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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 51. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 15.03.2016 

 

R/147/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení stavební parcely č. 517 o výměře 342 m2, stavební parcely č. 518 o výměře 
138 m2, pozemkové parcely č. 537 o výměře 828 m2 od Mgr. Radka Vaňury, ********** ** *** **, 
*** ** **** ******* *** ***** za dohodnutou kupní cenu ve výši 915.600 Kč, která bude uhrazena 
formou dvou splátek po 457.800 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0314 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout finanční prostředky pro první splátku ve výši 457.800 Kč do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření pro rok 2016. 

 
Termín: 31.05.2016 

 

R/148/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci Jiřímu Puškovi, **** ** ** ******** **, 
**** ******* *** ****** 

 

 

R/149/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 23 v čp. 734, ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu sociálního, 
přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, Markétě Hegrové, *********** *** ***, **** ******* *** 
*****, na dobu určitou, od 01.05.2016 do 31.10.2016, za smluvní nájemné 3.000 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0266 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.03.2016 
 

R/150/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/93/2016 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 16.02.2016, 
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2.   schva lu je  

2.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 42 v čp. 1982, nábřeží 
Benešovo, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Michal Damianidis, ******* ****, **** ******* *** *****, 

2.2.  pronájem bytu č. 42 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Michalu 
Damianidisovi, ******* ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.04.2016 do 31.03.2017, za 
smluvní nájemné ve výši 3.560 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní 
smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

2.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0139 v souladu s bodem 2.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 2.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

 
Termín: 30.03.2016 

 

R/151/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 51 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Pavlíně 
Syrůčkové, ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 16.03.2016 do 15.03.2018, za 
smluvní nájemné 2.519 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0265 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 16.03.2016 
 

R/152/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 511/32, ul. Tylova, Dvůr Králové nad 
Labem:  

1. místo: manželé Tlučhořovi, ****** ***** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

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

2.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 511/32 v domě čp. 511, ul. Tylova v obci a k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 511  
a st. p. č. 849/1 ve výši 697/5052 manželům Tlučhořovým, bytem ****** ***** ****, *** ** **** ******* 
*** *****, za celkovou kupní cenu 340.000 Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2016/0305 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem. 

 

 

 

R/153/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  způsob úhrady dlužného nájemného a služeb ve výši 15.760 Kč navýšeného o 8 %,  
tj. o 1.261 Kč, za byt č. 3 v domě čp. 830, ul. Kotkova ve Dvoře Králové nad Labem, formou  
11 měsíčních splátek po 1.500 Kč a jedné splátky ve výši 521 Kč, Michalovi Vrabcovi, *** ******* 
*** ***, **** ******* *** *****, pod podmínkou ztráty výhody splátek při prodlení s měsíční splátkou 
s tím, že první splátka bude uhrazena v březnu 2016, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami č. OEMM/DOHO/-2016/0304 
s Michalem Vrabcem, *** ******* *** ***,  **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o uznání dluhu a způsobu úhrady dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

 
Termín: 16.03.2016 

 

R/154/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 693/30 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu a Zdeňce 
Havrdovým, ***** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 22.03.2016 

 

R/155/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1085/1 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: 25.03.2016 

 

R/156/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 570/2 o výměře 300 m2, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 1.500 Kč, Alfrédu Pohlovi, bytem 
************ ***, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.04.2016, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2016/0294 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.03.2016 
 

R/157/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 1085/1 o výměře 350 m2 a části stavební parcely 
č. 1566 o výměře 244, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, s Ivou Škopovou, bytem ************ 
***, *** ** **** ******* *** *****, dohodou k 31.03.2016, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2016/0312 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1085/1 a části stavební parcely č. 1566, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 30.03.2016 
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2.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.3. tohoto usnesení. 

 
Termín: 30.03.2016 

 

R/158/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkové parcely č. 38/1 o výměře 292 m2, v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Sdružení 
ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, se sídlem Procházkova 818, 541 01 Trutnov, od 
01.04.2016,  

 1.2.  pronájem pozemkové parcely č. 38/1 o výměře 292 m2, v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Heleně 
Legnerové, Sadová 2419, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, od 01.04.2016, 

1.3.  dodatek nájemní smlouvy č. RIM/NAJE-2012/1608-D-1 v souladu s bodem 1.1. a 1.2. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 30.03.2016 

 

R/159/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 833/10 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem dle geometrického plánu č. 4609-369/2015 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2013512/VB/1 (ES OEMM/VB-
2016/0310) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupena firmou MATEX HK s. r. o., se sídlem Kladská 181,  
500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 24.03.2016 
 

R/160/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit poskytnutí dotace Petru Karbanovi, IČ 65700805, ******** ****, **** ******* *** *****, ve 
výši 25.000 Kč na úhradu nájemného a energií a nákup sportovního materiálu v rámci projektu 
Škorpioni - Self defence team MPDK - soutěžní oddíl sebeobrany pro děti a mládež, 

1.2.  schválit smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/0295,  v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení 
k podpisu. 

 
 

Termín: 30.06.2016 
 

R/161/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Jaroslavu Tomancovi, ***** ***, **** ******* *** *****, ve výši 10.000 Kč na 
částečnou úhradu cestovních nákladů na sportovní soutěže v powerliftingu - mrtvém tahu, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/0296,  v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 06.04.2016 
 

R/162/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit poskytnutí dotace Nikole Zdráhalové, ******* ****, **** ******* *** *****, ve výši 10.000 Kč 
na částečnou úhradu nákupu silničního kola, 

1.2.  schválit smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/0297,  v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  v případě schválení, předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení 
k podpisu. 

 
Termín: 30.06.2016 

 

R/163/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 a Základní 
umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, dle 
příloh č. 1 - 2. 

 

 

R/164/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Mgr. Janě Vepřekové, ********* ***, **** ******* *** *****, ve výši 10.000 Kč na 
částečnou úhradu vkladů na závodech, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/0309, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 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. tohoto usnesení k podpisu. 
 

Termín: 06.04.2016 
 

R/165/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Softball Clubu Dvůr Králové nad Labem, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad 
Labem, ve výši 10.000 Kč na úhradu dopravy, startovného a částečnou úhradu rozhodčích, pro 
účast Apoleny Výborné na ME juniorek do 19 let v softbalu ve Španělsku, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/0307,  v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 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. tohoto usnesení k podpisu. 
 

Termín: 06.04.2016 
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R/166/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, Na Roudné 123/212, 
301 65 Plzeň, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2016/0306 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 06.04.2016 
 

R/167/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.   poskytnutí dotace Janu Exnerovi, ****** *, **** ******* *** *****, ve výši 10.000 Kč na úhradu 
pohonných hmot a startovného při účasti na 11 závodech motocyklových veteránů solo 250 ccm 
a side, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/308, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 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. tohoto usnesení k podpisu. 
 

Termín: 06.04.2016 
 

R/168/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Klubu Natura, z.s., náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem ve výši 
10.000 Kč na dopravu v rámci projektu Přírodovědné expedice do Finska a Litvy v termínu  
20.05. - 01.06.2016, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/0311 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 06.04.2016 
 

R/169/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2016_23289 (ES  VVS/LIC-2016/0268), s OSA - 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 - 
Bubeneč a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit starostovi města licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2016_23289  
(ES  VVS/LIC-2016/0268) k podpisu. 

 
Termín: 22.03.2016 

 

R/170/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Janu Petráskovi, ****** ***** ***** ***, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/2016/0190 dle bodu 1.1. s Janem Petráskem, ****** ***** ***** 
***, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 22.03.2016 
 

R/171/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem realizovat projekt „Odpadový kalendář - rok 2017", 

1.2.  se záměrem realizovat projekt „Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady 
- podpora domácího kompostování", 

2 .   schva lu je  

2.1.  podání žádostí o poskytnutí dotace od Královéhradeckého kraje a příspěvku z Fondu ASEKOL 
na projekt "Odpadový kalendář - rok 2017" a pověřuje starostu města podpisem těchto žádostí, 

2.2.  podání žádosti o poskytnutí dotace od Královéhradeckého kraje na projekt „Rozvoj 
integrovaného systému nakládání s komunálními odpady - podpora domácího kompostování" 
a pověřuje starostu města podpisem této žádosti, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OŽP 

3.1.1.  zajistit podání žádostí o dotace dle bodu 2.1. a 2.2. tohoto usnesení z dotačního programu 
Královéhradeckého kraje, 

 
Termín: 24.03.2016 

 
3.1.2.  zajistit podání žádosti o příspěvek dle bodu 2.1. tohoto usnesení u společnosti  

ASEKOL s. r. o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4. 
 

Termín: 31.03.2016 
 

R/172/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  "Přehled čerpání a zdrojů sociálního fondu k 31.12.2015" a "Rozpočet sociálního fondu na rok 
2016" dle přílohy č. 1. 

 

R/173/2016 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení pojistného vztahu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21 na pojištění plavidla 
s vlastním strojním pohonem MARINE Y16, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě  
č. 7720375320 (ES č. RAF/POJI-2009/2275-D7) s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna 
Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 na pojištění plavidla s vlastním strojním 
pohonem  MARINE Y16 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 7. k pojistné smlouvě č. 7720375320   
(ES č. RAF/POJI-2009/2275-D7) - pojištění plavidla MARINE Y16 v souladu s bodem  
1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 21.03.2016 
 
 

 
 
 
 
 

 Jan Jarolím v. r.  
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 
 


