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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

121. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 24.08.2022 

R/496/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 3/2022 v organizaci Mateřská škola, 

Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 ze dne 23.05.2022. 

 

R/497/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 4/2022 v organizaci Hankův dům, městské 

kulturní zařízení, náměstí Václava Hanky 299 ze dne 06.06.2022. 

 

R/498/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 5/2022 v organizaci Základní umělecká škola 

R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem ze dne 13.06.2022. 

 

R/499/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 6/2022 v organizaci Městská knihovna Slavoj 

ve Dvoře Králové nad Labem ze dne 29.06.2022. 
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R/500/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zahájením zadávání veřejné zakázky na akci: „Zajištění sběru, svozu a využití 

separovaného odpadu – plastů“ dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných 

zakázek, v účinném znění – dále jen „ZZVZ“ jako veřejná zakázka na služby zadávaná 

ve zjednodušeném podlimitním řízení, včetně návrhu příslušných podkladů, kterými jsou 

zejména výzva k podání nabídek a návrh smlouvy, 

2. schvaluje 

2.1. v souladu s § 53 ZZVZ, že tato podlimitní veřejná zakázka na služby bude zadávána formou 

zjednodušeného podlimitního řízení včetně příslušných dokladů (výzvy a zadávací 

dokumentace) a časový harmonogram zadávání a přepokládané realizace této veřejné 

zakázky, 

2.2. vedoucího odboru OŽP jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 

zakázky, 

2.3. vedoucího odboru OI a vedoucího odboru OŽP jako osoby oprávněné pro otevírání nabídek 

v elektronické podobě, 

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

náhradníků, 

3. rozhoduje 

3.1. že při této veřejné zakázce nebude využita elektronická aukce systému E-ZAK, 

4. ukládá vedoucímu OŽP 

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

Termín: 30.09.2022 

 

R/501/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z 12. jednání komise životního prostředí ze dne 11.05.2022, 

2. ukládá vedoucímu OŽP 

2.1. po schválení v komisi životního prostředí předložit radě města vhodné lokality pro podzimní 

výsadbu cibulovin, a to včetně celkových nákladů na tuto výsadbu. 

Termín: 31.10.2022 

 

R/502/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. vzorovou smlouvu o vypořádání závazků určenou pro případy, kdy marně uplynula lhůta pro 

opravu chybně zveřejněné smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
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R/503/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: „Pořízení projektových dokumentací rekonstrukce úpravny 

vody, pasport a revize vrtů a protirázová ochrana – Dvůr Králové nad Labem“ v souladu 

s článkem VII. 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, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem VII. bod 4 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, 

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 posouzení splnění podmínek účasti, 

včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 31.12.2023 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 20.09.2022 před otevíráním obálek s doručenými 

nabídkami, 

Termín: 20.09.2022 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu města pro rok 2023. 

Termín: 30.09.2022 

 

R/504/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Zápis z hodnotícího zasedání soutěžní poroty – 2. fáze ze dne 10.08.2022, Zprávu o převzetí 

a přezkoušení soutěžních návrhů a o kontrole úplností a souladu soutěžních návrhů 

s podmínkami soutěže v 2. fázi ze dne 08.08.2022, Zprávu o posouzení splnění podmínek 

účasti v soutěži – 2. fáze ze dne 08.08.2022 v rámci otevřené                                         

architektonicko-urbanisticko-dopravní soutěže na revitalizaci autobusového nádraží 

ve Dvoře Králové nad Labem, 
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2. rozhoduje 

2.1. v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a soutěžním řádem 

České komory architektů o následujícím konečném pořadí soutěže a přijímá tak stanovisko 

poroty: 

1. místo: uchazeč č. 1 M2AU, s. r. o., IČO 4431734, Údolní 222/5, Brno–město, 602 00 Brno, 

2. místo: uchazeč č. 5 mackovič architecture, s. r. o., IČO 24814334, Drtinova 557/10, 

Smíchov, 150 00 Praha, 

3. místo: uchazeč č. 2 Ateliér DPK, s. r. o., IČO 25348817, Šumavská 416/15, Ponava, 

602 00 Brno. 

Neumístil se: 

uchazeč č. 4 ABMV world, s. r. o., IČO 04592107, Prosecká 527/24, Libeň, 180 00 Praha, 

3. schvaluje 

3.1. rozhodnutí a oznámení o výběru návrhu a výsledku soutěže vyhotovené podle § 149 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a § 11 soutěžního řádu České komory 

architektů v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

3.2. vyplacení cen a odměn uchazečům v souladu s čl. 10 Soutěžních podmínek, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. odeslat oznámení o výsledcích architektonické soutěže na věstník veřejných zakázek, profil 

zadavatele E-ZAK, České komoře architektů a všem zpracovatelům soutěžních návrhů spolu 

s Protokolem soutěže. 

Termín: 02.09.2022 

 

R/505/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. stanovisko dle přílohy č. 2 k zachování stávajícího 1,0 úvazku sociálního pracovníka v sociální 

službě raná péče poskytované Diakonií ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, Komenského 616, 

543 01 Vrchlabí, vydané za účelem změny kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

R/506/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Základní umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, 

náměstí T. G. Masaryka 83 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. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. 

tohoto usnesení. 
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R/507/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených 

národů 1620 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. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. 

tohoto usnesení. 

 

R/508/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Královédvorskému chrámovému sboru, z. s., IČO 22866221, Krátká 1838, 

Dvůr Králové nad Labem ve výši 8.000 Kč na úhradu pohonných hmot – cestovného v rámci 

projektu Sborová vystoupení v regionu Mariazell im Wienerwald, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO-2022/0132 v souladu s bodem 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: 13.09.2022 

 

R/509/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Dvůr Králové nad Labem, IČO 60152478, 

nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem ve výši 100.000 Kč na zvýšené výdaje 

družstva mužů florbalu v souvislosti s postupem do celorepublikové soutěže, 

1.2. schválit smlouvu č. ŠKS/SMDO-2022/0133 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit 

starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1. předložit smlouvu, v případě schválení, dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 04.10.2022 

 

R/510/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 3370/15 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Petru 

Buřvalovi, *******, *******, 
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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: 02.09.2022 

 

R/511/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. sdělení Kláry Jarošové, *******, *******, že nemá zájem o schválený pronájem bytu 

v mimořádně tíživé životní situaci, 

2. ruší 

2.1. své usnesení č. R/469/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 13.07.2022. 

 

R/512/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pacht pozemkových parcel č. 1402 o výměře 13 683 m2, č. 1403 o výměře 11 571 m2, č. 1425 

o výměře 4 966 m2, č. 1456 o výměře 6 654 m2, č. 1478 o výměře 12 336 m2, č. 1481 o výměře 

745 m2, č. 1486 o výměře 1 769 m2, č. 1518 o výměře 1 720 m2, č. 1527 o výměře 2 811 m2, 

č. 1580 o výměře 4 054 m2, č. 1583 o výměře 5 603 m2, č. 1587 o výměře 252 m2, č. 1596 

o výměře 2 564 m2, č. 1630 o výměře 7 207 m2, č. 1662 o výměře 1 730 m2, č. 1682 o výměře 

1 531 m2, č. 1716 o výměře 1 466 m2 a č. 1741 o výměře 4 084 m2, všechny v k. ú. Verdek, 

za pachtovné 0,21 Kč, tj. celkové roční pachtovné 17.797 Kč, společnosti Agro Verdek, a. s., 

IČO 28909739, Verdek 19, 544 01 Dvůr Králové nad Labem na dobu neurčitou od 01.09.2022, 

1.2. smlouvu o pachtu č. OEMM/PACH-2022/0129 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: 16.09.2022 

 

R/513/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 9 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem Jitce Sobotkové, *******, 

******* na dobu určitou od 01.09.2022 do 31.08.2024 za smluvní nájemné 5.492 Kč/měsíc 

za předpokladu, že Jitka Sobotková uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši 

trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0131 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: 31.08.2022 

 

R/514/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2062/9 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Michalu 

a Petře Bereczovým, *******, *******, 

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: 02.09.2022 

 

R/515/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 7 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem Marii Baliharové, *******, 

******* na dobu určitou od 01.09.2022 do 31.08.2024 za smluvní nájemné 5.000 Kč/měsíc 

za předpokladu, že Marie Baliharová uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši 

trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0132 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: 31.08.2022 

 

R/516/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2315 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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: 02.09.2022 
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R/517/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 231 v čp. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem (sociálního 

bytu z dotačního programu IROP) k 31.08.2022 s Radomilem Cihlářem, *******, *******, 

zastoupeným opatrovníkem městem Dvůr Králové nad Labem, zastoupeným Markétou 

Vohnoutovou, pověřenou výkonem funkce opatrovníka, 

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2022/0133 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.08.2022 

 

R/518/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3580 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč 

včetně DPH, s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 3580 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

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

IV-12-2024805 (ES OEMM-BUDO-2022/0126) 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 Jaroslavem Kuličkou, IČO 76512037, se sídlem 

Okružní 932, 517 21 Týniště nad Orlicí, 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: 16.09.2022 

 

R/519/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3760 v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 5471-126/2022 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč 

bez DPH, tj. 1.210 Kč včetně DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2022833/VB1             

(ES OEMM/VB-2022/0127) 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 ELEKTRO SCHEJBAL, s. r. o., IČO 7215878, se sídlem Kocbeře 90, 544 46 Kocbeře,   
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která je zastoupena Karlem Havlíčkem, IČO 72935359, se sídlem Křišťálová 2073, 

511 01 Turnov, 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: 16.09.2022 

 

R/520/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 1723/1, č. 3733/1, 

obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5499-192/2022 

za jednorázovou finanční náhradu ve výši 12.960 Kč bez DPH, tj. 15.681,60 Kč včetně DPH, 

pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2022555/VB1             

(ES OEMM/VB-2022/0128) 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 ELEKTRO SCHEJBAL, s. r. o., IČO 7215878, se sídlem Kocbeře 90, 544 46 Kocbeře, 

která je zastoupena Karlem Havlíčkem, IČO 72935359, se sídlem Křišťálová 2073, 

511 01 Turnov, 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: 16.09.2022 

 

R/521/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 568 v k. ú. Žirecká 

Podstráň v rozsahu dle geometrického plánu č. 331-962/2022 za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

pro společnost GasNet, s. r. o., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. 7700103262_1/VB (ES OEMM/VB-2022/0130) 

se společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností GasNet Služby, s. r. o., 

IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 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: 16.09.2022 
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R/522/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit směnu stavební parcely č. 23/2, části pozemkové parcely č. 263/2, která dle 

geometrického plánu č. 183-248/2022 zůstává označena jako pozemková parcela č. 263/2, 

pozemkové parcely č. 72/3, která se dle geometrického plánu č. 183-248/2022 přislučuje 

do pozemkové parcely č. 263/2, části pozemkové parcely č. 586, která se dle geometrického 

plánu č. 183-248/2022 přislučuje do pozemkové parcely č. 263/2, za část pozemkové parcely 

č. 73, která je dle geometrického plánu č. 183-248/2022 označena jako nově vzniklá 

pozemková parcela č. 73/2, všechny v k. ú. Zboží u Dvora Králové, s Jaroslavem Marelem, 

*******, *******, a to s finančním vyrovnáním ve výši 128.178 Kč, 

1.2. schválit směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2022/0134 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/523/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit směnu části pozemkové parcely č. 572/1, která je dle geometrického plánu        

č. 330-305/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 572/6, za část pozemkové 

parcely č. 311, která je dle geometrického plánu č. 330-305/2022 označena jako nově vzniklá 

pozemková parcela č. 311/2, část pozemkové parcely č. 314, která je dle geometrického 

plánu č. 330-305/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 314/2, část 

pozemkové parcely č. 315/1, která je dle geometrického plánu č. 330-305/2022 označena 

jako nově vzniklá pozemková parcela č. 315/5, část pozemkové parcely č. 343/1, která je dle 

geometrického plánu č. 330-305/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 343/14, část pozemkové parcely č. 586, která je dle geometrického plánu č. 330-305/2022 

označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 586/2, všechny v k. ú. Žirecká Podstráň, 

zřízení bezúplatného věcného břemene na částech nově vznikajících pozemkových parcelách 

č. 311/2, č. 314/2, č. 343/14, nově vznikajících pozemkových parcelách č. 313/5, č. 586/2, 

č. 572/7, všechny v k. ú. Žirecká Podstráň, v rozsahu dle geometrického plánu                      

č. 330-305/2022, s Ing. Janem a Ing. Pavlou Voglovými, *******, *******, 

1.2. schválit smlouvu o směně a zřízení věcných břemen č. OEMM/SMEN-2022/0138 v souladu 

s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/524/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 1116/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Martinu 

Šrámkovi, *******, *******, 

1.2. neschválit prodej pozemkové parcely č. 1116/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Romanu 

Albínovi, *******, *******, 

1.3. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 1116/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Ludovítu 

Semaniakovi, *******, *******. 
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R/525/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

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

Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu ve výši 202.272 Kč, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 538/2022 ze dne 03.8.2022, Haně a Ctiradu Pokorným, *******, 

*******, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0139 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/526/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. námitku k záměru směny pozemků zveřejněnému pod č. 51/2022 uplatněnou Ing. Tadeášem 

Vodičkou, *******, *******, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. neschválit prodej pozemkových parcel č. 756/14, č. 859/1, obě v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, Ing. Tadeáši Vodičkovi, *******, *******, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. projednat se společností CARLA, spol. s r. o., možnosti zajištění přístupu k pozemkové 

parcele č. 756/21 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 15.09.2022 

 

R/527/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit darování pozemkových parcel č. 117/2, č. 118/3, č. 118/4, všechny v k. ú. Zdobín, 

do vlastnictví obce Zdobín, IČO 00580864, se sídlem Zdobín 52, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, a to za podmínky umožnění vjezdu pro lesní techniku ve zvláštních případech, 

1.2. pověřit starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. 

tohoto usnesení. 

 

R/528/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 934 a části pozemkové parcely č. 933, která 

se dle geometrického plánu č. 276-249/2022 přislučuje do pozemkové parcely č. 934, obě 

v k. ú. Nové Lesy, od obce Bílá Třemešná, IČO 00277673, se sídlem Bílá Třemešná 315, 

544 72 Bílá Třemešná, 

1.2. pověřit starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. 

tohoto usnesení. 
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R/529/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 4558/2 o výměře 5 617 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 5614-327/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 4558/4, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 2.246.800 Kč bez DPH, 

tj. 2.718.628 Kč včetně DPH, která bude hrazena ve dvou splátkách, kdy první splátka ve výši 

1.123.400 Kč bez DPH, tj. 1.359.314 Kč včetně DPH, bude uhrazena do 30.09.2022, druhá 

splátka ve výši 1.123.400 Kč bez DPH, tj. 1.359.314 Kč včetně DPH, bude uhrazena 

do 30.09.2023, zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemkové parcely 

č. 4558/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu                     

č. 5614-327/2022 společnosti CENTRALES, s. r. o., IČO 27559640, se sídlem Klicperova 2666, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. pověřit starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. 

tohoto usnesení. 

 

R/530/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výpověď bez výpovědní doby z nájmu bytu č. 11 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové 

nad Labem Tomáši Kočovskému, *******, ******* z důvodu naplnění výpovědního důvodu 

dle § 2291 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 02.09.2022 

 

R/531/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. úhradu pohledávky ve výši 9.439 Kč za užívání bytu č. 11 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové 

nad Labem Jaroslavu Hermanovi a Marice Pačanové, *******, *******, a to formou 

pravidelných měsíčních splátek s tím, že první splátka ve výši 3.000 Kč bude uhrazena 

nejpozději do 31.08.2022 a následně budou hrazeny splátky ve výši 1.000 Kč/měsíc, 

1.2. schvaluje dohodu o uznání dluhu č. OEMM/DOHO-2022/0135 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.08.2022 
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R/532/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 2585/1 o výměře 1 000 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem za nájemné ve výši 15 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 15.000 Kč, Ing. Dušanu 

Sedláčkovi, *******, ******* na dobu neurčitou od 01.09.2022, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2022/0137 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: 16.09.2022 

 

R/533/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 33 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako 

byt bez předběžného určení za minimální cenu 2.723 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 

s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnotící komisi na pronájem bytu č. 33 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem 

ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Tomáš Machek (náhradník 

Táňa Kašparová) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 

bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 02.09.2022 

 

R/534/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci, že do výběrového řízení – elektronické aukce na pronájem bytu č. 32 v čp. 1974, 

nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem se přihlásil jediný zájemce, a proto 

se elektronická aukce neuskutečnila, 

2. schvaluje 

2.1. pronájem bytu č. 32 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem Janu a Petře 

Lukesovým, *******, ******* odchylně od Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města 

Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou od 01.09.2022 do 31.08.2023 za smluvní nájemné 

ve výši 4.800 Kč/měsíc za předpokladu, že Jan a Petra Lukesovi uhradí před podpisem 

smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

2.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0140 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.08.2022 

 

R/535/2022 - 121. 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 svahové sekačky“, a to společnosti 

Raymo, s. r. o., IČO 07831307, se sídlem Horní Krupá čp. 152, 580 01 Havlíčkův Brod a uzavřít 

smlouvu s touto společností, a to na stroj Raymo B Torpedo za nabídkovou cenu 636.600 Kč 

bez DPH, tj. 770.286 Kč včetně DPH. 

 

R/536/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. vyhlašuje 

1.1. výběrové řízení a prodej volné bytové jednotky č. 1250/13 v čp. 1250, nábřeží Benešovo, 

Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a st. p. č. 1461 v rozsahu 6190/85994 k celku, formou elektronické aukce ve smyslu 

a za podmínek dle přílohy č. 1 za vyvolávací cenu 1.548.000 Kč, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit výběrové řízení na volnou bytovou jednotku dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 05.09.2022 

 

R/537/2022 - 121. 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 vozu kategorie N1 se sklápěčem 

do 3,5 t“, a to společnosti I-tec Czech, spol. s r. o., IČO 26834634, se sídlem Rudná 30/3, 

703 00 Ostrava–Vítkovice, model Piaggio Porter NP6 – bílé barvy s nástavbou TIPPER – 

sklápěč s nabídkovou cenou 769.970 Kč bez DPH, tj. 931.664 Kč včetně DPH. 

 

R/538/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. spolupráci při tvorbě Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje s Královéhradeckým 

krajem, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
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1.2. smlouvu o spolupráci při tvorbě Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje 

č. OEMM/SPOL-2022/0141 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: 30.08.2022 

3. ukládá řediteli TSM 

3.1. součinnost s odborem OI pro zajištění veškerých podkladů, 

Termín: 30.08.2022 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. součinnost s odborem OI pro zajištění veškerých podkladů evidovaných ve společnosti 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

Termín: 30.08.2022 

 

R/539/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s prodejem nepotřebného majetku města ve správě a evidenci TSM – starší použitá 

a nepotřebná zámková dlažba (různé druhy) za cenu 100 Kč/m2 včetně DPH, 

2. ukládá řediteli TSM 

2.1. ukončit do odvolání prodej pískovcových silničních obrub a dlažebních kostek z přírodních 

materiálů. 

 

R/540/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 11 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem jako bytu 

sociálního z dotačního programu IROP Petře Horáčkové, *******, ******* dle VP města 

č. 11/2019 na dobu určitou od 01.09.2022 do 31.08.2023 za smluvní nájemné 

2.782 Kč/měsíc, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0142 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: 31.08.2022 
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R/541/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. otevřený dopis členů atletického oddílu TJ Dvůr Králové nad Labem, z. s., ze dne 02.05.2022, 

2. souhlasí 

2.1. s navrženým postupem ředitele Technických služeb města Dvora Králové nad Labem ze dne 

15.06.2022 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu. 

 

R/542/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou města k 30.06.2022, 

2. schvaluje 

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

 

R/543/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. seznam podaných nabídek, protokol o otevírání obálek, zprávu o výsledku posouzení splnění 

podmínek o hodnocení nabídek k veřejné zakázce na dodávky: „Mobilní aplikace města Dvůr 

Králové nad Labem“, 

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

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění obdrželo v elektronické podobě 2 nabídky od uchazečů MUNIPOLIS, s. r. o., 

IČO 29198950, Londýnské náměstí 886/4, Štýřice, 639 00 Brno a URBITECH, s. r. o., 

IČO 04572106, Jalubí 453, 687 05 Jalubí, 

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

který podal ekonomicky nevýhodnější nabídku, 

2. rozhoduje 

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

veřejnou zakázku tak, že vybranou nabídkou je nabídka dodavatele URBITECH, s. r. o., 

IČO 04572106, Jalubí 453, 687 05 Jalubí s nabídkovou cenou 206.292,50 Kč bez DPH, 

tj. 249.613,93 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. rozhodnutí o výběru dodavatele na výše uvedenou veřejnou zakázku a pověřuje starostu 

města podpisem tohoto rozhodnutí, 

3.2. kupní smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku č. OI/KUPN-2022/0009 s vítězným 

dodavatelem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy, 
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4. ukládá vedoucímu OI 

4.1. předložit rozhodnutí dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu a informovat 

účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

4.2. předložit smlouvu dle bodu 3.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 09.09.2022 

5. ukládá vedoucímu OI 

5.1. zajistit realizaci akce: „Mobilní aplikace města Dvůr Králové nad Labem“ v navržených 

termínech. 

Termín: 31.10.2022 

 

 

 

 

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


