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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 56. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 12.04.2016 

 

R/207/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, okruh 
navržených uchazečů, zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: 
"Výměna oken východní fasády ZŠ Schulzovy sady", v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu 
města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2015 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu 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: 22.07.2016 
 

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 04.05.2016 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 04.05.2016 

 

R/208/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: 
"Rekonstrukce veřejných toalet v Revoluční ulici ve Dvoře Králové nad Labem", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou, po 
odstoupení z výběrového řízení firmy Pavel Hauser - STAVHAUS, se sídlem náměstí Odboje 
1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 15027643, která původně předložila nejnižší 
nabídkovou cenu, je nabídka firmy Pavel Bořek, se sídlem náměstí Poděbradova 2014,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 01111266, s nabídkovou cenou 879.666 Kč včetně DPH, 

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

2. místo J. Pišta a spol., spol. s r. o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  
IČ 00578894, s nabídkovou cenou 907.610 Kč včetně DPH 
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3. místo Stavební společnost Žižka, s. r. o., E. Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, IČ 49814851, s nabídkovou cenou 938.608 Kč včetně DPH 

4. místo STAFI, s. r. o., Rokycanova 2796, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 15037002, 
s nabídkovou cenou 959.005 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0313 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 14.04.2016 
 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0313 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 22.04.2016 
 

R/209/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  návrh dohody č. RISM/DOHO-2016/0374 mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  projednat návrh dohody dle bodu 1.1. tohoto usnesení se společností QIRIN s. r. o. 
 

Termín: 31.07.2016 
 

R/210/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 2316/1 o výměře 30 m2,  k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s Jaroslavem a Vlastou Chlumovými, ********* ***, *** ** **** ******* *** *****, dohodou 
k 30.04.2016, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2016/0370 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 22.04.2016 

 

R/211/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 51 v čp. 2905, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Tomášovi 
Baudyšovi, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 13.04.2016, za smluvní 
nájemné 5.023 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0365 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: 13.04.2016 
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R/212/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3524/1, č. 3524/12, č. 3529/1, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 23.716 Kč 
včetně příslušné sazby DPH pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-2013374/VB/2 (ES-OEMM/VB-
2016/0368) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupena společností MATEX HK s. r. o., Kladská 181/55,  
500 03 Hradec Králové, která je na základě plné moci zastoupena společností GGP s r. o., Nad 
Stadionem 1311, 549 01 Nové Město nad Metují 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: 02.05.2016 
 

R/213/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 2360 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.500 Kč bez příslušné sazby DPH 
a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 2360 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu číslo: IV-12-2013996/VB/2 (ES-OEMM/BUDO-2016/0366) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupená společností RYDVAL - ELEKTRO s. r. o., plk. Truhláře 114,  
512 51 Lomnice nad Popelkou 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: 02.05.2016 
 

R/214/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej pozemkové parcely č. 1852/4 v k. ú . Dvůr Králové nad Labem, Ing. Tomáši 
Rückerovi, ***** ******** ***, *** ** **** ******* *** *****.  

 

 

R/215/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat části pozemkové parcely č. 1108/1 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 prodat dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 15.04.2016 

 

R/216/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit záměr prodeje pozemkových parcel v "Průmyslové zóně Zboží" č. 4545/2, č. 4545/10,  
č. 4551, č. 4552, č. 4559, č. 4560, č. 4561, částí pozemkových parcel č. 4538, č. 4553, č. 4556, 
č. 4558, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu  
č. 4640-130/2016, 
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1.2.  pověřit radu města zajištěním přípravy budoucí kupní smlouvy s vybraným zájemcem. 

 

R/217/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec 
na zdravotní pobyty ve středisku Domov sv. Josefa, Žireč. V rozpočtu města Dvůr Králové nad 
Labem na rok 2016 není s požadovanou částkou počítáno. 

 

 

R/218/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Bílému kruhu bezpečí, z. s., U Trojice 1042/2,  
150 00 Praha 5, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2016/0378 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: 02.05.2016 
 

R/219/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Babyboxu pro odložené děti - STATIM, Pod Oborou 
88, 104 00 Praha 10 - Hájek, na servis babyboxů, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2016/0376, dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 02.05.2016 
 

R/220/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.   rozvojový plán Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem na roky 2016 - 2019, dle 
příloh 2 - 6. 

 

R/221/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dohodu o narovnání dle přílohy č. 4, za účelem mimosoudního vyrovnání mezi Základní školou  
5. května Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 a Vladimírou Vodovou, *********** ***, *** ** 
***********, 

2 .   souh las í  

2.1.  s uzavřením dohody o narovnání dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/222/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016, a to na projekt: "Zlatý oříšek 
Královéhradeckého kraje - 2. ročník", 
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2.   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 
příjemce dotace a s jejich převedením na účet Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové 
nad Labem, Spojených národů 1620, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. 
tohoto usnesení. 

 

R/223/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, o grant na 
projekty "Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností" a "Polytechnická výchova a vzdělávání" 
z dotačního programu Královéhradeckého kraje, podání žádosti o grant na projekt "Popularizace 
technického vzdělávání na základních školách", vyhlášeného společností ŠKODA AUTO a. s. 
Mladá Boleslav, podání žádosti o grant do programu Erasmus+, Klíčová akce 2, vyhlášeného 
Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, Praha 1, Na Poříčí 1035/4, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí podaných Základní školou 
Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 o granty uvedené v bodě 1.1. tohoto 
usnesení. 

 

R/224/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z kulturní komise RM z 14.03.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  program a předpokládaný rozpočet oslav Královédvorského majálesu 2016, které proběhnou ve 
dnech 30.04.2016 - 01.05.2016, dle důvodové zprávy, 

3 .   souh las í  

3.1.  s umístěním lunaparku na náměstí Odboje při oslavách Královédvorského majálesu 2016. 

 

 

R/225/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace AIESEC Praha, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, ve výši 20.000 Kč na přípravu 
a průběh projektu Explore Czech Republic (úhrada ubytování, stravování a vzdělávání), 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/0375,  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: 02.05.2016 
 

R/226/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  záměr podání žádosti Hankova domu, městského kulturního zařízení, Ministerstvu kultury ČR na 
studentský festival ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím finančních 
prostředků poskytnutých Hankovu domu, městskému kulturnímu zařízení.  
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R/227/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr podání žádosti o poskytnutí dotace na Královédvorské sportovní hry do programu 
Podpora regionů Nadace ČEZ, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  zajistit podání žádosti v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 
 

Termín: 30.04.2016 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostu města podpisem žádosti dle bodu 2.1.1. tohoto usnesení. 

 

R/228/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s bezplatným použitím znaku města Dvůr Králové nad Labem Michalem Karadzosem, trvale 
bytem ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, na plakátech podporujících charitativní akci  
2. ročník Sportem pro charitu/Život Srdcem 2016, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  informovat Michala Karadzose o vydaném souhlasu Rady města Dvůr Králové nad Labem 
s užitím znaku města Dvůr Králové nad Labem na plakátech podporujících charitativní akci 
2. ročník Sportem pro charitu/Život Srdcem 2016. 

 
Termín: 20.04.2016 

 

R/229/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí 2 kusů fotografií z Geislerovy sbírky v elektronické podobě Stavební společnosti 
ŽIŽKA, spol. s r. o., zastoupené panem Vladislavem Žižkou, 

1.2.  Dohodu o poskytnutí fotografií z Geislerovy sbírky č. VKV/OSTA-2016/0373 v souladu s bodem 
1.1 tohoto usnesení a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VKV 

2.1.1.  předložit Dohodu o poskytnutí fotografií z Geislerovy sbírky č. VKV/OSTA-2016/0373 
starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 15.04.2016 

 

R/230/2016 - 56. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 8. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve středu 
20.04.2016 od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 

 

1. Zahájení 

2. Záměr prodeje pozemků - "Průmyslová zóna Zboží" 

3. Diskuze 

4. Závěr. 

 

 
 
 

 Jan Jarolím v. r.   
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 

  
  
 

 


