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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 47. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 16.02.2016 

 

R/68/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci soudního sporu žalobkyně Vladimíry 
Vodové proti žalované Základní škole 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731.  

 

R/69/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu města Mateřské škole JUTA, Riegrova 717, Dvůr Králové nad 
Labem, ve výši 10.000 Kč na nákup hraček a didaktických pomůcek, 
 
  

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem s Mateřskou školou 
JUTA, Riegrova 717, Dvůr Králové nad Labem, č. ŠKS/SMDO - 2016/0075, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. k podpisu. 
Termín: 26.02.2016 

 

R/70/2016 - 47. 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, na projekty: Dvorská Jednička - 
12. ročník, JUNIORFILM - Memoriál Jiřího Beneše a Zlaté slunce Královédvorské, 

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 žádosti uvedené v bodě 1.1. 
tohoto usnesení. 

 

R/71/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  termíny zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem - do Mateřské 
školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 
Elišky Krásnohorské 2428, ve dnech 26.04.2016 od 10:00 hodin do 14:00 hodin a 27.04.2016 od 
12:00 hodin do 14:00 hodin, pro školní rok 2016/2017, 

2 .   bere  na  vědom í 

2.1.  kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných městem 
Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 3 a 4. 
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R/72/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  omezení 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 2016, dle 
přílohy č. 1 a 2. 

 

R/73/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vyhlášení dotačního programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní 
památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad 
Labem, dle přílohy č. 1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  zveřejnit vyhlášení dotačního programu na úřední desce městského úřadu. 
 

Termín: 19.02.2016 
 

R/74/2016 - 47. 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 (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů,  vnitřní předpis města č. 3/2016 Zásady užití pamětních medailí města Dvůr Králové 
nad Labem předávaných při příležitosti významných životních a společenských událostí v životě 
občanů, s platností od 01.03.2016 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu č. 3/2016 na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit vnitřní předpis starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 22.02.2016 
 

3.1.2.  zajistit zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 29.02.2016 
 

R/75/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost Martina Antonína, provozovatele psího útulku Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   souh las í  

2.1.  s navýšením úhrady za 1 krmný den psa umístěného v útulku na celkovou částku 121 Kč  
vč. DPH v platné výši, s platností od 01.03.2016, 

3 .   schva lu je  

3.1.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a péči o zatoulaná zvířata č. VVS/POSS-2014/304-D-1 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí VVS 

4.1.1.  předložit dodatek č. VVS/POSS-2014/304-D-1 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 23.02.2016 
 

R/76/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s poskytnutím finančního daru 20.000 Kč spolku Další šance z. s., Čechova 664, 500 02 Hradec 
Králové 2, IČO 22873163 - působiště Dvůr Králové nad Labem - zastoupené Ivou Pelíškovou, 
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2.   schva lu je  

2.1.  darovací smlouvu č. VVS/KAS/0059-2016 se spolkem Další šance z. s., IČ 22873163, se sídlem 
Čechova 664, 500 02 Hradec Králové, v souladu s bodem 1.1. a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 23.02.2016 
 

R/77/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s připojením se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet", 

1.2.  s vyvěšením tibetské vlajky 10.03.2016 na budově MěÚ Dvůr Králové nad Labem čp. 38, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  vyvěsit 10.03.2016 tibetskou vlajku na budovu MěÚ Dvůr Králové nad Labem čp. 38. 
 

Termín: 10.03.2016 
 

R/78/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Jaroslavě Višňákové, ****** ***** ** ****** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, 

1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0116/2016 dle bodu 1.1. s Jaroslavou Višňákovou, ****** ***** 
** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 23.02.2016 
 

R/79/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 01.02.2016, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: akát na pozemku  
p. p. č. 615/4, smrk na pozemku p. p. č. 680, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, smrk na 
pozemku p. p. č. 59 v k. ú. Verdek,  

3 .   nesouh las í  

3.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: vrba na pozemku  
p. p. č. 2309/9, bříza na pozemku p. p. č. 659/2, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, cypřišky na 
pozemku p. p. č. 99/1 v k. ú. Verdek, 

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: 26.02.2016 

 

R/80/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s využitím systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem  Ladislavem Marklem, Tyršova 1300, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 72929171, 
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2.   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2016/0159 s Ladislavem Marklem, Tyršova 1300, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, IČ: 72929171, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OŽP 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 07.03.2016 
 

R/81/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2016 Rozdělení 
rozpočtového hospodaření do organizačních jednotek rozpočtu dle rozpočtové skladby 
s vymezením seznamu příkazců operací Dodatek č. 1 s účinností od 16.02.2016, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 7/2016 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 20.02.2016 

3 .   nesouh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/82/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  na základě pověření od zastupitelstva města dle usnesení č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo 
města Dvůr Králové nad Labem rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2016 provedené u rozpočtových 
položek v rámci organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) č. 0 Nespecifikovaná ORJ, 16 Kultura 
a vnější vztahy, 19 Vnitřní správa, 21 Kancelář starosty města, 38 Správa a údržba majetku  
a 40 Stavebnictví, včetně změn závazných ukazatelů, vše dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, které 
upravuje schválený rozpočet na rok 2016 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze 
strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
 

− na straně příjmů upravuje  o                   0,00 Kč 
− na straně výdajů zvyšuje   o         968.576,15 Kč 
− ve financování upravuje   o         968.576,15 Kč   

 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2016 
 

− na straně příjmů       314.171.487,00 Kč 
− na straně výdajů       348.809.118,15 Kč 
− financování         34.637.631,15 Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  seznámit zastupitelstvo města s obsahem rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2016. 
 

Termín: 08.03.2016 
 

R/83/2016 - 47. 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. 2 pro rok 2016 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2016 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
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− na straně příjmů zvyšuje   o      3.347.273,20 Kč 
− na straně výdajů zvyšuje   o      4.154.553,30 Kč 
− ve financování upravuje   o         807.280,10 Kč  

 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2016 
 

− na straně příjmů       317.518.760,20 Kč 
− na straně výdajů       352.963.671,45 Kč 
− financování         35.444.911,25 Kč. 

 

R/84/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit, za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí 
vyrovnávací platby ve výši 200.000 Kč Městské nemocnici, a. s. ve Dvoře Králové nad Labem za 
plnění závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské LSPP v roce 2016, 

1.2.  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o závazku veřejné služby 
a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby pro výše uvedený 
účel s Městskou nemocnicí, a. s. se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
a pověřit starostu města podpisem této smlouvy. 

 

R/85/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s technickým zhodnocením budovy ZŠ 5. května, ul. 28. října 731, Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/86/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci většinovým vlastníkům bytů (dle přílohy č. 2) k zastupování města Dvůr 
Králové nad Labem při jednáních na shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu  
čp. 2958, 

2 .   zm ocňu je  

2.1.  Marii Hofmanovou **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 
plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.2.  Ladislava Fišera **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 
plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.3.  Zdeňka Sojku **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v rozsahu plné 
moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.4.  Evu Kovářovou **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 
plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.5.  Ladislava Výprachtického **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem 
v rozsahu plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.6.  Ivonu Krejčíkovou **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 
plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.7.  Zdeňka Vepřovského **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem 
v rozsahu plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.8.  Danu Vlkovou **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 
plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.9.  Huga Řehoře **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v rozsahu plné 
moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.10.  Ondřeje Langpaula **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem 
v rozsahu plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.11.  Hanu Hájkovou **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 
plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2.12.  Miroslava Všetečku **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem 
v rozsahu plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.13.  Mgr. Martina Hlavatého **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem 
v rozsahu plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.14.  Kateřinu Lukášovou **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem 
v rozsahu plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.15.  Ing. Zdeňka Ponikelského **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem 
v rozsahu plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.16.  Marii Janečkovou **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 
plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.17.  Ivanu Špůrovou **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 
plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.18.  Jaroslava Mašína **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem 
v rozsahu plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.19.  Hanu Pacákovou **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 
plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.20.  Ing. Miroslava Havrdu **** ** **, *** *** ***** k zastupování města Dvůr Králové nad Labem 
v rozsahu plné moci dle bodu 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

R/87/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání 2 žádostí o dotace z Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jejich podpisy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit podání žádostí o dotace dle bodu 1.1 tohoto usnesení, 
 

Termín: 22.02.2016 
 

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 
 

R/88/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  plán údržby a oprav komunikací a plán údržby veřejného osvětlení pro rok 2016 ve smyslu platné 
zřizovací listiny Technických služeb města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 1. 

 

R/89/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  plán údržby městské veřejné zeleně na rok 2016 ve smyslu platné zřizovací listiny Technických 
služeb města Dvora Králové nad Labem dle příloh č. 2 a 3. 

 

R/90/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podrobné rozdělení schváleného provozního příspěvku pro Technické služby města Dvora 
Králové nad Labem v roce 2016 v rámci jednotlivých hlavních činností dle zřizovací listiny dle 
přílohy č. 1. 
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R/91/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 32 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
jako byt bez předběžného určení za min. cenu 3.771 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 32 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Jiří Janeček (náhradník Tomáš 
Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

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: 19.02.2016 

 

R/92/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 133 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 2.085 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s městskými 
byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 133 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava 
Hiltscherová) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

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: 19.02.2016 

 

R/93/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 42 v čp. 1982, nábřeží 
Benešovo, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Michal Damianidis, ******* ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 42 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Michalu 
Damianidisovi, ******* ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.03.2016 do 28.02.2017, za 
smluvní nájemné ve výši 3.560 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní 
smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0139 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 26.02.2016 
 

R/94/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 32 v čp. 950, ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu Lehkému, 
****** ******* ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.03.2016 do 28.02.2018, za smluvní 
nájemné 1.983 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0138 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 26.02.2016 
 

R/95/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 126 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, k 14.03.2016, 
s Janem Vondroušem, bytem ****** **, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2016/0137 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: 08.03.2016 

 

R/96/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3546/2, č. 1114/5,  
č. 3544, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
11.200 Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením stavby na částech pozemkových parcel  
č. 3546/2, č. 1114/5, č. 3544, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu IV-12-2013640/VB/01 (ES-OEMM/BUDO-2016/0131) s ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupená společností JAN - PRO, s. r. o., se sídlem Brandlova 376, 508 01 Hořice a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 04.03.2016 
 

R/97/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci k požadovanému uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemkových parcel  
č. 1870/2, č. 1870/10, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro případné propojení s areálem 
ZOO, 

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

2.1.  vzít na vědomí informaci k požadovanému uzavření budoucí kupní smlouvy na části 
pozemkových parcel č. 1870/2, č. 1870/10, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro případné 
propojení s areálem ZOO. 

 

R/98/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 
12 měsíců roku 2015 proti průměru 12 měsíců roku 2014 ve výši 0,3 %, 

2 .   souh las í  

2.1.  s nezvyšováním nájemného o míru inflace u bytů, nebytových prostor, prostor k podnikání, garáží 
a pozemků v majetku města v roce 2016. 
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R/99/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího k podnikání - nebytového prostoru č. 2 v čp. 400 v ulici Švehlova ve 
Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, od 01.04.2016 do 31.03.2021, za cenu  
1.018 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Marcele Křížkové, ******** ***, *** 
** **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2016/0140 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, a to za předpokladu, že bude uhrazena kauce ve výši 
měsíčního nájemného včetně záloh na služby, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 29.02.2016 
 

R/100/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením zateplení v částech pozemkových parcel č. 2039/33, č. 3821, obě v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a se vstupem na pozemkové parcely č. 2039/33, č. 3821, obě v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/0132 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s manželi Tomášem Králem, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** a Mgr. Michaelou 
Královou, ***** **, *** ** **** ******* *** ***** 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: 04.03.2016 
 

R/101/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího k podnikání - nebytového prostoru č. 1 v čp. 2960 v ulici Eduarda 
Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, od 01.03.2016 do 28.02.2021, za 
cenu 515 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Daně Pechlátové, ******* 
****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2015/0141 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, a to za předpokladu, že bude uhrazena kauce ve výši 
měsíčního nájemného včetně záloh na služby, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 29.02.2016 
 

R/102/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího k podnikání - nebytového prostoru č. 2 v čp. 2963 v ulici 
Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, od 01.03.2016 do 28.02.2021, 
za cenu 1.116 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Gabriele Kočnarové,  ** 
******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2016/0146 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, a to za předpokladu, že bude uhrazena kauce ve výši 
měsíčního nájemného včetně záloh na služby, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 29.02.2016 
 

R/103/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3524/6 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby 
DPH a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 3524/6 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OEMM/BUDO-2016/0142 se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, 
která je na základě plné moci zastoupená společností TEMO - TELEKOMUNIKACE, a. s. se 
sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, která je na základě plné moci 
zastoupena Ing. Stanislavem Marholdem, V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 04.03.2016 
 

R/104/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 1133/18 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 pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 22.02.2016 

 

R/105/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej části stavební parcely č. 1466/1 o výměře 3 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
která je dle geometrického plánu č. 4507-8/2015 z 11.02.2015 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 4870 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Dušanu Suškovi, ***** ******** ***, 
*** ** **** ******* *** *****, za 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 1.500 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0166 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/106/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1619/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ivaně 
Hamanové, Štefánikova 2963, 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: 22.02.2016 
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R/107/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   udě lu je  

1.1.  souhlas společnosti JUTA a. s., trvale sídlem Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
s podnájmem bytu č. 43 v čp. 2954, ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, Marcelovi Paštovi, 
******* ******** **, *** ** **** ******* *** *****. 

 

R/108/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na tyto stromy: 2 lípy na  
p. p. č. 4025, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  podat odboru OŽP žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na stromy dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 23.02.2016 

 

R/109/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení části pozemkové parcely č. 715/10 o výměře 19 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, která je dle geometrického plánu č. 4610-431/2015 označena jako díl "a" za dohodnutou 
kupní cenu ve výši 6.000 Kč od Romana Koppa, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0149 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/110/2016 - 47. 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. 303/4  o výměře 222 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem nacházející se pod stávající stavbou parkoviště, která je dle geometrického plánu  
č. 4470-35/2016 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 303/5 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem za dohodnutou kupní cenu 311.466 Kč bez příslušné sazby DPH Stavební 
společnosti Žižka a spol. s r. o., Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/111/2016 - 47. 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 30.09.2016 na úhradu nákladů v souvislosti s realizací 
majetkoprávního vypořádání k pozemkům v rámci projektu  "Labská stezka" a s navýšením 
příspěvku na částku 1.050.000 Kč 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-2 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, 

1.3.  souhlasit s prodloužením termínu pro získání vlastnictví potřebných pozemků a s prodloužením 
termínu pro uzavření darovací smlouvy v souvislosti s realizací majetkoprávního vypořádání 
k pozemkům v rámci projektu "Labská stezka" nejpozději do 31.12.2016, 

1.4.  schválit dodatek č. OEMM/BUDO-2015/0521 - D-1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací  
č. OEMM/BUDO-2015/0521 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřit starostu města 
jeho podpisem. 

 

R/112/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit bezúplatné zrušení věcného břemene spočívajícího v služebnosti vstupu a vjezdu na 
stavební parcelu č. 2137/2 a pozemkovou parcelu č. 3650 za účelem zřízení, oprav, údržby  
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a obnovy vodovodní přípojky dle geometrického plánu č. 1797-228/97 ve prospěch města Dvůr 
Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit zřízení bezúplatného věcného břemene - služebnosti na pozemkových parcelách  
č. 908/14, č. 3650, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem spočívajícího v právu provozovat na 
služebném pozemku vodovod, v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodu dle geometrického 
plánu č. 4621-41/2016 ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 
544 17 Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/113/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit bezúplatné nabytí spoluvlastnických podílů na pozemkové parcele č. 89/8 o výměře  
908 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové od Petra Bečvara, ******* **, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/20, Veroniky Dufkové, ******* **, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/40, Jiřího Kejzara, ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/60, Zuzany Kobosové, *******, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 2/160, Pavla Krause, ******* ***, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 4/80, Zbyňka Luňáka, ******* **, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/40, Pavla Machka, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/40, Vladimíry Munzarové, ******* ***, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 2/20, Jaroslava Pacáka, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/40, Ladislava Pacáka, ******* **, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/40, Zdeňka Prokšíka, **** ***, *** ** ******* * ***** ****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/80, Ivany Schickerové, ******** ******, *********, *** ** ***** *, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/20, Ludmily Stránské, ******* **, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/40, Stanislava Suchardy, ******* ***, *** ** **** ******* *** 
*****, spoluvlastnický podíl ve výši 2/20, Josefa Šefra, *******, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/40, Ing. Martina Šefra, * ******** ******, ***** *** ** ***** *, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/40, Luďka Vichty, ******* **, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 2/60, 

1.2.  schválit smlouvu o darování nemovité věci č. OEMM/DAR-2016/0180 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3.  schválit bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/20 na pozemkové parcele č. 89/8 
o výměře 908 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové od České republiky - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a pověřit 
starostu města podpisem žádosti o bezúplatný převod spoluvlastnického podílu. 

 

R/114/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 7. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného v úterý 
08.03.2016 od 15 hodin v sále Hankova domu. 
 
1. Zahájení 
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
3. Výbory ZM  
4. Dodatek provozovatelské smlouvy se společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr 

Králové nad Labem s. r. o. 
5. Valná hromada Krematoria a. s. Jaroměř 
6.          Výroční zpráva Asociace měst pro cyklisty 
7. Majetkové záležitosti 
8. Změna č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
9. Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016-2022 
10. Dotace na podporu sociálních služeb 
11. Dotace na podporu tělovýchovy a sportu 
12. Rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2015 
13. Opatření v případě nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2016 
14. Smlouva o závazku veřejné služby - dětská lékařská služba první pomoci 
15. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2016 
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16. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2016 
17. Diskuze 
18. Závěr.  
 

R/115/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o soudním sporu sp. zn: 119 C 17/2014 s Josefem Meierem o zaplacení náhrady 
škody, 

2 .   schva lu je  

2.1.  postup žalovaného města ve sporu dle bodu 1.1. tohoto usnesení tak, že město nepodá odvolání 
do rozsudku Okresního soudu Trutnov z 25.01.2016 a uplatní nárok na pojistné plnění ve smyslu 
rozsudku u Kooperativy pojišťovny, a. s. 

 

 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r.  
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


