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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

113. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 01.06.2022 

R/340/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2022 včetně změn v rámci jednotlivých 

organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje 

schválený rozpočet na rok 2022 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

· na straně příjmů zvyšuje o 13.697.094,55 Kč 

· na straně výdajů zvyšuje o 21.887.899,78 Kč 

· ve financování upravuje o 8.190.805,23 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2022 

· na straně příjmů 472.691.648,00 Kč 

· na straně výdajů 653.019.583,57 Kč 

· financování 180.327.935,57 Kč. 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2022, po této úpravě v souhrnné výši 

180.327.935,57 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let, 

smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč a zároveň 

také smlouvou o úvěru na financování investičních záměrů města v letech 2021 až 2023 

v celkové výši úvěrového limitu 160 mil. Kč. 

 

R/341/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. uzavřít Rámcovou smlouvu o depozitech s Československou obchodní bankou, a. s., 

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika za účelem efektivního zhodnocení 

dočasně volných finančních prostředků a současné eliminace nepříznivých dopadů 

aktuálního vývoje úrokových sazeb na rozsah placených úroků z poskytnutých cizích zdrojů 

financování, 
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1.2. schválit 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 Rámcovou smlouvu 

o depozitech č. FT/3730/22/5648 (ES č. RAF/FIN-0005/2022) včetně Přílohy č. 1 

s Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, 

Česká republika a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3. uložit vedoucímu RAF předložit smlouvu včetně Přílohy č. 1, vše dle bodu 1.2. tohoto 

usnesení, starostovi města k podpisu. 

 

R/342/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. písemnou zprávu ředitele MP ze dne 25.05.2022 o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky 

na akci: MPDK x nákup služebního vozidla, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky 

zadávané dle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 - Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi 

zřízenými městem obdržel jednu nabídku, a to nabídku společnosti Autostyl, a. s, 

IČO 24727741, se sídlem Horská 579, 541 01 Trutnov s cenou 934.458 Kč bez DPH, 

tj. 1.130.694 Kč včetně DPH, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě písemné zprávy ředitele MP o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku tak, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: Autostyl, a. s, 

IČO 24727741, se sídlem Horská 579, 541 01 Trutnov s cenou 934.458 Kč bez DPH, 

tj. 1.130.694 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. kupní  smlouvu č. MP01/KUP-2022/001 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 

a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá řediteli městské policie 

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

Termín: 10.06.2022 

 

R/343/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s pořízením notebooků pro ZŠ Schulzovy sady, 

2. rozhoduje 

2.1. v souladu s čl. VI vnitřního předpisu města Dvůr Králové č. 3/2022 Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými 

městem o výběru nejvýhodnější nabídky v rámci poptávkového řízení „NB 04/2022 

- Digitalizace škol“ tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy Bc. Petr Šotola, 

IČO 43466362, Zborovská 2757, 54401 Dvůr Králové nad Labem s nabídkovou cenou 
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126.445 Kč bez DPH, tj. 152.998 Kč včetně DPH. 

 

R/344/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s navýšením licencí Genero pro provoz IS Radnice VERA  o 15 ks na celkových 85 ks, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 5 (OI/LIC-2001/0922-D-5) ke smlouvě o prodeji licencí Genero a technické 

podpoře se společností VERA, spol. s r. o., IČO 62587978, Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 

a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

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

Termín: 10.06.2022 

 

R/345/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. se změnou datového okruhu optické metropolitní sítě (náměstí T. G. Masaryka) a snížením 

ceny pronájmu o 81,60 Kč bez DPH, tj. 97,74 Kč včetně DPH za rok, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. OI/POSS-2020/0102 – D-1 s Martinem 

Frödem, IČO 62050729, Sochorova 1694, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

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

Termín: 10.06.2022 

 

R/346/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. výpověď smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

s Martinem Frödem č. OI/POSS-2020/1042, 

2. rozhoduje 

2.1. o vyúčtování nákladů vzniklých z předčasného ukončení smlouvy OI/POSS-2020/1042 

v souladu s bodem 10.11. Všeobecných podmínek poskytování veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací města Dvůr Králové nad Labem ve výši 14.082,40 bez DPH, 

tj. 17.039,704 Kč včetně DPH, 
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3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. vyúčtovat náklady vzniklé z předčasného ukončení smlouvy dle bodu 2.1. Martinu Frödemu 

v nejbližší fakturaci za užívání služeb elektronických komunikací. 

Termín: 29.07.2022 

 

R/347/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s prodloužením účinnosti Smlouvy o umístění technického zařízení pro zpracování 

digitalizovaných fotografií a podpisů do 30.06.2026, 

2. schvaluje 

2.1. dohodu o prodloužení smlouvy o umístění technického zařízení a instalaci systému určeného 

pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů (OI/OVYP-2018/0855-D-1) 

se spol. Cendis, s. p., IČO 00311391, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

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

Termín: 10.06.2022 

 

R/348/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. se zahájením zadávání veřejné zakázky na akci: „UTM firewall včetně instalace 

a implementace“ dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná formou otevřeného 

řízení, včetně návrhu příslušných podkladů a formulářů, kterými jsou zejména zadávací 

dokumentace, návrh kupní smlouvy, technický popis, krycí list, čestné prohlášení, 

2. schvaluje 

2.1. v souladu s § 56 zákona, že tato nadlimitní veřejná zakázka na dodávky bude zadávána 

formou otevřeného řízení včetně příslušných dokladů (zadávací dokumentace), časového 

harmonogramu zadávání a přepokládané realizace této veřejné zakázky, 

2.2. v souladu s § 43 zákona 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, a tedy i jako osobu oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

2.3. vedoucího odboru OI jako osobu oprávněnou jednat ve věcech této veřejné zakázky jak se 

společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., tak i navenek a zároveň také jako osobu 

oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

2.4. Karla Břízu jako osobu oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

2.5. složení hodnotící komise a současně komise pro posouzení splnění podmínek účasti, včetně 
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náhradníků, 

3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro posouzení splnění podmínek 

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

04.07.2022 před elektronickým otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

Termín: 04.07.2022 

4. ukládá vedoucímu OI 

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

Termín: 31.10.2022 

 

R/349/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. smlouvu o nájmu nebytových prostor č. RISM/ONNP-2022/0019 k akci: „Rekonstrukce školy 

J. A. Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem“, kdy zhotovitel stavby 

společnost J. Pišta a spol., společnost s r. o., IČO 00578894, Dukelská čp. 414, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem přenechá pozemek ve svém vlastnictví st. p. č. 168/3 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem k dočasnému užívání za účelem uskladnění a úschovy stavebních materiálů 

potřebných k realizaci díla a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 20.06.2022 

 

R/350/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. rozhoduje 

1.1. o výběru zhotovitele na akci: „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Na Příčce ve Dvoře Králové 

nad Labem“, kterým je společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, 

s. r. o., IČO 28818334, náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem s nabídkovou 

cenou 2.350.528 Kč bez DPH, tj. 2.844.139 Kč včetně DPH, 

2. schvaluje 

2.1. objednávku č. 158/2022/RISM se společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 

nad Labem, s. r. o., IČO 28818334, náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

na výše uvedenou akci a pověřuje starostu města podpisem této objednávky, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 03.06.2022 
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4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit realizaci akce: „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Na Příčce ve Dvoře Králové nad 

Labem“, 

Termín: 01.07.2022 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout výdaje, akce uvedené v bodě 4.1. tohoto usnesení, do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření pro rok 2022. 

Termín: 30.06.2022 

 

R/351/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s prodloužením chodníku v ul. Alešova u železniční vlečky 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: Pavel Bořek - STAVEBNÍ FIRMA, IČO 11112166, 

Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem s nabídkovou cenou 1.228.427,02 Kč 

bez DPH, tj. 1.486.396,69 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 

s nabídkovou cenou 1.330.025,00 Kč bez DPH, tj. 1.609.330,25 Kč včetně DPH, 

3. STRABAG, a. s., IČO 60838744, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové s nabídkovou cenou 

1.458.268,14 Kč bez DPH, tj. 1.764.504,45 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. objednávku č. 162/2022/RISM s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 07.06.2022 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. předložit objednávku dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 10.06.2022 

6. ukládá vedoucímu RAF 

6.1. zahrnout finanční přesuny v rámci položek, se kterými hospodaří odbor RISM pro pokrytí 

nabídkové ceny této veřejné zakázky, do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 20.06.2022 
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R/352/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s realizací nátěru ledové plochy zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem 

v trojnásobném nátěru v bílém provedení včetně lajnování a bez znaku ve středovém kruhu, 

2. rozhoduje 

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

nabídkou je nabídka firmy: EPO SPOL, s. r. o., IČO 08953872, Dlouhá 322, 373 82 Včelná 

s nabídkovou cenou 611.000 Kč bez DPH, tj. 739.310 Kč včetně DPH, 

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

2. STOVOZ, s. r. o., IČO 04568711, Teplýšovice 62, 256 01 Benešov u Prahy s nabídkovou 

cenou 613.770 Kč bez DPH, tj. 742.661,70 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. objednávku č. 165/2022/RISM s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 07.06.2022 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. předložit objednávku dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 06.06.2022 

6. ukládá vedoucímu RAF 

6.1. zahrnout finanční přesuny v rámci položek, se kterými hospodaří odbor RISM pro pokrytí 

nabídnuté ceny této veřejné zakázky, do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 20.06.2022 

 

R/353/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. informace k momentálnímu stavu akce: „Dvůr Králové n. L. - Verdek, Pěší komunikace 

- II. etapa“, 

2. rozhoduje 

2.1. o nepodání žádosti na prodloužení stavebního povolení na akci: „Dvůr Králové n. L. - Verdek, 

Pěší komunikace - II. etapa“, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. v souladu s bodem č. 2.1. tohoto usnesení nepožádat o prodloužení stavebního povolení 

na akci: „Dvůr Králové n. L. - Verdek, Pěší komunikace - II. etapa“, 

3.2. v návaznosti na bod č. 3.1. tohoto usnesení zadat úpravu projektové dokumentace 
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spočívající ve zmenšení rozsahu stavby, která bude projednána s orgány státní správy 

a předložena na silniční správní úřad za účelem vydání stavebního povolení. 

Termín: 29.07.2022 

 

R/354/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

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

s názvem: „Rekonstrukce multifunkčního hřiště v areálu ZŠ 5. května ve Dvoře Králové nad 

Labem“ v souladu s článkem VI vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 

- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem 

a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem VII, bod 4. vnitřního předpisu města 

Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem, 

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

zakázky, 

1.4. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro 

posouzení splnění podmínek účasti včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 22.06.2022 v 9:50 hod., před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami, 

Termín: 22.06.2022 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci. 

Termín: 15.09.2022 

 

R/355/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis památkové komise RM ze dne 10.05.2022, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit poskytnutí dotací na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní 

památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové 

nad Labem v roce 2022, na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně: 

Náboženská obec církve československé husitské, IČO 73631698, Legionářská 1311, 

Dvůr Králové nad Labem - na repasi 2 ks vchodových dveří ve sboru Církve československé 

husitské, Legionářská čp. 1311, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 36.750 Kč, 

LUKAS EKO, s. r. o., IČO 01556975, Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem - na výměnu 
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výkladce a renovaci vstupních dveří objektu Palackého čp. 88, Dvůr Králové nad Labem 

ve výši 129.000 Kč, 

Společenství vlastníků Palackého 115, IČO 17067570, Palackého 115, Dvůr Králové nad 

Labem – na opravu a nátěr fasády, výměnu výkladců a opravu klempířských prvků na objektu 

Palackého čp. 115, Dvůr Králové nad Labem ve výši 200.000 Kč, 

2.2. schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2022/0121, ŠKS/SMDO - 2022/0122, ŠKS/SMDO - 2022/0123 

v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

3.1. předložit, v případě schválení, smlouvy dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 11.07.2022 

 

R/356/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2021. 

 

R/357/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis sportovní komise RM ze dne 09.05.2022, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. udělit Cenu města Dvůr Králové nad Labem za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2021 

Anežce Holanové a v sezoně 2021/2022 hokejovému klubu HC RODOS, za celoživotní přínos 

v oblasti sportu Jiřímu Schreiberovi in memoriam, 

2.2. vzít na vědomí Analýzu sportovní infrastruktury ve městě Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/358/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání komise cestovního ruchu rady města ze dne 11.05.2022. 

 

R/359/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. rozhodnout prověřit v rámci Změny č. 5 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem návrh 

MUDr. Lubomíra Jadrného na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

spočívající v umožnění výstavby rodinného domu na p. p. č. 1291/1 v katastrálním území 

Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. rozhodnout prověřit v rámci Změny č. 5 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem návrh 
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Ing. Pavly Voglové a Ing. Jana Vogla spočívající v zařazení části p. p. č. 314 v katastrálním 

území Žirecká Podstráň do způsobu využití SV - plochy smíšené obytné - venkovské pro 

možnost výstavby rodinného domu. 

 

R/360/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o údržbě a servisu automatického dveřního otvírače 

č. KTÚ/POSS - 2018/0950 - D1 se společností ATECH Assistance, s. r. o., IČO 27535118, 

se sídlem ve Žlíbku 1849/2a, 193 00 Praha 9 a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy, 

2. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

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

Termín: 24.06.2022 

 

R/361/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů vnitřní předpis města č. 6/2022 - Sazebník úhrad za poskytování 

informací a kopírovací práce s účinností od 13.06.2022 a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním vnitřního předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách 

města, 

3. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

3.1. zveřejnit vnitřní předpis dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách města. 

Termín: 13.06.2022 

 

R/362/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 665/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Michalu 

Zvěřinovi, *******, *******. 
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R/363/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2316/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Romanu 

a Janě Černým, *******, *******, 

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: 07.06.2022 

 

R/364/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemkové parcely č. 3966/1 o výměře 230 m2 a stavební parcely č. 4340 

o výměře 40 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 

157.950 Kč, která je stanovená znaleckým posudkem č. 524/2022, Milanu Voděrkovi 

a Miloslavě Voděrkové, *******, *******, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP- 2022/0093 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/365/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. aktualizaci přílohy č. 1 - soupis lesních a ostatních pozemků a soupis budov a staveb 

k 18.05.2022, pronajaté nájemní smlouvou RIM/NAJE - 2009/0020 společnosti Lesy města 

Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., IČO 27553884, Raisova 2824, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, 

1.2. dodatek č. 11 RIM/NAJE-2009/20 -D- 11 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 24.06.2022 

 

R/366/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemkové parcely č. 1534 o výměře 233 m2 v k. ú. Verdek za dohodnutou 

kupní cenu ve výši 33.800 Kč, která je stanovená znaleckým posudkem č. 526/2022, 

Rodomíru Polzovi a Dagmar Polzové, *******, *******, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP- 2022/0094 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/367/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat stavební parcelu č. 183/4 o výměře 316 m2, jejíž součástí je stavba rodinného 

domu čp. 44, včetně pozemků a nemovitostí tvořící funkční celek, vedlejší stavbu bez čp./če 

na stavební parcele č. 183/1 o výměře 1123 m2, č. 183/3 o výměře 23 m2 (bez stavby garáže, 

stavba bez LV) a vedlejší stavbu bez čp./če na stavební parcele č. 278 o výměře 19 m2, 

pozemkové parcely č. 1218 o výměře 735 m2 a č. 1219 o výměře 800 m2, vše v obci 

a k. ú. Kocbeře, formou obálkové metody s minimální nabídkovou cenou ve výši 

6.050.270 Kč dle podmínek uvedených v příloze č. 2, 

1.2. komisi pro otvírání obálek ve složení. Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), 

Elena Mocová (náhradník Ivana Fátorová), Martin Hampl (náhradník Helena Mojiková), 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 03.06.2022 

 

R/368/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2955, ul. Štefánikova ve Dvoře 

Králové nad Labem od 01.08.2022 na dobu určitou 5 let za cenu 460,70 Kč/m2/rok, včetně 

uplatnění meziročního inflačního růstu, Otce Kvačkové, IČO 63181193, Čechova 1590, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem za účelem provozování solária a prodeje upomínkových 

předmětů, 

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: 06.06.2022 

 

R/369/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. výpůjčku prostoru o výměře 840 m2 v 3. NP v budově čp. 3039 v ulici Slovany, Dvůr Králové 

nad Labem Střední průmyslové škole a střední odborné škole Dvůr Králové nad Labem, 

IČO 67439918, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem od 07.06.2022 

do 30.04.2027, 

1.2. smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2022/0095 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: 06.06.2022 

 

R/370/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. částečnou změnu usnesení č. R/279/2022 – 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 

04.05.2022 v bodě 1.2. spočívající v nahrazení textu „č. IV-12-2017891/VB/01“ textem 

„č. IV- 12-2021664/VB/01“. 

 

R/371/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s provedením úpravy stávajícího dlážděného vjezdu a se vstupem na pozemkovou parcelu 

č. 842/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci stavby „III/29928 Dvůr Králové nad 

Labem – Vítězná“ (Nová Tyršova), 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2022/0096 s Oldřichem Lehkým 

a Jaroslavou Lehkou, *******, ******* a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. souhlasí 

3.1. s provedením úpravy stávajícího dlážděného vstupu, vjezdu a se vstupem na stavební 

parcelu č. 1115 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci stavby „III/29928 Dvůr Králové 

nad Labem – Vítězná“ (Nová Tyršova), 

4. schvaluje 

4.1. smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2022/0097 s Oldřichem Lehkým 

a Jaroslavou Lehkou, *******, *******, Michalem Seifrtem, *******, ******* a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

5. ukládá vedoucí OEMM 

5.1. předložit smlouvy dle bodů 2.1. a 4.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 20.06.2022 

 

R/372/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení pozemkové parcely č. 3631/29 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.800 Kč od Mgr. Mileny Březinové, *******, *******, 

******* a Mgr. Pavlíny Pánkové, *******, *******, *******, a to za podmínky zápisu 

geometrického plánu č. 5290-282/2021 v katastru nemovitostí, 
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1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0101 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/373/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s odkoupením části pozemkové parcely č. 3370/16 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

za kupní cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem, od Ing. Martina Blažka, *******, 

*******, 

1.2. schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2022/0098 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3. souhlasit s odkoupením části pozemkové parcely č. 3370/17 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

za kupní cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem, od Radka Srníčka, *******, 

*******, 

1.4. schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2022/0099 v souladu s bodem 

1.3. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.5. souhlasit s odkoupením části pozemkové parcely č. 3370/18 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

za kupní cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem, od Martina Srníčka, *******, 

*******, 

1.6. schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2022/0100 v souladu s bodem 

1.5. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/374/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení stavební parcely č. 668/1, jejíž součástí je stavba bez čp/če, výroba, 

stavební parcely č. 668/2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, výroba, stavební parcely 

č. 1349/2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, stavební parcely č. 2301, stavební 

parcely č. 2303, jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., stavební parcely č. 4574, jejíž 

součástí je stavba bez čp/če, výroba, stavební parcely č. 4583, jejíž součástí je stavba bez 

čp/če, výroba, stavební parcely č. 4584, jejíž součástí je stavba bez čp/če, výroba, pozemkové 

parcely č. 1969/1, pozemkové parcely č. 1969/3, pozemkové parcely č. 3740/4, pozemkové 

parcely č. 3983/1, pozemkové parcely č. 3983/4, pozemkové parcely č. 3983/5, pozemkové 

parcely č. 3983/6, pozemkové parcely č. 3983/7, pozemkové parcely č. 3983/8, pozemkové 

parcely č. 3989/1, pozemkové parcely č. 4869 - dle geometrického plánu č. 5461-57/2022, 

pozemkové parcely č. 4881, pozemkové parcely č. 4882, pozemkové parcely č. 4886, 

pozemkové parcely č. 4887, pozemkové parcely č. 4888, pozemkové parcely č. 4889, 

pozemkové parcely č. 4894, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu 

ve výši 38.440.400 Kč, která bude hrazena ve třech splátkách, kdy první splátka ve výši 

20.000.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 30.06.2022, druhá splátka ve výši 10.000.000 Kč 

bude uhrazena nejpozději do 30.06.2023, třetí splátka ve výši 8.440.000 Kč bude uhrazena 

nejpozději do 30.062024, od společnosti SLEZAN HOLDING, a. s., IČO 24229709, se sídlem 

Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha 2, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/…… v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města podpisem smlouvy. 
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R/375/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s prodejem části pozemkových parcel č. 1608/1, č. 1608/2, obě v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, části pozemkové parcely č. 3718 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za podmínky 

jejího převodu nejdříve v září 2022, a to v rámci stavby „Základní škola speciální a praktická 

Dvůr Králové nad Labem p. p. č. 3718, 1608/1, 1608/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem“, 

do vlastnictví Diakonie Českobratrské církve evangelické, IČO 45242704, se sídlem 

Belgická 374/22, 120 00 Praha – Vinohrady, 

1.2. schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2022/0102 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/376/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje 

1.1. řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat nejvýhodnější nabídku 

na základě proběhlého poptávkového řízení – „Dodávka 2 ks osobních automobilů“, a to 

společnost AUTO INZAT, s. r. o., IČO 25997289, se sídlem Preslova 441, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem, a uzavřít smlouvu s touto společností, a to na osobní automobily - modely 

EXPRESS VAN, verze Cool Tce 100 o objemu 1333 cm3, jedno za nabídkovou cenou 

425.1620 Kč včetně DPH a druhé za nabídkovou cenu 415.185 Kč včetně DPH, 

2. bere na vědomí 

2.1. a souhlasí s částečnou změnou účelu investičního příspěvku dle příloh č. 5 a 6 tohoto 

materiálu. 

 

R/377/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. plnění úkolu předchozím ředitelem TSm z usnesení RM ze dne 30.06.2021 pod č. R/377/2021 

- 84. RM včetně opakované žádosti současného ředitele TSm o zrušení části úkolu spočívající 

v doložení stávající skladby ledové plochy - počet konstrukčních vrstev a jejich vlastností, 

2. ruší 

2.1. část usnesení č. 377/2021 - 84. RM ohledně plnění úkolu pod bodem 3.1. předmětného 

usnesení spočívající v doložení stávající skladby ledové plochy - počet konstrukčních vrstev 

a jejich vlastností. 
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R/378/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku na koupališti č. 7/2022 mezi pronajímatelem TSm 

a nájemcem Spolek pro Dvorek, z. s., IČO 08375917, Žireč 160, 544 04 Dvůr Králové nad 

Labem, zastoupený členkou rady spolku Ing. Kateřinou Sekyrkovou, za účelem umístění 

stanu na části p. p. č. 1910/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem z důvodu pořádání příměstského 

tábora ve dnech 10.07.2022 až 16.07.2022 a za podmínek uvedených ve smlouvě dle přílohy 

č. 3. 

 

R/379/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. ruší 

1.1. část svého usnesení č. R/319/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 

18.05.2022 v bodech 1.2., 1.4. a 2.1., 

2. schvaluje 

2.1. poskytnutí bytu č. 12 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem k zajištění ubytovací 

kapacity a bezplatného ubytování uprchlíků prchajících z území státu Ukrajina na dobu 

určitou 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, 

2.2. smlouvu o zajištění ubytování č. OEMM/OUBY-2022/0106 v souladu bodem 2.1. tohoto 

usnesení a v souladu s usnesením č. R/319/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem 

ze dne 18.05.2022, body 1.1. a 1.3., 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 03.06.2022 

 

R/380/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 31 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem 

k 31.07.2022 s Petrou Zavřelovou, *******, ******* a Radkou Benákovou, *******, 

*******, účastnicemi řízení o pozůstalosti po zesnulé Heleně Hlouškové, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2022/0107 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. prominutí nájemného ve výši 5.907 Kč za pronájem bytu č. 31 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, 

Dvůr Králové nad Labem Petře Zavřelové, *******, ******* a Radce Benákové, *******, 

*******, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 10.06.2022 

3. ruší 

3.1. své usnesení č. R 261/2022 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.04.2022 

týkající se žádosti Petry Zavřelové, *******, ******* o prodej bytu č. 31 v čp. 1973, nábřeží 

Benešovo, Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/381/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit smlouvu o budoucí smlouvě o koupi nemovitostí č. OEMM/BUDK-2022/0105 

se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s., IČO 25917773, se sídlem Kostelecká 879/59, 

196 00 Praha – Čakovice a pověřit starostu města jejím podpisem. 

  

R/382/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 1/2022 v organizaci Základní škola Schulzovy 

sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 ze dne 25.04.2022. 

 

R/383/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 2/2022 v organizaci Mateřská škola 

Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ze dne 23.03.2022. 

 

R/384/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s přistoupením do procesu zadávacího řízení veřejné zakázky spočívající v zajištění dodávky 

a distribuci plomb a lístků o původu zvěře, a to cestou centralizovaného zadávání, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu č. OŽP/OSTA-2022/0052 s Českou republikou – Ministerstvo zemědělství, 

IČO 00020478, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

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

Termín: 06.06.2022 
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R/385/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit a vydat ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2022, 

o nočním klidu. 

 

R/386/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit a vydat ve smyslu ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2022 - Jednací řád zastupitelstva města 

Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/387/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí zápisy Osadního výboru Žireč z 06.04.2022, Osadního výboru Verdek 

z 08.04.2020 a Osadního výboru Zboží z 16.04.2022, 

1.2. schválit odpověď na zápisy Osadního výboru Žireč z 06.04.2022, Osadního výboru Verdek 

z 08.04.2022 a Osadního výboru Zboží z 16.04.2022. 

 

R/388/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

1.2. schválit nové termíny nesplněných úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle 

přílohy č. 2. 

 

R/389/2022 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. program 20. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 

16.06.2022 od 16:00 hodin v sále Hankova domu. 

1. Zahájení 

2. Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2022 - Jednací řád Zastupitelstva 

       města Dvůr Králové nad Labem 

3. Požadavky znalce Ing. Pavla Peroutky na úhradu odměny za služby poskytnuté městu 

4. Plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

5. Výbory ZM 

6. Volba přísedících Okresního soudu v Trutnově 

7. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2022 o nočním klidu 

8. Finanční dar Nadačnímu fondu pro podporu Městské nemocnice, a. s., ve Dvoře Králové 

  nad Labem 
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9. Smlouva o provozování vodovodů a kanalizací s MěVaK Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

10. Návrh na změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

11. Majetkové záležitosti 

12. Závěrečný účet svazku obcí Královská věnná města 

13. Dotace z dotačního programu města na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou 

  nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové 

  zóny města Dvůr Králové nad Labem 

14. Cena města Dvůr Králové nad Labem 

15. Analýza sportovní infrastruktury ve městě Dvůr Králové nad Labem 

16. Schvalování roční účetní závěrky města Dvůr Králové nad Labem k 31.12.2021 

17. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2021 

18. Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 

19. Rámcová smlouva o depozitech 

20. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2022 

21. Diskuze 

22. Závěr 

 

 

 

 

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


