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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 57. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 26.04.2016 

 

R/231/2016 - 57. 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: 
"Obnova střešního pláště budovy Hankova domu čp. 299, náměstí V. Hanky, Dvůr Králové nad 
Labem", 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: 16.09.2016 
 

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 16.05.2016 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 16.05.2016 

 

R/232/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  finanční vypořádání s Janem Vodochodským, ****** ***** ** ****** ****, **** ******* *** *****, za 
škody vzniklé při havárii v bezbariérovém bytě č. 11 v čp. 2905, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové 
nad Labem, v celkové výši 8.920 Kč. 

 

R/233/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci Martině Svobodové, referentce odboru RISM, k zastupování města Dvůr 
Králové nad Labem při jednáních na schůzích společenství vlastníků bytových jednotek 
v domech čp. 511, čp. 1984, čp. 1985, čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989, čp. 1902, čp. 2331,  
čp. 1250, čp. 2956, čp. 2957, čp. 2958, čp. 2959, čp. 2960, čp. 2961, 
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2.   zm ocňu je  

2.1.  Martinu Svobodovou, ********* **********, referentku odboru RISM Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu plné moci, která je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

 

R/234/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se spoluprací s Královéhradeckým krajem na vypracování projektové dokumentace stavební 
akce III/30011 Dvůr Králové nad Labem - Zálesí - Doubravice, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o spolupráci  č. RISM/SPOL-2016/0459 s Královéhradeckým krajem a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy. 

 

R/235/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  

1.1.  řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat nejvhodnější nabídku 
zakázky malého rozsahu na "Nákup 2 ks valníkových vozidel", kterou byla hodnotící komisí 
určena nabídka společnosti AC BOOM s. r. o., se sídlem Seifertova 1165, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem, s nabídkovou cenou 990.000 Kč bez DPH a s nabízenou zárukou 60 měsíců. 

 

R/236/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 126 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 3.320 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s městskými 
byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 126 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník Tomáš 
Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

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: 02.05.2016 

 

R/237/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  novou výši nájemného z 5.500.000 Kč/rok na 6.000.000 Kč/rok se společností Lesy města Dvůr 
Králové nad Labem s. r. o., Raisova 2824, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 27553884, od 
01.05.2016, 

1.2.  dodatek k nájemní smlouvě č. RIM/NAJE-2009/20-D-8 v souladu bodem 1.1.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 1.2. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 29.04.2016 

 

R/238/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 22 v čp. 950, ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu 
sociálního, přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, Janě Hermanové, ****** ******* *** ***, 
**** ******* *** *****, na dobu určitou 3 měsíce, od 27.04.2016 do 31.07.2016, za smluvní nájemné 
3.041 Kč/měsíc, 
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1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0404 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: 27.04.2016 
 

R/239/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 52 v čp. 1974, nábřeží 
Benešovo, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Štefan Zubaj, ******* ****** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Štefanovi Zubajovi, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, na dobu 
určitou 1 rok, od 01.05.2016 do 30.04.2017, za smluvní nájemné ve výši 3.585 Kč/měsíc, za 
předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního 
nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0435 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.04.2016 
 

R/240/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 
k 31.05.2016, s Michalem Kořínkem, bytem *** *** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2016/0405 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: 06.05.2016 

 

R/241/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 22 v čp. 1068, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 
k 31.05.2016, s Ivanem a Lenkou Mannovými, oba bytem ******* ******** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2016/0436 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: 06.05.2016 
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R/242/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o požadavku navýšení nabízené kupní ceny za odkoupení pozemků dotčených 
rekonstrukcí, výstavbou chodníků v k. ú. Zboží u Dvora Králové na částku 500 Kč/m2, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  projednat uzavření budoucích kupních smluv na odkoupení dotčených částí pozemků pro 
rekonstrukci, výstavbu chodníků v k. ú. Zboží u Dvora Králové za kupní cenu ve výši  
500 Kč/m2 s dotčenými vlastníky pozemků. 

 
Termín: 13.05.2016 

 

R/243/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci k majetkovému vypořádání spoluvlastnických podílů pozemkových parcel č. 3613/1,  
č. 3613/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  nadále jednat o odkoupení spoluvlastnických podílů pozemkových parcel č. 3613/1,  
č. 3613/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

 
Termín: 13.05.2016 

 
2.1.2.  zadat zpracování znaleckého posudku. 
 

Termín: 13.05.2016 
 

R/244/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr bezúplatného převodu pozemkových parcel č. 450, č. 454, č. 455, části pozemkové 
parcely č. 451, která je dle geometrického plánu č. 125-9265/2015 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 451/2, všechny v k. ú. Žireč Ves, pozemkové parcely č. 502, části 
pozemkové parcely č. 525, která je dle geometrického plánu č. 196-9265/2015 označena jako 
nově vzniklá pozemková parcela č. 525/1, části pozemkové parcely č. 504, která je dle 
geometrického plánu č. 196-9265/2015 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 504/2, 
části pozemkové parcely č. 503, která je dle geometrického plánu č. 196-9265/2015 označena 
jako nově vzniklá pozemková parcela č. 503/2, všechny v k. ú. Žireč Městys a části pozemkové 
parcely č. 572/2, která je dle geometrického plánu č. 252-9265/2015 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 572/5 v k. ú. Žirecká Podstráň, předem určenému zájemci, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 02.05.2016 

 

R/245/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o termínu ukončení platnosti smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemkové 
parcely č. 2645/6 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s Českým kynologickým svazem, základní 
kynologickou organizací č. 138 Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/246/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit částečnou změnu usnesení číslo Z/81/2015 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 
Labem z 11.06.2015 v bodě 1.1., spočívající v nahrazení části původního textu "manželům 
Kaupovi Karlovi a Kaupové Ludmile", za text "Kaupové Ludmile", 
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1.2.  schválit změnu kupní smlouvy č. OEMM/KUPP-2015/0509 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení, 

1.3.  schválit částečnou změnu usnesení číslo Z/81/2015 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 
Labem z 11.06.2015 v bodě 1.3., spočívající v nahrazení části původního textu "manželů Kaupy 
Karla a Kaupové Ludmily", za text "Kaupové Ludmily", 

1.4.  schválit změnu kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0510 v souladu s bodem 1.3. tohoto 
usnesení. 

 

R/247/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

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

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 02.05.2016 

 

R/248/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s podáním odvolání proti rozhodnutí č. j. OŽP/20827-2016/hah 11878-2016/hah o nepovolení 
pokácet 2 ks dřevin druhu lípa velkolistá na p. p. č. 4025 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  podat ve spolupráci s vedoucí PO KTÚ odvolání proti rozhodnutí dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení. 

 
Termín: 10.05.2016 

 

R/249/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, veškeré zadávací 
podmínky včetně návrhu smlouvy a realizaci akce: "Systémové podpory stěžejních částí LAN 
(HW, SW) a virtualizace" v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem  
č. 16/2015 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 16/2015, 

1.3.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

1.4.  vedoucího odboru informatiky jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OI 

2.1.1.  zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 31.05.2016 
 

2.1.2.  zajistit činnost hodnotící komise k 12.05.2016. 
 

Termín: 12.05.2016 
 

R/250/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, veškeré zadávací 
podmínky včetně návrhu smlouvy a realizaci akce: "Notebooky, monitory a grafické terminály" 
v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2015 - Pravidla pro 
zadávání zakázek malého rozsahu, 
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1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 16/2015, 

1.3.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

1.4.  vedoucího odboru informatiky jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  v souladu s článkem 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2015, že 
pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce systému E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 31.05.2016 
 

3.1.2.  zajistit činnost hodnotící komise k 12.05.2016. 
 

Termín: 12.05.2016 
 

R/251/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, o grant na 
projekty "Zájmová práce se žáky mimo vyučování" a "Polytechnická výchova a vzdělávání" 
z dotačního programu Královéhradeckého kraje, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí podaných Základní školou 
Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 o granty uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/252/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výroční zprávy za rok 2015 Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Městského 
muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Hankova domu, městského kulturního zařízení 
a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/253/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání dotací ve výši 
1.052.000 Kč na pečovatelskou službu a 310.000 Kč na noclehárnu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, 

1.2.  protokol o kontrole plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, provedené 
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, v příloze č. 2. 

 

R/254/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 3 ze sociální komise RM z 30.03.2016. 

 

R/255/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   p ro jedna la  

1.1.  nabídku společnosti Lukas trade s. r. o., Slovany 3051, IČ: 25920413, Dvůr Králové nad Labem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OŽP 

2.1.1.  zahájit přípravu zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na svoz plastů a skla 
na dobu určitou 1 rok. Zadávací řízení bude rozděleno na dvě části, svoz plastů a skla, 
s tím, že jednotliví uchazeči budou moci podat nabídku v každé části samostatně, 

 
 

Termín: 24.05.2016 
 

2.2.  řediteli technických služeb města 
2.2.1.  jednat se společností Lukas Trade, s. r. o., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem,  

IČ: 25920413, o spolupráci při svozech zahradního odpadu. 
Termín: 30.09.2016 

 

R/256/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.03.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny u nesplněných a oddálených úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1 a č. 2. 

 

R/257/2016 - 57. 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 09.03.2016. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 Jan Jarolím v. r.   
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 

  
  
 

 


