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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

116. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 22.06.2022 

R/397/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s prodloužením servisní podpory programového vybavení Fiso o 2 roky, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 5 k servisní smlouvě programového vybavení Fiso se spol. AQE advisors, a. s., 

OI/POSS-2013/0498 - D5 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: 08.07.2022 

 

R/398/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. souhlasí 

1.1. s rozvojem metropolitní sítě o přípojné body zahrnuté v projektu „Metropolitní síť Dvůr 

Králové nad Labem – etapa 2022“, 

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 na zakázku „Metropolitní síť Dvůr Králové nad 

Labem – etapa 2022“ tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti Michlovský – 

stavební, s. r. o., IČO 27714080, Salaš 99, 763 51 Zlín s nabídkovou cenou 1.321.893 Kč 

bez DPH, tj. 1.599.490,53 Kč včetně DPH, 

2.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 

2) Fitcom, s. r. o., IČO 60320117, Svatého Ducha 2279/7, 794 01 Krnov s nabídkovou cenou 

1.347.522,94 Kč bez DPH, tj. 1.630.502,76 Kč včetně DPH, 

3) Vegacom, a. s., IČO 25788680, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 s nabídkovou cenou 
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1.449.675,31 Kč bez DPH, tj. 1.754.107,13 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. OI/DILO-2022/0006 se společností Michlovský – stavební, s. r. o., 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucímu OI 

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

Termín: 15.07.2022 

  

R/399/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. souhlasí 

1.1. s realizací strukturované kabeláže v domovech s pečovatelskou službou (Elišky 

Krásnohorské 2962 a Sadová 2755) ve Dvoře Králové nad Labem, 

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 ekonomicky nejvýhodnější nabídky na zakázku „Strukturovaná kabeláž 

v domovech s pečovatelskou službou Dvůr Králové nad Labem“ tak, že nejvýhodnější 

nabídkou je nabídka společnosti AG COM, s. r. o., IČO 47452081, náměstí Míru 22, 

503 03 Smiřice s nabídkovou cenou 559.586,70 Kč bez DPH, tj. 677.099,91 Kč včetně DPH, 

2.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 

2) MKInet, s. r. o. , IČO 25998862, Třebihošť 83, 544 01 Třebihošť s nabídkovou cenou 

715.109 Kč bez DPH, tj. 865.281,89 Kč včetně DPH, 

3) SPOJMONT, spol. s r. o., IČO 47472626, Bezručova 1394, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

s nabídkovou cenou 801.687,60 Kč bez DPH, tj. 970.042 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. OI/DILO-2022/0007 se společností AG COM, s. r. o., IČO 47452081, 

náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucímu OI 

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

4.2. informovat účastníky výše uvedené veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 15.07.2022 

5. ukládá ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 

5.1. provést odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu města Dvůr Králové 

nad Labem za účelem vybudování strukturované kabeláže v domovech s pečovatelskou 

službou, 

Termín: 30.09.2022 
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6. ukládá vedoucímu RAF 

6.1. po ukončení realizace projektu promítnutí rozpočtových úprav do nejbližšího rozpočtového 

opatření. 

Termín: 30.09.2022 

 

R/400/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. skutečnost, že Roman Šatava, vlastník pozemku, na kterém se měla uskutečnit významná 

část stavebních prací stavební akce: „Dvůr Králové n. L. – Verdek, Pěší komunikace – 

II. etapa“, nesouhlasí se stavebními pracemi i přes to, že svůj souhlas se stavbou udělil a byl 

účastníkem řízení, jehož výsledkem bylo pravomocné stavební povolení, že bylo dále 

na základě projednání se zástupci vybraného dodavatele EUROVIA CS, a. s., IČO 45274924, 

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 dohodnuto ukončení této veřejné zakázky 

a ukončení uzavřené smlouvy č. RISM/DILO-2021/050 ze dne 26.10.2022, 

2. rozhoduje 

2.1. o ukončení realizace výše uvedené akce z výše uvedeného důvodu ve stávajícím a doposud 

pravomocně povoleném rozsahu formou uzavření dohody o ukončení smlouvy „Dvůr 

Králové n. L. – Verdek, Pěší komunikace – II. etapa“, 

3. schvaluje 

3.1. dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2021/050 s vybraným dodavatelem 

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

a pověřuje starostu města podpisem této dohody, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 30.06.2022 

 

R/401/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. souhlasí 

1.1. s přijetím dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 4.000.000 Kč na realizaci projektu: 

„Labská stezka (Cyklotrasa č. 2) v úseku Stanovice – Žireč“ a s jeho spolufinancováním, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytnutí dotace č. RISM/SMDO-2022/0018 ve výši 4.000.000 Kč z prostředků 

Královéhradeckého kraje, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 
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3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 24.06.2022 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout přidělené finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření 

rozpočtu města pro rok 2022. 

Termín: 30.09.2022 

 

R/402/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. souhlasí 

1.1. se sloučením odměn za manažerské řízení dotační agendy v rámci projektu „Žireč – 

kanalizace a ČOV“ z důvodu uznatelnosti výdajů projektu při vyúčtování a jejich následným 

proplacením ze strany Státního fondu životního prostřední ČR, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 2 příkazní smlouvy č. RISM/PRIK-2016-0542 na dotační služby k projektu „Žireč – 

kanalizace a ČOV“ se společností ALATERE PROFI, s. r. o., a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 29.06.2022 

 

R/403/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. souhlasí 

1.1. se zrušením jednorázové peněžité náhrady za omezení běžné činnosti a užívání pozemní 

komunikace vlastníka ve výši 1.601.568 Kč včetně DPH na akci: „Kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem – Verdek“ stanovené smlouvou č. 53/OUN-V/10/N se Správou silnic 

Královéhradeckého kraje a jejím nahrazením vratnou kaucí ve výši 1.614.914 Kč včetně DPH, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 9/60/22/0093/Va/NK (RISM/OSTA-2022/0020) ke smlouvě č. 53/OUN-V/10/N 

na akci: „Kanalizace Dvůr Králové nad Labem – Verdek“ se Správou silnic Královéhradeckého 

kraje, IČO 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 

a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 28.06.2022 
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R/404/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. RISM/DOHO-2022/0022 se společností 

Vorlech.cz,  spol. s r. o., IČO 08421579, Bílá Třemešná čp. 30, 544 72 Bílá Třemešná 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 27.06.2022 

 

R/405/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol z otevírání nabídek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení a posouzení nabídek 

veřejné zakázky: „Dovybavení a modernizace sběrného dvora města Dvůr Králové nad 

Labem“, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo jedinou nabídku na dodávku 1 ks štěpkovače, 

2 ks mobilních buněk a 1 ks vážního systému, a to od společnosti TENZONA, s. r. o., 

IČO 65141288, se sídlem Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava – Zábřeh s nabídkovou cenou 

2.135.400 Kč bez DPH, tj. 2.583.834 Kč včetně DPH, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise a komise pro posouzení splnění podmínek účasti 

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

nabídkou je nabídka od společnosti TENZONA, s. r. o., IČO 65141288, se sídlem 

Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava - Zábřeh s nabídkovou cenou 2.135.400 Kč bez DPH, 

tj. 2.583.834 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/KUPN-2022/0023 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníka veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 17.06.2022 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu dle bodu 3.1. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu. 

Termín: 04.07.2022 
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R/406/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. souhlasí 

1.1. se snížením ceny díla na akci: „Dvůr Králové nad Labem – vrtné práce, hydrodynamické 

zkoušky a doprovodné práce“ o 81.227,30 Kč včetně DPH na celkovou cenu 5.601.386,45 Kč 

včetně DPH dle smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2021/0047 z důvodu vzniklých víceprací 

a méněprací na jednotlivých vrtech, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. RISM/DILO-2021/0047-D1 se společností VODNÍ ZDROJE, a. s., IČO 45274428, 

se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 28.06.2022 

 

R/407/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. souhlasí 

1.1. s rekonstrukcí (opravou) části (po Elektro Teichmanovi) levostranného chodníku v ulici 

Rooseveltova (ve směru od ulice Legionářská) ve Dvoře Králové nad Labem, 

2. rozhoduje 

2.1. v souladu s článkem VI vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem – 3/2022 Pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými 

organizacemi zřízenými městem a na základě podkladů předložených vedoucím odboru 

RISM o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, 

že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy:  Petr Šeba – REKOM, IČO 47467851, 

se sídlem Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad Labem s nabídkovou cenou díla 

865.882,90 Kč bez DPH, tj. 1.047.718,30 Kč včetně DPH, 

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

2. REPARE TRUTNOV, s. r. o., IČO 64824781, se sídlem Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 

s nabídkovou cenou 891.859,39 Kč bez DPH, tj. 1.079.149,80 Kč včetně DPH, 

3. Pavel Bořek - STAVEBNÍ FIRMA, IČO 11112166, se sídlem Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem s nabídkovou cenou 909.177,05 Kč bez DPH, tj. 1.100.104,20 Kč včetně 

DPH, 

3. schvaluje 

3.1. objednávku č. 183/2022/RISM s vybraným – vítězným dodavatelem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 30.06.2022 
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5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. informovat účastníky výše uvedené veřejné zakázky o jejím výsledku. 

Termín: 30.06.2022 

 

R/408/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. výsledky ankety na sdílená kola a dále statistiky výpůjček sdílených kol v monitorovaném 

zkušebním období od 3. května do 15. června, kdy se do projektu registrovalo 920 uživatelů 

a bylo uskutečněno 2540 výpůjček, což je průměr 58 výpůjček za den, 

2. rozhoduje 

2.1. v souladu s uzavřenou smlouvou č. RISM/DILO-2022/0003 na realizaci projektu sdílených kol 

ve Dvoře Králové nad Labem se společností nextbike Czech Republic, s. r. o., IČO 07389108, 

Libušina 526/101, 779 00 Olomouc o pokračování projektu sdílených jízdních kol 

do 31.12.2022 i po ukončení zkušebního provozu. 

 

R/409/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky 

malého rozsahu ze dne 22.06.2022 na akci: „Rekonstrukce multifunkčního hřiště v areálu 

ZŠ 5. května ve Dvoře Králové nad Labem“ dle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad 

Labem č. 3/2022 v souladu s článkem VII bod 4 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými 

městem, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo následující nabídky: 

1. GARTENSTA PLUS, s. r. o., IČO 26689472, Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10 s nabídkovou 

cenou 3.422.642,25 Kč bez DPH, tj. 4.141.397,11 Kč včetně DPH, 

2. PAVEL BOŘEK–STAVEBNÍ FIRMA, IČO 11112166, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem s nabídkovou cenou 3.504.466,83 Kč bez DPH, tj. 4.240.404,85 Kč včetně DPH, 

1.3. že hodnotící komise provedla posouzení podmínek dle zadávací dokumentace u uchazeče, 

který nabídl nejnižší nabídkovou cenu, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: 

GARTENSTA PLUS, s. r. o., IČO 26689472, Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10 s nabídkovou 

cenou 3.422.642,25 Kč bez DPH, tj. 4.141.397,11 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2022/0024 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 29.06.2022 

5. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 10.07.2022 

 

R/410/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. ruší 

1.1. část usnesení č. R/353/2022 – 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.06.2022, 

konkrétně bod 2.1., 3.1. a 3.2. tohoto usnesení, který řešil investiční akci: „Dvůr Králové n. L. 

– Verdek, Pěší komunikace – II. etapa“, 

2. rozhoduje 

2.1. o podání žádosti na prodloužení platnosti stavebního povolení na akci: „Dvůr Králové n. L. – 

Verdek, Pěší komunikace – II. etapa“, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení požádat o prodloužení stavebního povolení na akci: 

„Dvůr Králové n. L. – Verdek, Pěší komunikace – II. etapa“. 

Termín: 23.06.2022 

 

R/411/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. provozní řád bytů a vzor nájemní smlouvy dle příloh č. 1 a 2, ubytovací řád a vzor smlouvy 

o ubytování dle příloh č. 3 a 4, 

1.2. výše měsíčních sazeb za ubytování v ubytovacích jednotkách Domu Žofie, ve výši 7.100 Kč 

pro jednotlivce, 7.300 Kč bezbariérový pokoj, 6.400 Kč krizový pokoj, 9.200 Kč ubytovací 

jednotka pro dvojici s tím, že náklady se nebudou vyúčtovávat dle § 9 zákona č. 67/2013 Sb., 

kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním 

bytů a nebytových prostorů v domě s byty, 

1.3. sazbu nájemného ve výši 60 Kč/m2 v bytech pro osoby v bytové nouzi v objektu Domu Žofie, 

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

pozdějších předpisů vnitřní předpis č. 7/2022 – Pravidla pro pronajímání bytů a ubytovacích 

jednotek v objektu čp. 1006, Bezručova ul., Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu 

města jeho podpisem, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem, 
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3. ukládá vedoucí ŠKS 

3.1. zajistit zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 1.4. tohoto usnesení na webových stránkách 

města, 

Termín: 01.07.2022 

4. souhlasí 

4.1. s rozšířením předmětu výpůjčky o byty a ubytovací jednotky pro osoby v bytové nouzi 

v objektu čp. 1006, Bezručova ul., Dvůr Králové nad Labem, Pečovatelské službě Města Dvůr 

Králové nad Labem, která bude byty a ubytovací jednotky spravovat a provozovat, 

5. schvaluje 

5.1. smlouvu o výpůjčce č. ŠKS/OVYP-2022/0126 v souladu s bodem 4.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

6. ukládá vedoucí ŠKS 

6.1. předložit smlouvu dle bodu 5.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 01.07.2022 

7. pověřuje 

7.1. vedoucí odboru ŠKS a vedoucí sociálního oddělení určováním osob, se kterými bude 

uzavřena smlouva o ubytování, na základě poznatků zjištěných při výkonu sociální práce. 

 

R/412/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. zvýšení úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole R. A. Dvorského, náměstí 

T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové nad Labem o 100 až 250 Kč, dle přílohy č. 2, od 01.09.2022. 

 

R/413/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Základní školy Strž, E. Krásnohorské 2919, Dvůr Králové nad Labem 

o přidělení finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 39.000 Kč 

na projekt Programujeme, kódujeme, udáváme směr a 22.000 Kč na projekt Rozvoj 

a podpora talentů a mimořádně nadaných žáků, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnuté dotační prostředky dle bodu 1.1. do návrhu příslušného 

rozpočtového opatření roku 2022. 

Termín: 30.09.2022 
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R/414/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. sazby ve výši 320 Kč/hodina za pronájem tělocvičny v ulici Školní a Komenského, 

320 Kč/hodina za pronájem venkovního hřiště v ulici Školní a 200 Kč/hodina za pronájem 

tělocvičny v ulici Legionářská pro Základní školu Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, 

Školní 1235 u nájemních smluv uzavíraných od 01.07.2022. Pro případ tvrdosti výše ceny 

a vzhledem k charakteru pronájmu fyzickým a právnickým osobám působícím v oblasti 

humanitární, školství, mládeže, sportu, tělovýchovy, sociálních služeb, kultury, vzdělávání, 

ochrany životního prostředí, jejichž účelem není dosažení zisku, může ředitel výši nájemného 

snížit. Takto snížené nájemné nesmí být nižší než provozní náklady na nebytový prostor. 

 

R/415/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. odměny za mimořádné aktivity, dle přílohy č. 1, ředitelkám a ředitelům škol a školských 

zařízení. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 

R/416/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 o podání 

žádostí a přidělení finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 

56.000 Kč na projekt Projektové vyučování napříč předměty a 20.000 Kč na projekt Setkání 

tří generací a společné obohacení, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 

příjemce dotace a s jejich převedením na účet Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad 

Labem, Máchova 884 v případě kladného vyřízení žádostí uvedené v bodě 1.1 tohoto 

usnesení, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zapracovat poskytnuté dotační prostředky dle bodu 1.1. do návrhu příslušného 

rozpočtového opatření roku 2022. 

Termín: 30.09.2022 

 

R/417/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání finančního příspěvku od poskytovatele Středisko ekologické výchovy SEVER Horní 

Maršov, o. p. s., Základní školou Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 ve výši 

8.000 Kč, 
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2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančního příspěvku dle bodu 1.1. tohoto usnesení Základní školou Podharť, 

Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 od Střediska ekologické výchovy SEVER Horní 

Maršov, o. p. s. 

 

R/418/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání dotací 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na provoz sociálních služeb v roce 2022: 

na pečovatelskou službu 3.271.564 Kč, na noclehárnu 258.000 Kč, na azylový dům 

265.000 Kč, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout finanční prostředky dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 

Termín: 15.09.2022 

 

R/419/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 o získání 

finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 73.000 Kč na projekt 

„Bádáme, tvoříme a programujeme III“, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnuté dotační prostředky dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu 

nejbližšího rozpočtového opatření roku 2022. 

Termín: 30.09.2022 

 

R/420/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 

o podání žádosti k získání podpory z projektu Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, 

financované z Operačního programu Jan Amos Komenský, 

2. souhlasí 

2.1. přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1 

tohoto usnesení. 
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R/421/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. odměnu za mimořádné aktivity dle důvodové zprávy ředitelce Pečovatelské služby Města 

Dvůr Králové nad Labem. Výplata odměny je možná jen v rámci přidělených mzdových 

prostředků, 

2. určuje 

2.1. plat ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 2 s účinností 

od 01.07.2022 a pověřuje starostu města podpisem platového výměru. 

 

R/422/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis ze sociální komise RM ze dne 15.06.2022, 

2. schvaluje 

2.1. přidělení bytu pro osoby v bytové nouzi v Domě Žofie Ivě Linhartové, nar. *******, trvale 

bytem *******, *******. 

 

R/423/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání dotací z dotačního fondu Ministerstva kultury České republiky – Podpora 

neprofesionálních uměleckých aktivit na projekt „Zlatá tužka – 26. ročník celostátní literární 

soutěže“ ve výši 25.000 Kč a na projekt „Juniorfilm – memoriál Jiřího Beneše“ ve výši 

95.000 Kč, Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených 

národů 1620, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnuté dotace dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 

Termín: 31.08.2022 

 

R/424/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. odměnu za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelce Městské knihovny Slavoj 

ve Dvoře Králové nad Labem. Výplata odměny je možná jen v rámci přidělených mzdových 

prostředků, 

2. doporučuje 

2.1. odměnu za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, zástupkyni ředitelky Městského 

muzea ve Dvoře Králové nad Labem. Výplata odměny je možná jen v rámci přidělených 
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mzdových prostředků. 

 

R/425/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Ladislavu Válkovi, *******, ******* ve výši 30.000 Kč na projekt 3D 

vizualizace Šindelářské věže, vnitřní prostory a historické změny, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2022/0104 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města 

jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 12.07.2022 

 

R/426/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis kulturní komise RM ze dne 13.06.2022, 

2. schvaluje 

2.1. poskytnutí dotací na podporu veřejně prospěšných aktivit na úhradu nákladů 

specifikovaných ve smlouvách následovně: 

KČT, odbor Dvoráci Dvůr Králové, IČO 75147203, Bezručova 824, Dvůr Králové nad Labem – 

19. ročník turistického pochodu „podzimním Královédvorskem“ – 7.900 Kč, 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Verdek, IČO 65197585, Verdek 35, Dvůr Králové nad 

Labem – Vítání prázdnin, svatováclavské posvícení – 29.500 Kč, 

Život Srdcem, z. s., IČO 05539846, Bílá Třemešná 260, Bílá Třemešná – Kulturní léto 

na Přehradě Les Království 2022 – 50.000 Kč, 

2.2. smlouvy č. ŠKS/SMDO-2022/0127, ŠKS/SMDO-2022/0128, ŠKS/SMDO-2022/0125 v souladu 

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

3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 15.07.2022 

4. schvaluje 

4.1. program a rozpočet Svatováclavského posvícení, které se koná dne 24.09.2022. 

 

R/427/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje č. 22KPG01 – podpora 

kulturních aktivit – na projekt Festival Dny R. A. Dvorského – 27. ročník ve výši 55.000 Kč 

Hankovým domem, městským kulturním zařízením, náměstí Václava Hanky 299, 
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Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/428/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání likvidační komise 02.06.2022, 

2. schvaluje 

2.1. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 

2.2. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 ekologickou likvidací, 

3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle části 2.1. tohoto usnesení, 

Termín: 08.07.2022 

4. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

4.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle částí 2.2. tohoto usnesení. 

Termín: 08.07.2022 

 

R/429/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 62 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Janu Prouzovi, 

*******, ******* na dobu neurčitou od 22.07.2022 za smluvní nájemné 6.000 Kč/měsíc 

za předpokladu, že Jan Prouza uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku 

měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0108 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 13.07.2022 

 

R/430/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí přijmutí zaslané nabídky v rámci prodeje stavební parcely č. 341 o výměře 

213 m2, jejíž součástí je stavba čp. 50 včetně pozemků tvořící funkční celek st. p. č. 342 

o výměře 229 m2, p. p. č. 1645/3 o výměře 624 m2, p. p. č. 1645/4 o výměře 433 m2, 

p. p. č. 1645/5 o výměře 438 m2 a p. p. č. 1646 o výměře 2 232 m2 v k. ú. Komárov u Dvora 

Králové v obci Vítězná, Ing. Pavlem Davidem, nar. *******, *******, ******* 
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a Ing. Marcelou Hurtovou, nar. *******, *******, ******* za celkovou kupní cenu 

5.800.000 Kč, 

1.2. schválit prodej stavební parcely č. 341 o výměře 213 m2, jejíž součástí je stavba čp. 50 včetně 

pozemků tvořící funkční celek st. p. č. 342 o výměře 229 m2, p. p. č. 1645/3 o výměře 624 m2, 

p. p. č. 1645/4 o výměře 433 m2, p. p. č. 1645/5 o výměře 438 m2 a p. p. č. 1646 o výměře 

2 232 m2 v k. ú. Komárov u Dvora Králové v obci Vítězná, Ing. Pavlu Davidovi, nar. *******, 

*******, ******* a Ing. Marcele Hurtové, nar. *******, *******, ******* za celkovou 

kupní cenu 5.800.000 Kč a zřízení úplatného věcného břemene na části p. p. č. 1638 

v k. ú. Komárov u Dvora Králové za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč včetně 

DPH pro Ilonu Damianidu, nar. *******, *******, ******* a zřízení bezúplatného věcného 

břemene na části pozemků p. p. č. 1090/1 a p. p. č. 1090/2 v k. ú. Záboří u Dvora Králové, 

vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 195,182-385/2021, 

1.3. schválit kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. OEMM/0114/2022 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím 

podpisem. 

 

R/431/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. změnu smlouvy o nájmu bytu č. 52 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem 

uzavřené s Davidem Lachnittem, *******, 544 ******* a Kateřinou Svobodovou, *******, 

******* spočívající ve změně nájemce; výlučným nájemcem bytu se od 23.06.2022 stává 

David Lachnitt, *******, *******, 

1.2. dodatek č. OEMM/ONBT-2022/0083-D-1 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: 30.06.2022 

 

R/432/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání likvidační komise 09.06.2022, 

2. schvaluje 

2.1. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 prodejem předem určeným zájemcům, 

2.2. kupní smlouvu č. KTÚ/KUPN-2022/0007 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení s Ing. Janem 

Kábrtem, bytem *******, ******* za cenu 2.500 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města 

jejím podpisem, 

2.3. kupní smlouvu č. KTÚ/KUPN-2022/0008 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 

s Ing. Zbyňkem Kaisrem, bytem *******, ******* za cenu 3.000 Kč včetně DPH a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 
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3. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

3.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle části 2.1. tohoto usnesení, 

3.2. předložit smlouvy dle bodů 2.2. a 2.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 08.07.2022 

 

R/433/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 3 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem Lukáši Vlačihovi, *******, 

******* na dobu určitou od 12.07.2022 do 11.07.2024 za smluvní nájemné 4.000 Kč/měsíc 

za předpokladu, že Lukáš Vlačiha uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku 

měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0109 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 01.07.2022 

 

R/434/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 62 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Jaroslavu Ježkovi, 

*******, ******* na dobu určitou od 12.07.2022 do 11.07.2024 za smluvní nájemné 

6.000 Kč/měsíc za předpokladu, že Jaroslav Ježek uhradí před podpisem smlouvy jistotu 

ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0110 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 01.07.2022 

 

R/435/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2954 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové 

nad Labem od 12.07.2022 do 30.06.2027 na dobu určitou 5 let za cenu 460,60 Kč/m2/rok 

včetně uplatnění meziročního inflačního růstu Janě Jebouskové, IČO 04739183, 

Okružní 2328, 544 01 Dvůr Králové nad Labem za účelem provozování psychologického 

poradenství a rodinné terapie, 
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1.2. smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. OEMM/ONNP-2022/0112 v souladu 

s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2022 

 

R/436/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 32 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem 

za min. cenu 4.800 Kč/měsíc, odchylně od Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města 

Dvůr Králové nad Labem, 

2. rozhoduje 

2.1. o způsobu výběrového řízení formou elektronické aukce prostřednictvím systému E-ZAK, 

v souladu s podmínkami dle zveřejnění, které tvoří přílohu tohoto materiálu, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zveřejnit záměr dle bodu 1.1. a 2.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem, 

Termín: 30.06.2022 

4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. zajistit přípravu a průběh výběrového řízení dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 24.08.2022 

 

R/437/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Pavla Bandy, *******, ******* ze dne 08.06.2022, 

2. neschvaluje 

2.1. pronájem bytu č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem Pavlu 

Bandovi, *******, *******. 

 

R/438/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 43/1 v k. ú. Žirecká 

Podstráň za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně 

DPH, s umístěním stavby na části pozemkové parcely č. 43/1 v k. ú. Žirecká Podstráň pro 

společnost ČEZ Distribuce, a. s., 
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2. schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-2024028/SOBSVB/1 (ES OEMM-BUDO-2022/0111) se společností ČEZ Distribuce, 

a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, která 

je na základě plné moci zastoupena společností GTT, a. s., IČO 63080605, se sídlem 

Pobřežní 95/74, 186 00 Praha 8, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 15.07.2022 

 

R/439/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. ruší 

1.1. část svého usnesení č. R/253/2022 – 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 

20.04.2022, a to v bodech 2.1., 3.1. a 4.1., 

2. souhlasí 

2.1. s novým prkenným oplocením části pozemkové parcely č. 1154/3 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, a to v rozsahu dle předloženého situačního výkresu v příloze č. 3 tohoto usnesení. 

 

R/440/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat části pozemkových parcel č. 1595/1, č. 3723/1, obě v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, 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, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Králové nad Labem. 

Termín: 28.06.2022 

3. ukládá předsedovi stavebně-architektonické komise RM 

3.1. předložit návrh stavebně-architektonického řešení 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“ na nejbližším jednání stavebně-architektonické komise. 

Termín: 31.08.2022 
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R/441/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje stavební parcely č. 5240, pozemkové parcely č. 1116/5, obě v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za cenu stanovenou znaleckým posudkem Haně a Ctiradu Pokorným, 

*******, *******, 

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: 28.06.2022 

 

R/442/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost o spolufinancování zpevněné plochy před provozovnou v č. p. 3053 na náměstí 

Republiky, která je vybudována na části pozemkové parcely č. 420 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, 

2. nesouhlasí 

2.1. se spolufinancováním vybudované zpevněné plochy na části pozemkové parcely č. 420 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem před provozovnou v č. p. 3053 na náměstí Republiky. 

 

R/443/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru na střeše budovy čp. 38, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 

Labem o celkové ploše 100 cm x 100 cm Martinu Frödemu, IČO 62050729, Sochorova 1694, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem od 21.06.2022 do 31.05.2027 za cenu 250 Kč/měsíc/anténa 

bez DPH, tj. 303 Kč/měsíc/anténa včetně DPH, 

1.2. smlouvu o pronájmu č. OEMM/ONNP-2022/0113 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 24.06.2022 

 

R/444/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

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

z původních 64 m2 na 40 m2 za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 

200 Kč, Miroslavě Panochové, *******, ******* od 01.07.2022, 
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1.2. dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu OEMM/NAJE-2018/0780 – D-1 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

1.3. pronájem části pozemkové parcely č. 2316/1 o výměře 24 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 120 Kč, Romanu Černému, 

Janě Černé, *******, ******* na dobu neurčitou od 01.07.2022, 

1.4. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2022/0119 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.4. a dodatek dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 08.07.2022 

 

R/445/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 2689/2 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu, která bude stanovena vlastníkem 

pozemku na základě vlastního výpočtu nebo znaleckého posudku, a to minimálně za částku 

ve výši 3.000 Kč, v případě ceny stanovené podle znaleckého posudku bude jednorázová 

úhrada navýšena o znalečné, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebností č. 45/512/2022 (ES OEMM/BUDO-

2022/0120) s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2022 

 

R/446/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pachtu pozemkových parcel č. 1402, č. 1403, č. 1425, č. 1456, č. 1478, č. 1481, č. 1486, 

č. 1518, č. 1527, č. 1580, č. 1583, č. 1587, č. 1596, č. 1630, č. 1662, č. 1682, č. 1716 a č. 1741, 

všechny v k. ú. Verdek, společnosti Agro Verdek, a. s., Verdek 19, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Králové nad Labem. 

Termín: 27.06.2022 
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R/447/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje bytových jednotek v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 

vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním pozemku č. 5330, 

k. ú. Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu, vyplývající ze smluv 

o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřených v letech 2002–2004, 

1.2. záměr prodeje bytových jednotek v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 

vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním pozemku č. 5294, 

k. ú. Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, vyplývající ze smluv 

o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřených v letech 2002-2004, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměry prodeje dle bodů 1.1. a 1.2. tohoto usnesení na úřední desce Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 30.06.2022 

 

R/448/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 576 o výměře 245 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 1.225 Kč, Tereze Bártové, 

*******, ******* na dobu neurčitou od 01.07.2022, 

1.2. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2022/0115 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 08.07.2022 

 

R/449/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 11 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem 

k 31.07.2022 s Jiřím a Radkou Benákovými, *******, *******, 

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2022/0116 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. úhradu dluhu ve výši 5.790 Kč vzniklého v souvislosti s užíváním bytu č. 11 v čp. 1974, 

nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem Jiřímu a Radce Benákovým,  *******, ******* 

formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.000 Kč až do úplného zaplacení s tím, 

že první splátka bude uhrazena nejpozději do 30.06.2022, 
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1.4. dohodu o uznání dluhu č. OEMM/DOHO-2022/0117 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohody dle bodů 1.2. a 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 20.07.2022 

 

R/450/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. bere na vědomí 

1.1. požadavek oddílu Krasobruslení na začátek sezóny zimního stadionu 2022/2023 a využití 

ledové plochy na zimním stadionu od 21.08.2022, 

2. souhlasí 

2.1. se zahájením sezóny zimního stadionu 2022/2023 od 15.08.2022 a začátkem chlazení ledové 

plochy od 10.08.2022. 

 

R/451/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. odměnu za mimořádné aktivity dle důvodové zprávy řediteli Technických služeb města 

Dvora Králové nad Labem. Výplata odměny je možná jen v rámci přidělených mzdových 

prostředků. 

 

R/452/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. ruší 

1.1. své usnesení č. R/226/2022 – 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06.04.2022, 

2. souhlasí 

2.1. se stavbou „Dvůr Králové nad Labem – Obchodní centrum Zálabí“ dle předloženého 

koordinačního situačního výkresu a pověřuje starostu města podpisem koordinačního 

situačního výkresu, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2022/0121 pro stavbu 

„Dvůr Králové nad Labem – Obchodní centrum Zálabí“, se společností Lidl Česká republika, 

v. o. s., IČO 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, která je zastoupena 

statutárním orgánem Lidl Holding, s. r. o., IČO 26135094, se sídlem Nárožní 1359/11, 

158 00 Praha 5, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. předložit koordinační situační výkres dle bodu 2.1. tohoto usnesení a smlouvu dle bodu 3.1. 

tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 15.07.2022 

 

R/453/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. souhlasí 

1.1. se snížením ceny za zpracování lesních hospodářských osnov společností ING-FOREST, 

s. r. o., IČO 24170852, sídlo Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem o 52,82 Kč 

z důvodu upřesnění (snížení) celkové výměry zpracovaných lesních pozemků, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. OŽP/DILO-2020/1179-D-1 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

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

Termín: 30.06.2022 

 

R/454/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. souhlasí 

1.1. s poskytnutím finančního daru Oblastní Charitě Červený Kostelec, IČO 48623814, sídlo 

5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec ve výši 20.000 Kč na pořízení dendrologického 

průzkumu parku v Žirči, 

2. schvaluje 

2.1. darovací smlouvu č. OŽP/DAR-2022/0060 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: 30.06.2022 

 

R/455/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. dodatek č. OŽP/OSTA-2015/0225-D1 ke smlouvě o využití systému nakládání s komunálním 

odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad Labem z 10.03.2015 se společností 

ZOO Dvůr Králové, a. s., IČO 27478246, Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

a pověřuje starostu města jeho podpisem, 
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2. ukládá vedoucímu OŽP 

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

Termín: 13.07.2022 

 

R/456/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. uzavření Smlouvy o vypořádání závazků č. VKV/DILO-2022/0004 se společností CPR Media, 

s. r. o., IČO 09957936, Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 a pověřuje starostu města 

jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí VKV 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.1. starostovi města k podpisu, 

2.2. zajistit zveřejnění smlouvy dle bodu 2.1. v registru smluv. 

Termín: 07.07.2022 

 

R/457/2022 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem  – V 

1. schvaluje 

1.1. vyslání starosty města Dvůr Králové nad Labem Jana Jarolíma na zahraniční pracovní cestu 

do Kamenné Hory (Polsko) ve dnech 7. až 10. července 2022, 

2. rozhoduje 

2.1. o tom, že mu budou uhrazeny náklady spojené se zahraniční pracovní cestou dle bodu 1.1. 

v souladu s platnými právními předpisy, a to včetně kapesného, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zabezpečit cestovní pojištění a nutné cestovní náležitosti včetně kapesného spojené 

se zahraniční pracovní cestou dle bodu 1.1. 

Termín: 07.07.2022 

 

 

 

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


