
usnesení. 

 

R/66/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem do programu Knihovna  
21. století, vyhlášeného Ministerstvem kultury České republiky a do programu Podpora 
publikační činnosti a literatury vyhlášeného Královéhradeckým krajem na vydání publikace 
Pověsti Královédvorska II., 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádostí dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím finančních 
prostředků poskytnutých Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem.  
 

 

R/67/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o účelovou dotaci na opravu mostu Jana Palacha z programu Královéhradeckého 
kraje a pověřuje starostu města podpisem žádosti, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 1.1., 
 

Termín: 03.02.2016 
 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  v případě přiznání dotace zahrnout rozsah přidělených prostředků do rámce návrhu 

rozpočtového opatření pro rok 2016. 
 

Termín: v nejbližším RO po vydání rozhodnutí o dotaci  
 
 

 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r.  
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


