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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

112. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 18.05.2022 

R/298/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. se snížením ceny díla na akci: „Zřízení nového vrtu HV-1N Hrubá Luka ve Dvoře Králové nad 

Labem“ o 1.960,20 Kč vč. DPH na celkovou cenu 2.053.491 Kč vč. DPH dle smlouvy o dílo 

č. RISM/DILO-2021/0015 z důvodu vystrojení vrtu do menší hloubky, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2021/0015-D2 se společností Stavební geologie 

- geoprůzkum Č. Budějovice, spol. s r. o., IČO 15769976, se sídlem Pekárenská 257/81, 

372 13 České Budějovice a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 23.05.2022 

 

R/299/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s přijetím dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 84.000 Kč na realizaci projektu: 

„Lapidárium Dvůr Králové nad Labem“ a s jeho spolufinancováním, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytnutí dotace č. RISM/SMDO-2022/0016 ve výši 84.000 Kč z prostředků 

Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 23.05.2022 
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4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout přidělené finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření pro 

rok 2022. 

Termín: 30.06.2022 

 

R/300/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: „Dovybavení a modernizace sběrného dvora 

města Dvůr Králové nad Labem“ dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění jako veřejná zakázka dodávky vybavení sběrného dvora zadávaná 

ve zjednodušeném podlimitním řízení, včetně návrhu příslušných podkladů a formulářů 

- výzva k podání nabídek, návrh smlouvy o dílo, krycí list, čestné prohlášení atd., 

1.2. v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

Michala Kudrnáče, IČO 69145598, Zámecká 240, 547 01 Náchod jako osobu, která bude 

zadavatele zastupovat při provádění úkonů podle tohoto zákona, souvisejících se zadávacím 

řízením, 

1.3. vedoucího odboru RISM jako osobu oprávněnou jednat ve věcech této veřejné zakázky 

s Michalem Kudrnáčem, 

1.4. vedoucího odboru OI jako osobu oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

1.5. složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek s nabídkami 

a pro posouzení splnění podmínek účasti včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek a posouzení 

kvalifikace (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním 

dne 10.06.2022 před otevíráním elektronických nabídek, 

Termín: 09.06.2022 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 31.12.2022 

 

R/301/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci projektu za účelem 

snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů 

energie: „Rekonstrukce bývalé školy J. A. Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad 

Labem, čp. 795“ a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. předložit žádost o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu 
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a následně zajistit její podání, 

Termín: 31.05.2022 

3. ukládá vedoucímu RAF 

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

prostředků do návrhu rozpočtu města pro rok 2023. 

Termín: 31.10.2022 

 

R/302/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. dopravně architektonickou studii investiční akce: „Revitalizace dopravního hřiště“ 

zpracovanou společností TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér, IČO 63220385, Horská 

čp. 64, 541 01 Trutnov, 

2. schvaluje 

2.1. variantu A dopravně architektonické studie investiční akce: „Revitalizace dopravního hřiště“ 

zpracovanou společností TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér, která zahrnuje 

uzavřenou učebnu s šatnou a kabinetem, sklad kol a dopravních značek, objekt WC členěný 

na muže a ženy s úklidovou místností a částečně otevřený altán s ohništěm, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zpracovat návrh zadávací dokumentace na výběr zpracovatele navazujících projekčních 

stupňů na investiční akci: „Revitalizace dopravního hřiště“. 

Termín: 30.06.2022 

 

R/303/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s realizací opravy komunikace v ul. Na Příčce ve Dvoře Králové nad Labem, 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější 

nabídkou je nabídka firmy: REPARE TRUTNOV, s. r. o., IČO 64824781, Mladobucká 105, 

541 02 Trutnov 4 za nabídkovou cenu 1.400.242,93 Kč bez DPH, tj. 1.694.293,95 Kč včetně 

DPH, 

2.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. Petr Šeba - REKOM, IČO 47467851, Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

za nabídkovou cenu 1.444.280,33 Kč bez DPH, tj. 1.747.579,20 Kč včetně DPH, 

3. PFF - Stavební společnost, s. r. o., IČO 27507751, Verdek 19, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem za nabídkovou cenu 1.460.319,23 Kč bez DPH, tj. 1.766.986,27 včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. objednávku č. 155/2022/RISM s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
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a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 30.05.2022 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. předložit objednávku č. 155/2022/RISM dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu, 

Termín: 30.05.2022 

6. ukládá vedoucímu RAF 

6.1. zahrnout finanční přesuny v rámci položek, se kterými hospodaří odbor RISM, do návrhu 

nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 20.06.2022 

 

R/304/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení zadávání veřejné zakázky, časový harmonogram, zadávací dokumentaci a realizaci 

akce: „ÚPRAVA STŘECHY, OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA A PŘÍCHOZÍ 

KOMUNIKACE ŠKOLNÍ JÍDELNY“ ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem dle § 53 zákona 

č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění jako veřejná zakázka 

na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, včetně návrhu 

příslušných podkladů a formulářů - výzva, návrh SOD, krycí list, čestné prohlášení, seznam 

poddodavatelů atd., 

1.2. v souladu s § 43 zákona 134/2016 Sb. společnost Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., 

IČO 25972154, se sídlem Dašická 247, 530 03 Pardubice, zastoupenou Ing. Janou 

Dvořákovou, jako osobu, která bude zadavatele zastupovat při provádění úkonů podle 

tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením, 

1.3. vedoucího odboru RISM jako osobu oprávněnou jednat ve věcech této veřejné zakázky 

se společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., tak i navenek, 

1.4. složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich 

posouzení včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 30.11.2023 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 

náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 17.06.2022 před 

otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

Termín: 17.06.2022 
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R/305/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s navýšením ceny díla v rámci akce: „Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely 

MÚ ve Dvoře Králové nad Labem“ o 2.011.604,29 Kč bez DPH, tj. 2.434.041,00 Kč včetně 

DPH, na celkovou cenu díla 48.907.661,93 Kč bez DPH, tj. 59.178.270,94 Kč včetně DPH, 

z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině a k celosvětově skokovému nárůstu cen 

jednotlivých komodit a materiálů v řádu desítek až stovek procent, zejména kovových 

konstrukcí, ocelové výztuže, klempířských konstrukcí a elektroinstalačního materiálu, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. RISM/DILO–2022/0009–D1 se zhotovitelem stavby J. Pišta a spol., 

společnost s r. o., IČO 00578894, Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem výše 

uvedené akce a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 31.05.2022 

 

R/306/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. rozhoduje 

1.1. na základě stanoviska soutěžní poroty architektonické soutěže: „Revitalizace autobusového 

nádraží ve Dvoře Králové nad Labem“ a v souladu s vyhrazenou možností na snížení počtu 

řešení dle § 147 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a článku 5.11.2 

soutěžních podmínek - snižování počtu účastníků o vyloučení účastníků, kteří nebudou 

vyzváni k dopracování svého návrhů pro 2. fázi soutěže, a to účastníky: 

- Blank architekt, s. r. o., IČO 06385711, se sídlem Národní obrany 909/45, 160 00 Praha, 

- Ing. arch. Antonín Holubec, IČO 6541915, se sídlem Zapova 1496/20, 150 00 Praha, 

2. ukládá starostovi města 

2.1. podepsat „ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM 

ŘÍZENÍ – SNIŽOVÁNÍ POČTU ÚČASTNÍKŮ“ v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

Termín: 19.05.2022 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

3.2. informovat účastníky dle bodu 1.1. tohoto usnesení o vyloučení ze soutěže. 

Termín: 19.05.2022 
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R/307/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. výjimku z počtu žáků v 5. třídě Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 

Krásnohorské 2919 ve školním roce 2021/2022 s účinností od 01.05.2022 na počet žáků 31 

v 5. třídě. 

  

R/308/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis ze Sociální komise RM ze dne 27.04.2022, 

2. schvaluje 

2.1. umístění uvedených žadatelů do domu s pečovatelskou službou: Tomáš Mervart, 

nar. *******, *******, *******, Květa Králová, nar. *******, *******, *******, Jaromír 

Jirman, nar. *******, *******, *******, Hana Eliášová, nar. *******, *******, *******, 

Ludmila Tomanová, nar. *******, *******, *******, Marie Štěpánová, nar. *******, 

*******, *******, manželé Milan Albert Stejskal, nar. *******, a Jana Stejskalová, nar. 

*******, *******, *******, 

3. neschvaluje 

3.1. přidělení bytu v mimořádně tíživé životní situaci Jaroslavu Syřišti, nar. *******, *******, 

*******, neboť v bytovém fondu města není aktuálně byt vyhovující potřebám žadatele 

vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, 

4. souhlasí 

4.1. s navýšením finančních prostředků určených na dotační program pro služby související 

se sociální oblastí v návrhu rozpočtu města pro rok 2023 na částku 400.000 Kč, 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout částku 400.000 Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2023 na podporu služeb 

souvisejících se sociální oblastí. 

Termín: 20.12.2022 

 

R/309/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, 

z. s. - Oblastní odbočka Trutnov, Horská 5/1, 541 01 Trutnov na úhradu pronájmu autobusu 

pro výuku nástupu a výstupu s bílou holí a pohybu nevidomých v autobuse, na vstupy 

do památek a muzeí, na rukodělné dílny – lektorování, na trénink paměti – lektorování, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS1/SMDO-2022/0115 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

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

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

Termín: 10.06.2022 

 

R/310/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Zdravotnímu klaunovi, o. p. s., Paříkova 355/7, 

190 00 Praha 9, 

1.2. darovací smlouvu č. ŠKS1/DAR-2022/0119 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 10.06.2022 

 

R/311/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Domácímu hospici Duha, o. p. s., Čsl. armády 1815, 

508 01 Hořice na úhradu části mzdových nákladů zdravotních sester, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS1/SMDO-2022/0114 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 10.06.2022 

 

R/312/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotací na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí následovně: 

Klub důchodců v Žirči, IČO 26989646, Žireč 5309, Dvůr Králové nad Labem - 39.100 Kč, 

Svaz diabetiků ČR, IČO 60154195, územní organizace Dvůr Králové nad Labem, 

5. května 2195, Dvůr Králové nad Labem - 43.400 Kč, Královédvorská Arnika, z. s., 

IČO 26593297, Doubravice 94, 544 51 Doubravice - 43.400 Kč, Klub důchodců v Sadové, 

IČO 26987562, Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem - 34.800 Kč, 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s., IČO 68244673, Rooseveltova 315, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem - 34.100 Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, 

z. s., ZO Dvůr Králové nad Labem, IČO 75017954, Slunečná 2170, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem - 43.400 Kč, Potravinová banka Hradec Králové, z. s., IČO 03642640, 

Na Kropáčce 30/3, 500 03 Hradec Králové - 21.700 Kč, 
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1.2. smlouvy o poskytnutí dotací dle bodu 1.1. tohoto usnesení: č. ŠKS1/SMDO-2022/0110, 

č. ŠKS1/SMDO-2022/0111, č. ŠKS1/SMDO-2022/0112, č. ŠKS1/SMDO-2022/0109, 

č. ŠKS1/SMDO-2022/0113, č. ŠKS1/SMDO-2022/0106, č. ŠKS1/SMDO-2022/0107 a pověřuje 

starostu města jejich podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 10.06.2022 

 

R/313/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s partnerstvím města Dvůr Králové nad Labem na benefiční akci Noc venku, konané ve dnech 

24. - 25. listopadu 2022, pořádané Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/314/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje č. 22KPG06 - podpora činnosti 

muzeí a galerií na restaurování sbírkového předmětu - soubor osmi pohřebních cechovních 

štítů ve výši 74.000 Kč, Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, 

Dvůr Králové nad Labem, 

 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnutou dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 

Termín: 16.06.2022 

 

R/315/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis kulturní komise RM ze dne 02.05.2022, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. udělit Cenu města Dvůr Králové nad Labem za celoživotní dílo v oblasti hudby Stanislavu 

Čtvrtečkovi, za mimořádnou aktivitu v oblasti podnikání v roce 2021 Dominiku Mervartovi, 

za dlouholetý přínos v oblasti bezpečnosti Npor. Mgr. Jiřímu Popovovi, za otevření Galerie 

minerálů Luboši Blahovi, 

3. souhlasí 

3.1. s výrobou vánočních ozdob na vánoční strom v hodnotě 20.000 Kč Základní uměleckou 

školou R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, 
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4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout částku 20.000 Kč do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v souladu s bodem 

3.1. tohoto usnesení. 

Termín: 16.06.2022 

 

R/316/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Kateřině Holubové, nar. *******, ******* na projekt Plavecké kurzy 

s Kačkou ve výši 8.000 Kč, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2022/0120 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: 07.06.2022 

 

R/317/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání dopravní komise rady města ze dne 21.04.2022, 

2. souhlasí 

2.1. se zpracováním dopravní studie zaměřené na bezpečný pohyb chodců v lokalitě parkoviště 

„u Šindelářské věže“ a organizaci provozu v Tylově a Havlíčkově ulici, včetně vazeb na okolní 

skelet místních komunikací včetně průtahů na silnice II/299 a II/300, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zadání zpracování dopravní studie dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 31.08.2022 

 

R/318/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem pozemkové parcely č. 1619/2 o výměře 10 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. za celkové roční nájemné 50 Kč, Vendulce Suchomelové, 

*******, ******* na dobu neurčitou od 01.06.2022, 

1.2. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2022/0069 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

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

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

Termín: 31.05.2022 

 

R/319/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí bytu č. 11 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem k zajištění 

ubytovací kapacity a bezplatného ubytování uprchlíků prchajících z území státu Ukrajina, 

a to na dobu určitou od 17.03.2022 do 23.02.2023 s tím, že za každou ubytovanou 1 osobu 

a noc náleží městu na základě usnesení vlády č. 207 ze dne 16.03.2022, o vyčlenění volných 

ubytovacích kapacit v krajích, ve znění usnesení č. 235/2022 kompenzační příspěvek ve výši 

200 Kč od Královéhradeckého kraje, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, 

1.2. smlouvu o zajištění ubytování č. OEMM/OUBY-2022/0077 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. poskytnutí bytu č. 102 v čp. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem k zajištění 

ubytovací kapacity a bezplatného ubytování uprchlíků prchajících z území státu Ukrajina, 

a to na dobu určitou od 13.04.2022 do 23.02.2023 s tím, že za každou ubytovanou 1 osobu 

a noc náleží městu na základě usnesení vlády č. 207 ze dne 16.03.2022, o vyčlenění volných 

ubytovacích kapacit v krajích, ve znění usnesení č. 235/2022 kompenzační příspěvek ve výši 

200 Kč od Královéhradeckého kraje, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, 

1.4. smlouvu o zajištění ubytování č. OEMM/OUBY-2022/0078 v souladu s bodem 1.3. tohoto 

usnesení 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: 23.05.2022 

 

R/320/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2954, ul. Štefánikova ve Dvoře 

Králové nad Labem od 12.07.2022 na dobu určitou 5 let za cenu 460,60 Kč/m2/rok, včetně 

uplatnění meziročního inflačního růstu Janě Jebouskové, IČO 04739183, Okružní 2328, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem za účelem psychologického poradenství a rodinné terapie, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 23.05.2022 
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R/321/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové 

nad Labem od 01.06.2022 do 31.05.2027 na dobu určitou 5 let za cenu 806,60 Kč/m2/rok, 

včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Ladislavě Sýkorové, IČO 68507224, 

Choustníkovo Hradiště 37, 544 42 Dvůr Králové nad Labem za účelem provozování prodeje 

kosmetiky, 

1.2. smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání č. OEMM/ONNP - 2022/0080 v souladu 

s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.05.2022 

 

R/322/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 53 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Milanu Hermanovi, 

*******, *******, zastoupený opatrovníkem Naďou Hermanovou, *******, *******, 

na dobu neurčitou od 24.06.2022 za smluvní nájemné 4.000 Kč/měsíc za předpokladu, 

že Milan Herman uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 

nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0079 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

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: 31.05.2022 

 

R/323/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru na střeše budovy čp. 38, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 

Labem o celkové ploše 100 x 100 cm Martinu Frödemu, IČO 62050729, Sochorova 1694, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem od 23.05.2022 do 20.06.2022 za cenu 250 Kč/měsíc/anténa 

bez DPH, tj. 303 Kč/měsíc/anténa včetně DPH, 

1.2. smlouvu o pronájmu č. OEMM/ONNP-2022/0081 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. záměr města pronajmout prostor na střeše budovy čp. 38, náměstí T. G. Masaryka, 

Dvůr Králové nad Labem Martinu Frödemu, IČO 62050729, Sochorova 1694, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem za cenu 250 Kč/měsíc/anténu bez DPH, tj. 303 Kč/měsíc/anténa včetně 

DPH, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.3. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem, 

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

Termín: 23.05.2022 

 

R/324/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. prodloužení nájmu bytu č. 54 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Ludvíkovi 

a Lence Procházkovým, *******, ******* na dobu určitou od 01.07.2022 do 31.08.2022 

za smluvní nájemné 3.597 Kč/měsíc, a to za předpokladu, že Ludvík a Lenka Procházkovi 

uhradí před podpisem dodatku nájemné a zálohy na služby poskytované v souvislosti 

s užíváním bytu na období 01.07.2022-31.08.2022, 

1.2. dodatek č. OEMM/ONBT-2022/0023-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: 31.05.2022 

 

R/325/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 51 v čp. 2905, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Tomáši Zaoralovi, 

*******, ******* na dobu určitou od 14.06.2022 do 13.06.2024 za smluvní nájemné 

9.000 Kč/měsíc za předpokladu, že Tomáš Zaoral uhradí před podpisem smlouvy jistotu 

ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0082 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

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: 31.05.2022 

 

R/326/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. odstoupení Otky Kvačkové, *******, ******* od uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 52 

v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
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2. ruší 

2.1. své usnesení č. R/257/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.04.2022 

v bodech 1.2., 1.3. a 2.1., 

3. schvaluje 

3.1. pronájem bytu č. 52 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Davidu Lachnittovi, 

*******, ******* a Kateřině Svobodové, *******, ******* dle Pravidel pro hospodaření 

s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou od 01.06.2022 

do 31.05.2023 za smluvní nájemné 7.115 Kč/měsíc za předpokladu, že uhradí před podpisem 

smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a nájemné za období 

01.06.2022-30.06.2022, 

3.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0083 v souladu s bodem 3.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. předložit smlouvu dle bodu 3.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.05.2022 

 

R/327/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení pozemkové parcely č. 3635/2 o výměře 556 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem od Lesů České republiky, s. p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec 

Králové za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 009/6050/22, tj. za celkovou kupní cenu 

111.000 Kč, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. 1109/20/172 (ES OEMM/KUPP-2022/0085) v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/328/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1832/16 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za podmínky 

uzavření věcného břemene pro stávající kanalizaci a za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1987, 1988, 1989 Dvůr Králové nad 

Labem, nábřeží Benešovo 1987, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

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: 24.05.2022 
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R/329/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis a protokol z otevírání obálek ze dne 29.04.2022 v rámci prodeje nemovitostí „hájenka 

Komárov čp. 50“ dle přílohy č. 1, a doručeny nabídky v tomto pořadí: 

1. Ing. Pavel David a Ing. Marcela Hurtová, *******, ******* s nabídkovou cenou 

3.503.000 Kč, 

2. Martin Tlučhor a Martin Tlučhoř st., *******, ******* s nabídkovou cenou 3.601.000 Kč 

(nabídka byla pro nesplnění podmínek vyřazena), 

3. Vít Kaiser, *******, ******* s nabídkovou cenou 5.800.000 Kč, 

4. Mgr. Marek Hrouda, *******, ******* s nabídkovou cenou 5.675.000 Kč. 

2. souhlasí 

2.1. se zasláním nabídky v rámci prodeje stavební parcely č. 341 o výměře 213 m2, jejíž součástí 

je stavba čp. 50 včetně pozemků tvořící funkční celek st. p. č. 342 o výměře 229 m2, 

p. p. č. 1645/3 o výměře 624 m2, p. p. č. 1645/4 o výměře 433 m2, p. p. č. 1645/5 o výměře 

438 m2 a p. p. č. 1646 o výměře 2 232 m2 v k. ú. Komárov u Dvora Králové v obci Vítězná, 

Ing. Pavlu Davidovi, nar. *******, a Ing. Marcele Hurtové, nar. *******, *******, ******* 

za celkovou kupní cenu 5.800.000 Kč a dle podmínek uvedených v příloze č. 2, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 20.05.2022 

 

R/330/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 1843/5 o výměře 27 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 5474-39/2019 označena jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 1843/16, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 17.280 Kč bez DPH, 

tj. 20.908,80 Kč včetně DPH, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem 

Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. IE-12-2006274/KS/01 (ES OEMM/KUPP-2022/0084) v souladu 

s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/331/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s přeložkou stávající plynovodní přípojky včetně příslušenství pro č. p. 1221 v části stavební 

parcely č. 1442 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci stavby „REKO MS Dvůr Králové 

n. L. – Spojených národů I. etapa“, 

2. schvaluje 

2.1. dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení 

a o právu provést stavbu č. 7700100933/11 (ES OEMM/DOHO-2022/0086) se společností 
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GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě 

plné moci zastoupena společností GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311, se sídlem 

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, která je zastoupena společností 

Inpos – projekt, s. r. o., IČO 25446355, se sídlem Nitranská 381/7a, 460 07 Liberec 3 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. souhlasí 

3.1. s přeložkou stávající plynovodní přípojky včetně příslušenství pro č. p. 945 v části stavební 

parcely č. 1168 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci stavby „REKO MS Dvůr Králové 

n. L. – Spojených národů I. etapa“, 

4. schvaluje 

4.1. dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení 

a o právu provést stavbu č. 7700100933/13 (ES OEMM/DOHO-2022/0087) se společností 

GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě 

plné moci zastoupena společností GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311, se sídlem 

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, která je zastoupena společností 

Inpos – projekt, s. r. o., IČO 25446355, se sídlem Nitranská 381/7a, 460 07 Liberec 3 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

5. souhlasí 

5.1. s přeložkou stávající plynovodní přípojky včetně příslušenství pro č. p. 944 v části stavební 

parcely č. 913 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci stavby „REKO MS Dvůr Králové 

n. L. – Spojených národů I. etapa“, 

6. schvaluje 

6.1. dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení 

a o právu provést stavbu č. 7700100933/14 (ES OEMM/DOHO-2022/0088) se společností 

GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě 

plné moci zastoupena společností GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311, se sídlem 

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, která je zastoupena společností 

Inpos – projekt, s. r. o., IČO 25446355, se sídlem Nitranská 381/7a, 460 07 Liberec 3 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

7. souhlasí 

7.1. s přeložkou stávající plynovodní přípojky včetně příslušenství v části pozemkové parcely 

č. 1084/14 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci stavby „REKO MS Dvůr Králové n. L. 

– Spojených národů II. etapa“, 

8. schvaluje 

8.1. dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení 

a o právu provést stavbu č. 7700100943/02 (ES OEMM/DOHO-2022/0089) se společností 

GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě 

plné moci zastoupena společností GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311, se sídlem 

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, která je zastoupena společností 

Inpos – projekt, s. r. o., IČO 25446355, se sídlem Nitranská 381/7a, 460 07 Liberec 3 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 



16/20 

 

 

9. souhlasí 

9.1. s přeložkou stávající plynovodní přípojky včetně příslušenství pro č. p. 1620 v části stavební 

parcely č. 1943, části pozemkové parcely č. 1100/1, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

a to v rámci stavby „REKO MS Dvůr Králové n. L. – Spojených národů II. etapa“, 

10. schvaluje 

10.1. dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení 

a o právu provést stavbu č. 7700100943/09 (ES OEMM/DOHO-2022/0090) se společností 

GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě 

plné moci zastoupena společností GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311, se sídlem 

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, která je zastoupena společností 

Inpos – projekt, s. r. o., IČO 25446355, se sídlem Nitranská 381/7a, 460 07 Liberec 3 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

11. souhlasí 

11.1. s přeložkou stávající plynovodní přípojky včetně příslušenství pro č. p. 1173 v části stavební 

parcely č. 1441 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci stavby „REKO MS Dvůr Králové 

n. L. – Spojených národů I. etapa“, 

12. schvaluje 

12.1. dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení 

a o právu provést stavbu č. 7700100933/08 (ES OEMM/DOHO-2022/0092) se společností 

GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě 

plné moci zastoupena společností GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311, se sídlem 

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, která je zastoupena společností 

Inpos – projekt, s. r. o., IČO 25446355, se sídlem Nitranská 381/7a, 460 07 Liberec 3 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

13. ukládá vedoucí OEMM 

13.1. předložit dohody dle bodů 2.1., 4.1., 6.1., 8.1., 10.1., 12.1. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 10.06.2022 

 

R/332/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu částí pozemkové parcely č. 2315 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 27.05.2022 
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R/333/2022 - 112. 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: 27.05.2022 

5. ukládá vedoucí OEMM 

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

se zaslaným návrhem na zvýšení nájemného, 

Termín: 19.08.2022 

6. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

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

Termín: 31.10.2022 

 

R/334/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 576 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Martině 

Bártové, *******, *******, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 27.05.2022 
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R/335/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 51 v čp. 1974, nábřeží 

Benešovo, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Jakub Pechlát, *******, *******, 

2. místo: Jan a Petra Lukesovi, *******, *******, 

3. místo: Mariya Radetska, *******, *******, 

1.2. pronájem bytu č. 51 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem Jakubu 

Pechlátovi, *******, ******* dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města 

Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou od 01.06.2022 do 31.05.2023 za smluvní nájemné 

ve výši 8.000 Kč/měsíc za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu 

jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a nájemné za období                          

01.06.2022-30.09.2022, 

1.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0091 v souladu s bodem 1.2 tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.05.2022 

 

R/336/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání likvidační komise 10.05.2022, 

2. schvaluje 

2.1. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 

2.2. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 a) předáním do spisovny MěÚ, 

2.3. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 b) ekologickou likvidací, 

2.4. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 4 ekologickou likvidací, 

2.5. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 5 a) ekologickou likvidací, 

2.6. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 5 b) prodejem předem určeným zájemcům, 

2.7. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 5 c) předáním do spisovny MěÚ, 

2.8. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 6 ekologickou likvidací, 

2.9. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 7 účetním záznamem, 

2.10. kupní smlouvu č. KRI_1/PROD-2022/0001 v souladu s bodem 2.6. tohoto usnesení 

uzavřenou s Jaroslavem Žižkou, bytem *******, ******* za cenu 15.197 Kč včetně DPH 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.11. kupní smlouvu č. KRI_1/PROD-2022/0002 v souladu s bodem 2.6. tohoto usnesení 

uzavřenou s Richardem Frankem, bytem *******, ******* za cenu 5.699 Kč včetně DPH 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá řediteli TSM 

3.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 



19/20 

 

 

dle části 2.1. tohoto usnesení, 

Termín: 31.05.2022 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle částí 2.2. a 2.3. tohoto usnesení, 

Termín: 31.05.2022 

5. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

5.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle části 2.4. tohoto usnesení, 

Termín: 31.05.2022 

6. ukládá krizovému manažerovi 

6.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle částí 2.5., 2.6. a 2.7. tohoto usnesení, 

6.2. předložit smlouvu dle bodu 2.10. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

6.3. předložit smlouvu dle bodu 2.11. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 31.05.2022 

7. ukládá vedoucí OEMM 

7.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle části 2.8. tohoto usnesení, 

7.2. zajistit dohled nad vyřazením majetku dle části 2.9. tohoto usnesení. 

Termín: 31.05.2022 

 

R/337/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. pro rozpočtový rok 2022 provedení přezkumu hospodaření města Dvůr Králové nad Labem 

Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, 

2. pověřuje 

2.1. starostu města v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 

zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů požádat o toto přezkoumání 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. předložit starostovi města, v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení, k podpisu formulář 

žádosti o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2022 zaslaný Krajským úřadem 

Královéhradeckého kraje. 

Termín: 25.05.2022 
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R/338/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. zvolit přísedící Okresního soudu v Trutnově: 

1. Zdeňka Hartmanová, nar. *******, *******, *******, 

2. Ph.Dr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D., nar. *******, *******, *******. 

 

R/339/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o otevírání nabídek ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na „Služby 

elektronických komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem“ ze dne 16.05.2022, 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru nejvýhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky tak, že nejvýhodnější 

nabídkou je nabídka společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., IČO 25788001, náměstí 

Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 s celkovou nabídkovou cenou 984.120 Kč bez DPH, 

tj. 1.190.785,20 Kč s DPH, 

2.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. místo - O2 Czech Republic, a. s., IČO 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 

s celkovou nabídkovou cenou 1.097.589,60 Kč bez DPH, tj. 1.328.083,40 Kč s DPH, 

3. místo - T-Mobile Czech Republic, a. s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 

s celkovou nabídkovou cenou 1.265.829,60 Kč bez DPH, tj. 1.531.653,80 Kč s DPH, 

3. schvaluje 

3.1. rámcovou smlouvu o prodeji zboží a poskytování služeb č. KTÚ/POSS - 2022/0004 s vítězným 

uchazečem, společností Vodafone Czech Republic, a. s., IČO 25788001, náměstí 

Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

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

Termín: 31.05.2022 

 

 

 

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


