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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 49. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 29.02.2016 

 

R/117/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  Dodatek č. 1 k Dohodě o kolektivním členství č. KRI/SPOL-2016/88-D-1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  KRI 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 1 k Dohodě o kolektivním členství  
č. KRI/SPOL-2016/88-D-1 dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 10.03.2016 

 

R/118/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis ze sociální komise č. 2 z 17.02.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  umístění Aleny Rumlové, **** **********, ******** ****, **** ******* *** ***** a  Jany Čiamporové, **** 
**********, ********* ***, **** ******* *** *****, do domu s pečovatelskou službou, 

2.2.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb 
následovně: 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, ve výši 
33.000 Kč na sociálně terapeutické dílny, 
Misericordia, o. p. s., Štefánikova  1207, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, ve výši 27.000 Kč na 
sociální rehabilitaci,  
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové, ve výši 22.000 Kč na 
ranou péči, 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818, 541 01 Trutnov, ve výši 
44.000 Kč na kontaktní centrum, 25.000 Kč na sociální rehabilitaci a 29.000 Kč na odborné 
sociální poradenství,  
Společné cesty o. s., Hurdálkova 147, 547 01 Náchod, ve výši 7.000 Kč na osobní asistenci pro 
žáky Základní školy a Praktické školy, Přemyslova 479, Dvůr Králové nad Labem, 
Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové 
nad Labem, ve výši 47.000 Kč na domov pro seniory,  
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, 33.000 Kč, na 
Hospic Anežky České, 
 
na podporu souvisejících služeb následovně: 
Mateřské centrum Žirafa, o. s., náměstí T. G. Masaryka 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, ve 
výši 35.000 Kč, 
Svaz diabetiků ČR, územní organizace Dvůr Králové nad Labem, 5. května 2195, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, ve výši 30.000 Kč, 
Královédvorská Arnika z. s., Doubravice  94, 544 51 Doubravice, ve výši 27.000 Kč, 
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SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L., Klazarova 968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
ve výši 20.000 Kč, 
Klub důchodců v Sadové, Sadová 2755, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, ve výši 39.000 Kč, 
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Dvůr Králové nad 
Labem, Slunečná 2170, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, ve výši 30.000 Kč, 
Klub důchodců v Žirči, Žireč 5309, 544 04 Dvůr Králové nad Labem, ve výši 37.000 Kč, 

2.3.  smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2016/0222, ŠKS/SMDO-2016/0231, ŠKS/SMDO-
2016/0235, ŠKS/SMDO-2016/0238, ŠKS/SMDO-2016/0237, ŠKS/SMDO-2016/0236, 
ŠKS/SMDO-2016/0226, ŠKS/SMDO-2016/0227, ŠKS/SMDO-2016/0234, ŠKS/SMDO-
2016/0214, ŠKS/SMDO-2016/0220, ŠKS/SMDO-2016/0219, ŠKS/SMDO-2016/0218, 
ŠKS/SMDO-2016/0217, ŠKS/SMDO-2016/0216, ŠKS/SMDO-2016/0215 v souladu s bodem  
2.2. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

3 .   neschva lu je  

3.1.  poskytnutí dotace službám Centrum LIRA, z. ú., Matoušova 406, Liberec a Centrum 
psychologické podpory, z. s., Dolní Branná 266, 543 62 Dolní Branná, z důvodu nedosažení 
minimální hranice pro poskytnutí dotace tj. 5.000 Kč, v souladu s výzvou pro poskytovatele 
sociálních služeb, 

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

4.1.  schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních 
služeb následovně: 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem -  
182.000 Kč nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 66.000 Kč odborné sociální poradenství, 
137.000 Kč osobní asistence, 59.000 Kč sociálně aktivizační služby,  
Diakonie ČCE - středisko Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad 
Labem - 51.000 Kč domov se zvláštním režimem, 73.000 Kč denní stacionář, 100.000 Kč 
pečovatelská služba,  
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec - 109.000 Kč odlehčovací 
služby v Domově sv. Josefa, 82.000 Kč domov pro osoby se zdravotním postižením, 

4.2.  schválit smlouvy o poskytnutí dotací č. ŠKS/SMDO-2016/0225, ŠKS/SMDO-2016/0223, 
ŠKS/SMDO-2016/0224, ŠKS/SMDO-2016/0221, ŠKS/SMDO-2016/0230, ŠKS/SMDO-
2016/0227, ŠKS/SMDO-2016/0228, ŠKS/SMDO-2016/0229, ŠKS/SMDO-2016/0233, 
ŠKS/SMDO-2016/0232 v souladu s bodem 4.1. a pověřit starostu města jejich podpisem, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí ŠKS 

5.1.1.  předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvy k podpisu dle bodu 2.3. a 4.2., 
 

Termín: 29.03.2016 
Kontrolní termín: 21.03.2016 

 
5.1.2.  zveřejnit smlouvy nad 50.000 Kč na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem do 30 dnů 

ode dne uzavření smlouvy. 
 

Termín: 08.04.2016 
 

R/119/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč Misericordii o. p. s., Štefánikova 1207, Dvůr Králové nad 
Labem, na činnost křesťanské psychologické poradny, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2016/0252 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 21.03.2016 
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R/120/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Domácímu hospici Duha, o. p. s., Čsl. armády 1815, 
508 01 Hořice, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2016/0260 s Domácím hospicem Duha, o. p. s., Čsl. armády 
1815, 508 01 Hořice a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. k podpisu. 
 

Termín: 21.03.2016 
 

R/121/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis kulturní komise RM z 21.01.2016 a 09.02.2016, 

1.2.  vyřazení podaných žádostí do dotačního programu na veřejně prospěšné aktivity: 
Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží J. Wolkera 137 - Zpravodaj 
o činnosti a Kniha o historii a současnosti Sokola - žádosti nejsou v souladu s vyhlášeným 
dotačním programem, 
Český svaz chovatelů, Žireč 8 - Výstava drobného zvířectva a kaktusů - žádost podána po 
termínu, 
Klub kaktusářů, Nová Tyršova 2284, Dvůr Králové nad Labem - Otevírání sezony, výstava 
kaktusů - žádost podána po termínu, 
Komitét pro udržování památek z roku 1866, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové - Oprava 
pomníku zemřelým na choleru u ZOO - žádost není v souladu s vyhlášeným dotačním 
programem, 
Vladimír Mertlík, Žireč 43, Dvůr Králové nad Labem - Almanach Žireč včera, dnes a zítra - žádost 
není v souladu s vyhlášeným dotačním programem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu veřejně prospěšných 
aktivit na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně:  
Pěvecký spolek Záboj, náměstí V. Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem - činnost spolku  
16.000 Kč a Deváté setkání pěveckých sborů 20.000 Kč 
FURT VENKU!!, nábřeží Benešovo 1279, Dvůr Králové nad Labem - celoroční činnost 11.000 Kč 
Big Band Dvorský, Legionářská 407, Dvůr Králové nad Labem - celoroční činnost 21.000 Kč 
ČKS - Základní kynologická organizace č. 138, Zdobín 24 - celoroční činnost 7.000 a Oblastní 
výstava kníračů 6.000 Kč 
Krkonoše a Podkrkonoší, Lesní 50, Janské Lázně - celoroční činnost 11.000 Kč a Pořádání akcí 
3.000 Kč 
Královédvorský chrámový sbor, Krátká 1838, Dvůr Králové nad Labem - činnost spolku -  
12.000 Kč, Koncert se světovou premiérou - 12.000 Kč a Hudební léto Kuks 24.000 Kč 
Braunův Betlém, Sylvárov 210, Dvůr Králové nad Labem - Propagace a záchrana Braunova 
Betléma 18.000 Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec - Svatoanenské zahradní 
slavnosti 30.000 Kč 
Tělovýchovná jednota Sokol Lipnice, Lipnice 120 - Pochod okolo Lipnice 8.000 Kč  
Václav Valášek, Městská Podstráň 1227, Dvůr Králové nad Labem - Den všech 30.000 Kč 
Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99 - Adventní koncerty 
16.000 Kč 
Za obnovení památky židovského hřbitova, 28. října 1259, Dvůr Králové nad Labem - Koncert na 
podporu výstavby památníku 25.000 Kč 
Českoslovenští lvi, Sadová 2419, Dvůr Králové nad Labem - Setkání hvězd 25.000 Kč 
Jan Metelka, Lipnice 117, Dvůr Králové nad Labem - Čarodějnice v Lipnici 5.000 Kč 
Veteran Car Club, Tyršova 557, Dvůr Králové nad Labem - FIVA World Motorcycle Rally  
35.000 Kč a Než vypustíme vodu z chladiče 14.000 Kč 
Ing. arch. Kateřina Sedláčková, Lipnice 99, Dvůr Králové nad Labem - Den Lipnice 19.000 Kč 
Martina Mináriková, Husitská 1641, Dvůr Králové nad Labem - Z pohádky do velkého světa 
18.000 Kč 
Petr Karban, Nerudova 1071, Dvůr Králové nad Labem - Reálná sebeobrana, prevence a první 
pomoc 25.000 Kč 



Strana 4/11 

Old Racing Club, Klicperova 2498, Dvůr Králové nad Labem - Královédvorský okruh o cenu  
F. Šťastného 40.000 Kč a Dvorské toulky do Ratibořic 14.000 Kč, 
Salagro tour, spol. s. r. o., Dolní Brusnice 96, Bílá Třemešná - Nedělní koncerty pro Dvoráky 
10.000 Kč 
Robert Nosek, Sadová 2419, Dvůr Králové nad Labem - Série koncertů 24.000 Kč 

2.2.  smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2016/0061, ŠKS/SMDO - 2016/0084, ŠKS/SMDO - 2016/0094, 
ŠKS/SMDO - 2016/0096, ŠKS/SMDO - 2016/0098, ŠKS/SMDO - 2016/0197, ŠKS/SMDO - 
2016/0100, ŠKS/SMDO - 2016/0203, ŠKS/SMDO - 2016/0039, ŠKS/SMDO - 2016/0043, 
ŠKS/SMDO - 2016/0110, ŠKS/SMDO - 2016/0111, ŠKS/SMDO - 2016/0089, ŠKS/SMDO - 
2016/0091, ŠKS/SMDO - 2016/0093, ŠKS/SMDO - 2016/0095, ŠKS/SMDO - 2016/0097, 
ŠKS/SMDO - 2016/0099,  ŠKS/SMDO - 2016/0101, ŠKS/SMDO - 2016/0092, ŠKS/SMDO - 
2016/0205, ŠKS/SMDO - 2016/0109, ŠKS/SMDO - 2016/0090 v souladu s bodem 2.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

3 .   neschva lu je  

3.1.  poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Žireč, Žireč 70 - Dětský den a Maškarní ples, 
Radomíru Šimkovi, Lipnice 129 - Rozsvícení vánočního stromu, Tělocvičné jednotě Sokol, 
nábřeží J. Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem - Dětské šibřinky a Pohádkový pochod pro děti, 
z důvodu nedosažení stanovené minimální výše dotace tj. 3.000 Kč, v souladu s vyhlášeným 
dotačním programem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

4.1.1.  předložit starostovi města smlouvy k podpisu dle bodu 2.2. 
 

Termín: 25.03.2016 
 

R/122/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis sportovní komise RM z 08.02.2016, 

1.2.  vyřazení podaných žádostí do dotačního programu na podporu tělovýchovy a sportu: 
Petr Karban, Nerudova 1071, Dvůr Králové nad Labem - sportovní činnost - neoprávněný žadatel 
dle výzvy dotačního programu, 
Sportovně střelecký klub Nové Lesy - sportovní činnost - spolek oficiálně zanikl, 
Softball Club Dvůr Králové nad Labem - Účast A. Výborné na ME ve Španělsku - žádost není 
v souladu s vyhlášeným dotačním programem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu na 
úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně:  
SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L., Klazarova 968, Dvůr Králové nad Labem - turnaj 
ve stolním tenise 27.000 Kč, 
TC Dvůr Králové, z. s., 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem - Pohár města 49.000 Kč, 
Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., nábřeží J. Wolkera 137 - Běh Safari 
11.000 Kč, Pohár radnice města 4.000 Kč, Neckyáda 5.000 Kč, Sjezdy a sprinty 12.000 Kč, 
Výročí 110 let založení fotbalu ve městě 15.000 Kč, Podzvičinský turnaj 7.000 Kč, memoriál  
J. Dědka 4.000 Kč, 
Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137 - Přebor ČOS 
6.000 Kč, Žákovské mistrovství 8.000 Kč a Oblastní přebor Team gym 7.000 Kč,  
Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, Okružní 2319 - Královédvorský volejbalový den 
8.000 Kč a Meziškolní klání 10.000 Kč, 
Tělocvičná jednota Sokol Žireč, Žireč 70 - sportovní činnost 20.000 Kč, Dacanův memoriál  
4.000 Kč a Uliční turnaj 3.000 Kč, 
Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s., Zborovská 2371  - Vánoční závod  
19.000 Kč, 
Tělovýchovná jednota Sokol Lipnice, z. s., Lipnice 120 - sportovní činnost 30.000 Kč, 
Sbor dobrovolných hasičů Verdek - sportovní činnost 10.000 Kč, 
SKK Dvůr Králové nad Labem, z. s., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem - sportovní činnost 
30.000 Kč 
Aeroklub Dvůr Králové - sportovní činnost 10.000 Kč, 

2.2.  smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2016/0041, ŠKS/SMDO - 2016/0196, ŠKS/SMDO - 2016/0195, 
ŠKS/SMDO - 2016/0241, ŠKS/SMDO - 2016/0194, ŠKS/SMDO - 2016/0193, ŠKS/SMDO - 
2016/0192, ŠKS/SMDO - 2016/0125, ŠKS/SMDO - 2016/0191, ŠKS/SMDO - 2016/0042, 
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ŠKS/SMDO - 2016/0052, ŠKS/SMDO - 2016/0060, ŠKS/SMDO - 2016/0123 v souladu s bodem 
2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

3 .   neschva lu je  

3.1.  poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Lipnice - Turnaje volejbal, nohejbal a líný tenis, 
SKK Dvůr Králové nad Labem - Oblastní přebor jednotlivců v jednobandu, Tělocvičné jednotě 
Sokol Dvůr Králové nad Labem - Podzvičinský skokánek, Krasobruslařskému klubu Dvůr Králové 
nad Labem - Vánoce na ledě, z důvodu nedosažení stanovené minimální výše dotace  
tj. 3.000 Kč, v souladu s vyhlášeným dotačním programem pro jednotlivé projekty v oblasti 
sportovních akcí, 

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

4.1.  schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy 
a sportu na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně: 
Karate - Do, B. Němcové 950, Dvůr Králové nad Labem - sportovní činnost 80.000 Kč, 
TC Dvůr Králové, z. s, 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem - sportovní činnost -  
110.000 Kč, 
Softball Club Dvůr Králové nad Labem, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem - sportovní 
činnost 110.000 Kč, 
Team DK, Havlíčkova 15, Dvůr Králové nad Labem - sportovní činnost 65.000 Kč, 
Angeles Dance Group, z. s., Zábřezí 12, Dvůr Králové nad Labem - sportovní činnost 95.000 Kč, 
HC Dvůr Králové, Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem - sportovní činnost dospělí  
272.000 Kč a sportovní činnost mládež 765.000 Kč, 
1. HK Dvůr Králové, z. s., Štítného 3050, Dvůr Králové nad Labem - sportovní činnost -  
550.000 Kč, 
Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, nábřeží J. Wolkera 137 - sportovní činnost 
oddíly bez fotbalu 265.000 Kč, sportovní činnost oddílu fotbalu 700.000 Kč, 
Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137 - sportovní 
činnost 297.000 Kč,  
Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, Okružní 2319 - sportovní činnost 136.000 Kč,  
Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, Zborovská 2371, Dvůr Králové nad Labem - 
sportovní činnost 255.000 Kč, 

4.2.  schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2016/0040, ŠKS/SMDO - 2016/0064, ŠKS/SMDO - 2016/0071, 
ŠKS/SMDO - 2016/0080, ŠKS/SMDO - 2016/0082, ŠKS/SMDO - 2016/0117, ŠKS/SMDO - 
2016/0118, ŠKS/SMDO - 2016/0119, ŠKS/SMDO - 2016/0120, ŠKS/SMDO - 2016/0121, 
ŠKS/SMDO - 2016/0122, ŠKS/SMDO - 2016/0124, ŠKS/SMDO - 2016/0126 v souladu s bodem 
4.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejich podpisem, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

5.1.1.  předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvy dle bodů 2.2. a 4.2. k podpisu, 
 

Termín: 31.03.2016 
Kontrolní termín: 25.03.2016 

 
5.1.2.  zveřejnit smlouvy nad 50.000 Kč na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem do 30 dnů 

ode dne uzavření smlouvy. 
 

Termín: 30.04.2016 
 

R/123/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápisy z jednání komise cestovního ruchu RM z 08.01.2016, 05.02.2016 a 12.02.2016, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  zajistit uzavření komisionářských smluv. 
 

Termín: 30.04.2016 
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R/124/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  stížnost Ivany Kubecové na postup ředitelky Mateřské školy Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2428, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, Jaroslavy Dlabolové při řešení problémů 
s docházkou syna do tohoto předškolního zařízení, 

1.2.  vyjádření ředitelky Mateřské školy Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, Dvůr 
Králové nad Labem, 544 01, Jaroslavy Dlabolové ke stížnosti uvedené v bodě 1.1., 

2 .   schva lu je  

2.1.  odpověď, dle přílohy č. 3, Ivaně Kubecové na její stížnost a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 

 

R/125/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  výjimku z počtu žáků v 7. ročníku Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 
884, ve školním roce 2016/2017, na maximální počet žáků 34 ve třídě, 

1.2.  výjimku z počtu žáků v 8. ročníku Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 
884, ve školním roce 2016/2017, na maximální počet žáků 34 ve třídě, 

1.3.  výjimku z počtu žáků v 9. ročníku Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 
884, ve školním roce 2016/2017, na maximální počet žáků 34 ve třídě. 

 

R/126/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  pořídit Změnu č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem z vlastního podnětu ve smyslu  
§ 44 z. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění, 

1.2.  schválit Dušana Sedláčka jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem 
Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení části plochy  
st. p. č. 478/3 a 478/2 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití DS - plochy 
dopravní infrastruktury - silniční nebo do jiného využití na základě návrhu Karla Astera, 

1.4.  nevyhovět návrhu Josefa a Markéty Odlových na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové 
nad Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 908/12 v katastrálním území Dvůr Králové 
nad Labem do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, 

1.5.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení celé plochy  
p. p. č. 905/25 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení 
v rodinných domech - městské a příměstské. Vhodné by bylo řešit dopravní napojení pozemku 
z ul. Nová Tyršova, tj. v jižní části pozemku na základě návrhu Lukáše Baše, 

1.6.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 3107/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití VD - plochy výroby 
a skladování - drobná a řemeslná výroba nebo do jiného využití (např. využití jako zahrada nebo 
nerušící komerční činnost), případně prověřit stanovení podmínek pro využití této plochy ve 
formě regulativů na základě návrhu V. a M. Volfových a Pavlíny Hrabyové, 

1.7.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy části  
p. p. č. 218/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití OV -  plochy občanského 
vybavení - veřejná infrastruktura a zařazení plochy části p. p. č. 218/1 a celé p. p. č. 218/3 
v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití VL - plochy výroby a skladování - lehký 
průmysl na základě návrhu Juta a. s., 

1.8.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení ploch částí   
p. p. č. 205/1, 3533 a 194/4 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití VL - plochy 
výroby a skladování - lehký průmysl na základě návrhu Juta a. s., 

1.9.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 1107/5 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení 
v rodinných domech - městské a příměstské na základě návrhu Martina Syrovátka, 

1.10.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení části plochy  
p. p. č. 1431/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využit SV - plochy smíšené 
obytné - venkovské na základě návrhu Richarda Markse, 
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1.11.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 2286/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití VL - plochy výroby 
a skladování - lehký průmysl na základě návrhu Omnipack s. r. o., 

1.12.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy části  
p. p. č. 1648/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do jiného využití než je současné 
využití, případně prověřit stanovení podmínek pro využití této plochy ve formě regulativů na 
základě návrhu Josefa Pišty, 

1.13.  nevyhovět návrhu Justyny Mladové a Petra Dostála na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 2182/3 a st. p. č. 3743 v katastrálním 
území Dvůr Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské 
a příměstské, 

1.14.   
v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy pozemků 
nebo jejich částí na p. p. č. 216/1, 216/2, 222, 226, 227/1, 227/2, 932/1, 932/3, 933/2, 975/1, 
975/5, 975/6 v katastrálním území Verdek do využití VL - plochy výroby a skladování - lehký 
průmysl nebo do jiného využití k vytvoření územních předpokladů pro umožnění výstavby „MALÉ 
VODNÍ ELEKTRÁRNY A RYBÍHO PŘECHODU U JEZU VERDEK“ na základě návrhu Milana 
Matysky. 
 

R/127/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  vzít na vědomí oznámení o konání valné hromady Krematoria a. s. Jaroměř 22.04.2016, 

1.2.  navrhnout v souladu s ust. § 82 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, odvolání Edity Vaňkové jako zástupce města Dvůr Králové nad Labem 
v dozorčí radě Krematoria a. s. Jaroměř. 

 

R/128/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 

1.1.  výroční zprávu zájmového sdružení Asociace měst pro cyklisty za rok 2015. 

 

R/129/2016 - 49. 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. 6/2016 - Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu komisí Rady 
města Dvůr Králové nad Labem s účinností od 02.03.2016 a pověřuje starostu města jeho 
podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 6/2016 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: 02.03.2016 
 

R/130/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit dodatek č. RIM/NAJE-2012/1819 - D5  provozovatelské smlouvy mezi městem Dvůr 
Králové nad Labem a společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad  
Labem s. r. o. s účinností k 15.03.2016 a pověřit starostu města jeho podpisem. 

 

R/131/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Jiřině Strunové, ****** ***** ********* ****, *** ** **** 
******* *** *****, 
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1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0189/2016 dle bodu 1.1. s Jiřinou Strunovou, ****** ***** 
********* ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 08.03.2016 
 

R/132/2016 - 49. 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 Irenou Jiránkovou, Březinova 1083, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 69158860, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2016/0251 s Irenou Jiránkovou, Březinova 1083, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, IČ: 69158860, 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: 21.03.2016 
 

R/133/2016 - 49. 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. 3670 o výměře 5 m2, v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
která je dle geometrického plánu č. 4624-17/2016 z 18.02.2016 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 3670/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Martinu Lukešovi, ***** ********* 
***, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 2.500 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0249 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/134/2016 - 49. 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. 4012/2 o výměře 13 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od 
Jaroslava Janečka, ******** ***, *** ** **** ******* *** Labem a Zdeňka Hubky, ***** ********* ****, 
*** ** **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 2.600 Kč vč. úhrady daně z nabytí nemovitosti, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0250 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem. 

 

R/135/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem nebytového prostoru č. 10 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad 
Labem Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818, Trutnov, za účelem 
poskytování sociálně rehabilitačních služeb, za cenu 400 Kč/m2/rok včetně uplatnění 
meziročního inflačního růstu, odchylně od Pravidel pro pronajímání nebytových prostor, garáží 
a prostor sloužících k podnikání v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od  01.04.2016, za podmínky, že před podpisem 
nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného a záloh na 
služby, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2016/0244  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: 11.03.2016 
 

R/136/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   bere  na  vědom í 

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

2 .   ruš í  

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

3 .   schva lu je  

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

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

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 11.03.2016 

 

R/137/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením vodovodní, elektrické přípojky v části pozemkové parcely č. 2360 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, zřízením splaškové kanalizační přípojky v částech pozemkových parcel  
č. 3771/2, č. 3771/3, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkové parcely  
č. 2360, č. 3771/2, č. 3771/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/0248 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Davidem a Šárkou Jakubcovými, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** 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: 11.03.2016 
 

R/138/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit vznik služebnosti na stávající vodovodní řad umístěný v pozemkové parcele č. 3726/1 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem formou notářského zápisu o nabytí služebnosti vydržením ve 
smyslu ustanovení § 1091 a 1260 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s přihlédnutím 
k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., "O pozemních komunikacích", ve znění 
pozdějších předpisů, 

1.2.  pověřit starostu města podpisem notářského zápisu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit sepsání notářského zápisu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 31.05.2016 
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R/139/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 4018 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. 4018 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OEMM/BUDO-2016/0253 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: 21.03.2016 
 

R/140/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit navýšení neinvestičního příspěvku pro Technické služby města Dvora Králové nad 
Labem  na hl. činnost 11) Provoz a údržba stadionu a sportovišť o 170.000 Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 08.03.2016 

 

R/141/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu č. RISM/OSTA-2016/0255 o právu provést stavbu inženýrské sítě a o omezení užívání 
nemovitosti pro akci "Výměna vodovodu Štefánikova ulice, Dvůr Králové nad Labem" a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 09.03.2016 
 

R/142/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavebních úprav v bytě č. 23 v čp. 2900, ulice Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové 
nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o provedení stavebních úprav č. RISM/DOHO-0130/2016 * **** ** ** * *** **** * ****** 
**********, ***** ******* ****** ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje vedoucího odboru RISM 
jejím podpisem. 

 

R/143/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na vyvložkování kanalizačního sběrače, časový 
harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací podmínky vč. návrhu smlouvy o dílo 
a realizaci akce: "Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace nábřeží Benešovo - Dvůr 
Králové nad Labem", v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2015 
- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 
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1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem 
č. 16/2015 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.3.  vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.4.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 03.03.2016 
 
 

2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 18.03.2016 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 18.03.2016 

 

R/144/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 21.12.2015. 

 

R/145/2016 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 

1.1.  plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

1.2.  schválit nové termíny nesplněných a oddálených úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem 
města dle přílohy č. 2 a 3. 

 

 
 
 
 

 
Alexandra Jiřičková v. r.  

místostarostka 
 

Jan Helbich v. r. 
místostarosta 

 

  
  
 

 


