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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

122. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 06.09.2022 

R/544/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí podanou nabídku a návrh úhrady kupní ceny v rámci prodeje stavebních 

parcel č. 183/4 o výměře 316 m2, jejíž součástí je stavba rodinného domu čp. 44 , č. 183/1 

o výměře 1 123 m2, jejíž součástí je stavba bez čp./če, č. 183/3 o výměře 23 m2, na které stojí 

stavba bez čp./č.e. (garáž bez LV) a č. 278 o výměře 19 m2, jejíž součástí je stavba bez čp./če 

a pozemkových parcel č. 1218 o výměře 735 m2 a č. 1219 o výměře 800 m2, vše v obci 

a k. ú. Kocbeře, do podílového spoluvlastnictví manželům Milanu a Aleně Píseckým, 

manželům Josefu a Jarmile Šourkovým a Elišce Kejzlarové, všichni *******, *******, 

za celkovou kupní cenu 6.055.000 Kč, 

1.2. schválit prodej stavebních parcel č. 183/4 o výměře 316 m2, jejíž součástí je stavba rodinného 

domu čp. 44, č. 183/1 o výměře 1 123 m2, jejíž součástí je stavba bez čp./če, č. 183/3 

o výměře 23 m2, na které stojí stavba bez čp./če. (garáž bez LV) a č. 278 o výměře 19 m2, jejíž 

součástí je stavba bez čp./če a pozemkových parcel č. 1218 o výměře 735 m2 a č. 1219 

o výměře 800 m2, vše v obci a k. ú. Kocbeře, do podílového spoluvlastnictví manželům 

Milanu a Aleně Píseckým, manželům Josefu a Jarmile Šourkovým a Elišce Kejzlarové, všichni 

*******, *******, za celkovou kupní cenu 6.055.000 Kč s tím, že část kupní ceny ve výši 

4.036.667 Kč bude uhrazena nejpozději do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající část 

kupní ceny ve výši 2.018.333 Kč bude uhrazena nejpozději do 31.12.2023, a to za podmínky 

zřízení zástavního práva v katastru nemovitostí ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem 

až do jejího úplného uhrazení, 

1.3. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0136 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/545/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat část pozemkové parcely č. 1257 v k. ú. Kocbeře Ditě Kohútové, *******, 

*******, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Králové nad Labem. 

Termín: 09.09.2022 

 

R/546/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat stavební parcelu č. 3231 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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: 12.09.2022 

 

R/547/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu pozemkové parcely č. 190/4 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové Janu Škrochovi 

a Táně Škrochové, *******, *******, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 12.09.2022 

 

R/548/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost o odpuštění nájemného za užívání půjčovny kostýmů v prostorách sloužících 

podnikání č. 11, 14, 18, v čp. 101, náměstí Republiky, Dvůr Králové nad Labem s vysvětlením 

životní situace Petry Hrdinové, IČO 87320711, Rooseveltova 463, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, 

2. nesouhlasí 

2.1. s odpuštěním nájemného za pronajaté prostory dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 
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R/549/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s rozšířením nájemní smlouvy č. OEMM/ONNP-2022/0043 v prostoru sloužícímu podnikání 

č. 1 v čp. 2960, ulice Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, nájemce Ondřej Růžička, 

IČO 05797080, Štefánikova 2955, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, o spolunájemce Zdeňku 

Suchou, IČO 11727683, Kosmonautů 782, 411 17 Libochovice – provozování výživového 

a fitness poradenství a služeb, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. OEMM/ONNP-2022/0043 - D1 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 

města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2022 

 

R/550/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. zrušit své usnesení č. Z/508/2022 – 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze dne 

16.06.2022, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

parcely č. 3989/1, pozemkové parcely č. 4869/1, pozemkové parcely č. 4881, pozemkové 

parcely č. 4882, pozemkové parcely č. 4886, pozemkové parcely č. 4887, pozemkové parcely 

č. 4888, pozemkové parcely č. 4889, pozemkové parcely č. 4894, všechny v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, za celkovou kupní cenu ve výši 38.440.000 Kč, která bude hrazena ve třech 

splátkách, kdy první splátka ve výši 20.000.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 30.09.2022, 

druhá splátka ve výši 10.000.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 31.07.2023, třetí splátka 

ve výši 8.440.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 31.07.2024, od společnosti 

SLEZAN HOLDING, a. s., IČO 24229709, se sídlem Václavská 316/12, Nové Město, 

120 00 Praha 2, 

1.3. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0104 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města podpisem smlouvy. 
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R/551/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 712/1, č. 4535/1, 

obě 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 na částech pozemkových parcel č. 712/1, 

č. 4535/1, obě 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 

č. IV-12-2023851/SOBSVB/1 (ES OEMM-BUDO-2022/0144) 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: 30.09.2022 

 

R/552/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3672 v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 5607-539/2022 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2023709 (ES OEMM/VB-2022/0145) 

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 Petrem Havlíčkem, IČO 76192571, se sídlem Jana Palacha 1348, 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: 30.09.2022 

 

R/553/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3702 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 5601-525/2022 za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH, pro společnost 

ČEZ Distribuce, a. s., 
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1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2023496 (ES OEMM/VB-2022/0146) 

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: 30.09.2022 

 

R/554/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit směnu části pozemkové parcely č. 756/14, pozemkových parcel č. 756/15, č. 859/1, 

pozemkových parcel č. 886/5, č. 4786, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za části 

pozemkových parcel č. 756/1, č. 1238, pozemkovou parcelu č. 1237, všechny v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, se společností CARLA, spol. s r. o., IČO 48150134, Krkonošská 2850, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, a to s finančním vyrovnáním v případě rozdílných cen 

směňovaných pozemků, které budou stanoveny znaleckým posudkem, 

1.2. pověřit starostu města podpisem budoucí směnné smlouvy obsahující obligatorní náležitosti 

dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/555/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout p. p. č. 43/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 1 m2 

za účelem umístění technologie a část střechy objektu čp. 795 na st. p. č. 73 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem o výměře 9,5 m2 za účelem umístění stožáru s anténami včetně chrániček 

pro kabeláž v téže budově, od 01.01.2023 na dobu určitou 10 let za cenu 73.257 Kč 

bez DPH/rok, tj. 88.641 Kč/rok s DPH, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 

společnosti CETIN, a. s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, 

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: 13.09.2022 

 

R/556/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 41 v čp. 72, Revoluční, Dvůr Králové nad Labem k 15.09.2022 

s Romanou Zichovou, *******, *******, 
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1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2022/0147 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: 15.09.2022 

 

R/557/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 21 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem Lence Hálové, 

*******, ******* na dobu neurčitou od 14.09.2022 za smluvní nájemné 5.500 Kč/měsíc 

za předpokladu, že Lenka Hálová uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku 

měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0148 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: 14.09.2022 

 

R/558/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit nové znění Zřizovací listiny Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 

s účinností od 16.09.2022 dle přílohy č. 1. 

 

R/559/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uzavřením dodatku č. 1 k uzavřené nájemní smlouvě ze dne 07.10.2021 se společností 

Zebra Group, s. r. o., se sídlem Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1 ve smyslu přílohy č. 2. 

 

R/560/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 311 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem Denise Komárkové, 

*******, ******* na dobu neurčitou od 15.10.2022 za smluvní nájemné 6.000 Kč/měsíc 

za předpokladu, že Denisa Komárková uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši 

trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0150 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: 19.09.2022 

 

R/561/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej bytové jednotky č. 2954/21 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Janě Salavcové, *******, ******* za celkovou kupní cenu 989.200 Kč 

v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 

27.11.2002, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0151 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3. schválit prodej bytové jednotky č. 2954/22 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, do SJM Václavu a Květoslavě Etrychovým, *******, ******* za celkovou 

kupní cenu 815.126 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí 

kupní smlouvy ze dne 27.11.2002, 

1.4. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0152 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.5. schválit prodej bytové jednotky č. 2954/23 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Petře Pavlisové, *******, ******* za celkovou kupní cenu 903.920 Kč 

v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 

27.11.2002, 

1.6. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0153 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.7. schválit prodej bytové jednotky č. 2954/31 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, do SJM Ing. Milanovi a Dáše Bohatým, *******, ******* za celkovou 

kupní cenu 597.130 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí 

kupní smlouvy ze dne 27.11.2002, 

1.8. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0154 v souladu s bodem 1.7. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.9. schválit prodej bytové jednotky č. 2954/32 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Ing. Ludvíku Blažkovi, *******, ******* za celkovou kupní cenu 

486.802 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní 

smlouvy ze dne 10.01.2003, 

1.10. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0155 v souladu s bodem 1.9. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.11. schválit prodej bytové jednotky č. 2954/33 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 
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Králové nad Labem, Ing. Marcele Blažkové, *******, ******* za celkovou kupní cenu 

541.650 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní 

smlouvy ze dne 10.01.2003, 

1.12. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0156 v souladu s bodem 1.11. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.13. schválit prodej bytové jednotky č. 2954/41 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Ctiboru Pechlátovi, *******, ******* za celkovou kupní cenu 

686.240 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní 

smlouvy ze dne 28.11.2002, 

1.14. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0157 v souladu s bodem 1.13. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.15. schválit prodej bytové jednotky č. 2954/42 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Kateřině Marvanové, *******, ******* za celkovou kupní cenu 

873.352 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní 

smlouvy ze dne 28.11.2002, 

1.16. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0158 v souladu s bodem 1.15. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.17. schválit prodej bytové jednotky č. 2954/43 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, společnosti JUTA, a. s., IČO 45534187, Dukelská 417, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem za celkovou kupní cenu 577.486 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím 

ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 15.07.2003, 

1.18. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0159 v souladu s bodem 1.17. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.19. schválit prodej bytové jednotky č. 2955/21 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Michaele Havelkové, *******, ******* za celkovou kupní cenu 

878.000 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní 

smlouvy ze dne 28.11.2002, 

1.20. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0160 v souladu s bodem 1.19. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.21. schválit prodej bytové jednotky č. 2955/22 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, do SJM Jaroslavu a Reketi Janečkovým, *******, ******* za celkovou 

kupní cenu 723.860 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí 

kupní smlouvy ze dne 22.07.2004, 

1.22. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0161 v souladu s bodem 1.21. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.23. schválit prodej bytové jednotky č. 2955/23 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Gabriele Bohaté, *******, ******* za celkovou kupní cenu 

1.173.945 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní 

smlouvy ze dne 29.10.2003, 
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1.24. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0162 v souladu s bodem 1.23. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.25. schválit prodej bytové jednotky č. 2955/31 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Krystyně Marii Serenčíšové, *******, ******* za celkovou kupní cenu 

818.763 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní 

smlouvy ze dne 28.11.2002, 

1.26. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0163 v souladu s bodem 1.25. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.27. schválit prodej bytové jednotky č. 2955/32 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Michalu Tauferovi, *******, ******* a Veronice Tauferové, *******, 

******* za celkovou kupní cenu 799.680 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy 

o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 29.09.2003, 

1.28. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0164 v souladu s bodem 1.27. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.29. schválit prodej bytové jednotky č. 2955/33 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Ing. Andree Březské, *******, ******* za celkovou kupní cenu 

1.007.582 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní 

smlouvy ze dne 07.04.2004, 

1.30. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0165 v souladu s bodem 1.29. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.31. schválit prodej bytové jednotky č. 2955/41 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, společnosti JUTA, a. s., IČO 45534187, Dukelská 417, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem za celkovou kupní cenu 541.328 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím 

ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.11.2002, 

1.32. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0166 v souladu s bodem 1.31. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.33. schválit prodej bytové jednotky č. 2955/42 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, do SJM Ing. Milanovi a Ing. Dagmar Krskovým, *******, ******* 

za celkovou kupní cenu 598.248 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy 

o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 12.01.2004, 

1.34. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0167 v souladu s bodem 1.33. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.35. schválit prodej bytové jednotky č. 2955/43 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Městské nemocnici, a. s., IČO 25262238, Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem za celkovou kupní cenu 1.103.490 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím 

ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 04.02.2003, 

1.36. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0168 v souladu s bodem 1.35. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

  



10/18 

 

 

1.37. schválit prodej bytové jednotky č. 2963/21 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem 

vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, Františku Ruprechtovi, *******, ******* za celkovou kupní cenu 887.040 Kč 

v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 

26.11.2002, 

1.38. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0169 v souladu s bodem 1.37. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.39. schválit prodej bytové jednotky č. 2963/22 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem 

vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, Lence Paroubkové, *******, ******* za celkovou kupní cenu 569.309 Kč 

v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 

31.10.2002, 

1.40. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0170 v souladu s bodem 1.39. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.41. schválit prodej bytové jednotky č. 2963/23 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem 

vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, Lucii Dostálové, *******, ******* za celkovou kupní cenu 1.168.400 Kč 

v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 

26.11.2002, 

1.42. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0171 v souladu s bodem 1.41. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.43. schválit prodej bytové jednotky č. 2963/24 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem 

vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, Městské nemocnici, a. s., IČO 25262238, Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem za celkovou kupní cenu 1.027.472 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím 

ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 04.02.2003, 

1.44. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0172 v souladu s bodem 1.43. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.45. schválit prodej bytové jednotky č. 2963/31 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem 

vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, Gabriele Hamplové, *******, ******* za celkovou kupní cenu 1.187.280 Kč 

v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 

24.07.2002, 

1.46. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0173 v souladu s bodem 1.45. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.47. schválit prodej bytové jednotky č. 2963/32 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem 

vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, Janu Geltnerovi, *******, ******* za celkovou kupní cenu 553.988 Kč v souladu 

se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.11.2002, 

1.48. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0174 v souladu s bodem 1.47. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 
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1.49. schválit prodej bytové jednotky č. 2963/33 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem 

vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, Ing. Zdeňku Cermanovi, *******, ******* za celkovou kupní cenu 1.048.160 Kč 

v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 

10.07.2003, 

1.50. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0175 v souladu s bodem 1.49. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.51. schválit prodej bytové jednotky č. 2963/34 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem 

vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, do SJM Mgr. Miloslavu LL.M. a Mgr. Stanislavě Culkovým, *******, ******* 

za celkovou kupní cenu 991.239 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy 

o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.11.2002, 

1.52. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0176 v souladu s bodem 1.51. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.53. schválit prodej bytové jednotky č. 2963/41 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem 

vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, do SJM Romanovi a Kateřině Komedovým, *******, ******* za celkovou kupní 

cenu 911.961 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní 

smlouvy ze dne 26.11.2002, 

1.54. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0177 v souladu s bodem 1.53. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.55. schválit prodej bytové jednotky č. 2963/42 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem 

vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, Anně Zaplatílkové, *******, ******* za celkovou kupní cenu 508.705 Kč 

v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 

26.11.2002, 

1.56. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0178 v souladu s bodem 1.55. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.57. schválit prodej bytové jednotky č. 2963/43 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem 

vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, Marku Fejskovi, *******, ******* a Janě Fejskové, *******, ******* 

za celkovou kupní cenu 953.864 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy 

o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30.10.2003, 

1.58. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0179 v souladu s bodem 1.57. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.59. schválit prodej bytové jednotky č. 2963/44 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem 

vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, Aleně Páté, *******, ******* za celkovou kupní cenu 930.000 Kč v souladu 

se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 03.04.2006, 

1.60. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0180 v souladu s bodem 1.59. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/562/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost společnosti JUTA, a. s., IČO 45534187, se sídlem Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové 

nad Labem o udělení souhlasu s umístěním 2 ks reklamních log u vjezdu do areálu závodů 

v Žirecké Podstráni, 

2. souhlasí 

2.1. s umístěním 2 ks reklamních log společnosti JUTA, a. s., u vjezdu do areálu závodů v Žirecké 

Podstráni v rozsahu dle předložené situace, a to za podmínky předchozího souhlasu 

společnosti JUTA, a. s., IČO 45534187, se sídlem Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem se stavbou „Dvůr Králové nad Labem – smíšená stezka z ul. Jaroměřské do osady 

Na Borkách“. 

 

R/563/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit výběrové řízení a prodej dle geometrického plánu č. 5578-293/2022 nově 

vznikajících parcel č. 2253/21 o výměře 945 m2 za vyvolávací cenu 2.299.400 Kč včetně DPH, 

č. 2253/22 o výměře 753 m2 za vyvolávací cenu 1.834.760 Kč včetně DPH, č. 2253/23 

o výměře 770 m2 za vyvolávací cenu 1.875.900 Kč včetně DPH, č. 2253/24 o výměře 786 m2 

za vyvolávací cenu 1.914.620 Kč včetně DPH, č. 2253/25 o výměře 803 m2 za vyvolávací cenu 

1.955.760 Kč včetně DPH, č. 2253/26 o výměře 819 m2 za vyvolávací cenu 1.994.480 Kč 

včetně DPH, č. 2253/28 o výměře 959 m2 za vyvolávací cenu 2.333.280 Kč včetně DPH, 

č. 2253/29 o výměře 924 m2 za vyvolávací cenu 2.248.580 Kč včetně DPH, č. 2253/30 

o výměře 677 m2 za vyvolávací cenu 1.650.840 Kč včetně DPH, všechny v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, formou elektronické aukce ve smyslu a za podmínek dle přílohy č. 5 tohoto 

materiálu. 

 

R/564/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí žádost Ing. Lenky Bartošové, jíž se domáhá svolání krizového štábu 

a mimořádného zasedání zastupitelstva, 

1.2. schválit odpověď na žádost Ing. Lenky Bartošové dle přílohy č. 3, 

1.3. uložit vedoucímu KTÚ–PO předložit odpověď dle bodu 1.2. starostovi města k podpisu. 

 

R/565/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2022 včetně změn v rámci jednotlivých 

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

schválený rozpočet na rok 2022 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany 
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 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

· na straně příjmů snižuje o 4.116.620,00 Kč 

· na straně výdajů snižuje o 5.500.340,47 Kč 

· ve financování upravuje o -1.383.720,47 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2022 

· na straně příjmů  472.925.076,45 Kč 

· na straně výdajů  651.863.889,55 Kč 

· financování  178.938.813,10 Kč 

 

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

178.938.813,10 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let, 

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

také smlouvou o úvěru na financování investičních záměrů města v letech 2021 až 2024 

v celkové výši úvěrového limitu 160 mil. Kč. 

 

R/566/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s navýšením ceny díla o 1.060.855,49 Kč bez DPH, tj. 1.283.635,14 Kč včetně DPH, 

na celkovou cenu 5.988.615,04 Kč bez DPH, tj. 7.246.224,20 Kč včetně DPH, na investiční akci 

„Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu č. p. 299 ve Dvoře Králové nad Labem 

– západní část a výměna oken na budově kina č. p. 828“ dle smlouvy o dílo             

č. RISM/DILO-2022/0006, zejména z důvodu nálezu a přiznání pásových bosáží v prvním 

nadzemním podlaží, které byly ukryty pod vrstvou omítek, a uvedení západní části fasády 

do původního historického stavu, dále nutnosti odstranění špatného stavebně-technického 

stavu zdiva objeveného po odstranění původních omítek, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2022/0006-D1 se společností 

Řemeslné stavby, s. r. o., IČO 06934595, se sídlem Trotinka 199, 507 71 Miletín 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: 15.09.2022 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout potřebné finanční prostředky na výše uvedenou akci do návrhu rozpočtu města 

Dvůr Králové nad Labem na rok 2023. 

Termín: 15.12.2022 
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R/567/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí zahájení prací na tvorbě nového Programu rozvoje města Dvůr Králové nad 

Labem 2023–2030, tedy konkrétně jeho analytické části. 

 

R/568/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost společnosti ADVISIA, s. r. o., IČO 24668613, se sídlem Pernerova 659/31a, Karlín, 

186 00 Praha 8, zpracovatele projektové dokumentace investiční akce „II/299 Dvůr Králové 

nad Labem – Verdek“, na navýšení ceny díla na vypracování projektové dokumentace pro 

vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr včetně ocenění o 108.000 Kč bez DPH, tj. 130.680 Kč včetně DPH, 

na celkovou částku 1.092.500 Kč bez DPH, tj. 1.321.925 Kč včetně DPH, a to z důvodu 

zpracování příloh pro zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel se stavbou, s tím 

související aktualizace záborového elaborátu a dodatečných požadavků úpravy projektu 

z důvodu vypuštění nám. Republiky a „Mayerovy továrny“ č. p. 101 včetně přilehlých 

objektů, 

2. souhlasí 

2.1. s navýšením ceny na zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení 

(DUR + DSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně 

ocenění o 108.000 Kč bez DPH, tj. 130.680 Kč včetně DPH, na celkovou částku 1.092.500 Kč 

bez DPH, tj. 1.321.925 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. dodatek č. RISM/DILO-2020/0745-D3 se společností ADVISIA, s. r. o., IČO 24668613, 

se sídlem Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha 8 a pověřuje starostu jeho podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit dodatek č. 3 dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 20.09.2022 

 

R/569/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. že zpracovatelka studie „Koncepce využití objektu ZŠ Schulzovy sady – budova B, I. Etapa“ 

Ing. arch. Kateřina Klapková postupuje městu Dvůr Králové nad Labem svá autorská práva 

k uvedené studii bezplatně, 

2. schvaluje 

2.1. licenční smlouvu č. RISM/LIC-2022/0034 se společností studio reaktor, s. r. o., IČO 06072518, 

se sídlem Přístavní 1315/7, Holešovice, 170 00 Praha 7 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 
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3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 30.09.2022 

 

R/570/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. v souladu s čl. VI vnitřního předpisu č. 3/2022 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem o výběru 

nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Nákup klavíru Yamaha C3XPE pro Základní 

uměleckou školu R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83“ tak, 

že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy CMI Music, s. r. o., IČO 25278851, 

Kladská 1117/25, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí s cenou 644.628,10 Kč 

bez DPH, 780.000 Kč včetně DPH, 

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

Machart PIANA, s. r. o., IČO 24818372, Pražská 1470/18b, 102 00 Praha 10 – Hostivař 

s cenou 653.553,71 Kč bez DPH, 790.800 Kč včetně DPH, 

Mgr. Libor Novotný, IČO 66573688, Česká 156/6, 602 00 Brno s cenou 677.760,33 Kč 

bez DPH, 820.090 Kč včetně DPH, 

2. ukládá ředitelce ZUŠ 

2.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 20.09.2022 

3. souhlasí 

3.1. s převodem částky 700.000 Kč z rezervního fondu Základní umělecké školy R. A. Dvorského, 

Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83 do fondu investic. 

 

R/571/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. sazbu ve výši 400 Kč/hodina za pronájem tělocvičny pro Základní školu Podharť, Dvůr Králové 

nad Labem, Máchova 884 u nájemních smluv uzavíraných od 01.09.2022. 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. 
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R/572/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

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

ve výši 60.000 Kč od obce Horní Brusnice na dofinancování činnosti a služeb spojených s péčí 

o klienty z Horní Brusnice, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků uvedených v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/573/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Strategický plán rozvoje Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 na pětileté 

období od října 2022 do srpna 2028 dle přílohy č. 1, 

2. souhlasí 

2.1. s nevyhlášením konkursu na místo ředitele Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 

Drtinova 1444, 

3. schvaluje 

3.1. potvrzení dle přílohy č. 2 o pokračování ve funkci ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové nad 

Labem, Drtinova 1444 účinné od 01.02.2023 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

4. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 30.09.2022 

 

R/574/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. sdělení firmy Auto Eder, s. r. o., dle přílohy č. 2, 

2. schvaluje 

2.1. dohodu o ukončení kupní smlouvy na dodávku tří nových osobních automobilů pro dopravu 

seniorů a osob se zdravotním postižením ze dne 28.12.2021 pro Pečovatelskou službu Města 

Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 3, 

3. souhlasí 

3.1. v souladu s čl. III bodem 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 

s realizací nákupu dvou vozidel pro Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad Labem 

v celkové hodnotě 685.000 Kč bez DPH dle II. kategorie veřejných zakázek malého rozsahu, 
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R/575/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výši sazeb za pronájem nebytových prostor Hankova domu, městského kulturního zařízení, 

dle přílohy č. 1. Pro případ tvrdosti výše ceny a vzhledem k charakteru pronájmu může ředitel 

organizace výši nájemného poměrně snížit (např. pro neziskové organizace, školy, sociální 

služby, humanitární akce apod.). Takto snížené nájemné však nesmí být nižší než provozní 

náklady na nebytový prostor. 

 

R/576/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. ověřit, že Změna č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem není v rozporu s Politikou 

územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, se Zásadami územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4, se stanovisky dotčených orgánů 

a se stanoviskem krajského úřadu podle požadavku § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

1.2. souhlasit se způsobem zohlednění požadavků vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje ve smyslu § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu Změny č. 4 Územního plánu Dvůr 

Králové nad Labem tak, jak je uvedeno v textové časti odůvodnění Změny č. 4 Územního 

plánu Dvůr Králové nad Labem, kapitole I, 

1.3. vydat opatření obecné povahy Změnu č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem podle 

§ 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů a podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, 

1.4. pověřit Jana Jarolíma, starostu města a Alexandru Jiřičkovou, místostarostku podpisem 

opatření obecné povahy Změny č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/577/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit Strategii komunikace města Dvůr Králové nad Labem směrem k občanům dle přílohy 

č. 1, Strategii komunikace města Dvůr Králové nad Labem směrem k turistům dle přílohy č. 2, 

Logomanuál města Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 3 a Manuál jednotného vizuálního 

stylu města Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 4. 

 

R/578/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

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

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

dle přílohy č. 2. 
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R/579/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí zápis Osadního výboru Verdek z 30.06.2022 a zápis č. 3/2022 Osadního 

výboru Žireč z 29.08.2022, 

1.2. schválit odpověď na zápisy Osadního výboru Verdek z 30.06.2022, Osadního výboru Žireč 

z 29.08.2022 a Osadního výboru Lipnice z 25.05.2022. 

 

R/580/2022 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. program 21. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 

15.09.2022 od 16:00 hodin v sále Hankova domu. 

1. Zahájení 

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

3. Výbory ZM 

4. Změna č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

5. Petice občanů města na svolání krizového štábu 

6. Majetkové záležitosti 

7. Zřizovací listina Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 

8. Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2023–2030 

9. Komunikační strategie města Dvůr Králové nad Labem 

10. Dotace Tělocvičné jednotě Sokol Dvůr Králové nad Labem pro oddíl florbalu 

11. Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2022 

12. Diskuze 

13. Závěr 

 

 

 

 

 

  Jan Jarolím v. r.     Jan Helbich v. r.   
  starosta města       místostarosta    
    


