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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

1. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 03.11.2022 

R/1/2022 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. jmenuje 

1.1. do Školské rady při Základní škole Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 zástupce 

za zřizovatele Martina Plecháče a Jana Kříže s účinností od 01.12.2022. 

 

R/2/2022 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

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

Spojených národů 1620 o podání žádosti do dotačního programu Ministerstva kultury 

České republiky „Kulturní aktivity“ v oblasti podpory neprofesionálních uměleckých aktivit 

na rok 2023 ve výši 143.000 Kč na projekty Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše 

a Malé vize 2023 a Zlatá tužka 2023, 

2. souhlasí 

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

tohoto usnesení. 

 

R/3/2022 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s převodem částky 50.000 Kč z rezervního fondu Základní umělecké školy R. A. Dvorského, 

Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83 do fondu investic. 
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R/4/2022 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. pověřuje 

1.1. ke dni 04.11.2022 k přijímaní prohlášení k uzavření manželství v souladu s § 11a odst. 1 

písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů členy Zastupitelstva města Dvůr Králové 

nad Labem: Otu Černého, Radana Černého, Vladimíra Gluze, Lindu Harwot, Petra Hroneše, 

Stanislava Ježka, Alexandru Jiřičkovou, Nasika Kiriakovského, Pavla Krause, Luďka Krýzu, 

Jana Kříže, Dušana Kubicu, Martu Peškovou Staníkovou, Antonína Petráčka, Janu Špačkovou, 

Víta Zlámala, 

2. stanovuje 

2.1. dle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že členové 

zastupitelstva města uvedení v bodu 1.1. tohoto usnesení mohou  při občanských obřadech 

užívat závěsný odznak. 

 

R/5/2022 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje hrobky č. D-553-40-H, která se nachází na p. p. č. 3496/7 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, předem určenému zájemci, a to manželům Věře a Josefu Kotýnkovým, za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 04.11.2022 

 

R/6/2022 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 31 v čp. 3, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem Petrovi 

a Veronice Láznickým, *******, ******* odchylně od Pravidel pro hospodaření s byty 

v majetku města Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou od 14.11.2022 do 13.11.2023 

za smluvní nájemné 6.825 Kč/měsíc za předpokladu, že Petr a Veronika Lázničtí uhradí před 

podpisem smlouvy jistotu ve výši měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0213 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: 11.11.2022 
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R/7/2022 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3652 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 5295-195/2021 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 č. IV-12-2021533/VB/1           

(ES OEMM/VB-2022/0210) 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 Energomontáže Votroubek, s. r. o., IČO 28791274, se sídlem Strojnická 1646, 

516 01 Rychnov nad Kněžnou, která je na základě plné moci zastoupena společností 

ELEKTRO-COMP, spol. s r. o., IČO 15032060, se sídlem Maloskalická 68, Malá Skalice, 

552 03 Česká Skalice 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: 23.11.2022 

 

R/8/2022 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej plynárenského zařízení, které bylo realizováno v rámci stavby: „Malá průmyslová 

zóna – Sylvárov STL plynovod a přípojky Dvůr K/n/L částečně ul. Seifertova“, za dohodnutou 

kupní cenu ve výši 941.225,12 Kč s DPH, společnosti GasNet, s. r. o., IČO 27295567, 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou společností GasNet Služby, s. r. o., 

IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 

1.2. kupní smlouvu č. RISM/KUPN-2022/0040 (číslo smlouvy kupujícího 

1000018841/4000246521) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 10.11.2022 
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R/9/2022 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. zřizuje 

1.1. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále zákon o obcích) s účinností od 04.11.2022 tyto komise rady: 

- redakční radu 

- komisi prevence kriminality 

- kulturní komisi 

- sociální komisi 

- památkovou komisi 

- komisi cestovního ruchu 

- dopravní komisi 

- likvidační komisi 

- škodní komisi 

- stavebně-architektonickou komisi 

- sportovní komisi 

- komisi životního prostředí, 

2. stanovuje 

2.1. maximální počet členů komise likvidační a škodní na 5, 

2.2. maximální počet členů komise redakční rada na 7, 

2.3. maximální počet členů komise sportovní na 11, 

2.4. maximální počet členů ostatních komisí na 9, 

3. jmenuje 

3.1. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou redakční rady 

Jana Jarolíma a členy Miroslavu Kameníkovou, Bedřicha Machka, Vladimíru Matuškovou, 

Martu Peškovou Staníkovou, Jana Skalického a Šárku Šádkovou, 

3.2. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou škodní komise 

Martina Plecháče a členy Martina Hampla, Ctirada Pokorného, Milana Šimka a Milenu 

Šulcovou, 

3.3. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou likvidační komise 

Elenu Mocovou a členy Stanislavu Stolínovou, Marcela Šádka, Milana Šimka a Milenu 

Šulcovou. 

 

R/10/2022 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky na „Pojištění nemovitého, movitého majetku 

a odpovědnosti města Dvůr Králové nad Labem“ dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) jako veřejnou zakázku na služby 

zadávanou formou otevřeného řízení, včetně návrhu příslušných podkladů a formulářů, 

kterými jsou zejména výzva k podání nabídek, krycí list, čestné prohlášení, 

1.2. v souladu s § 43 ZZVZ společnost Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., IČO 25972154, 

se sídlem Dašická 247, 530 03 Pardubice, zastoupenou Mgr. Hanou Novotnou, jako osobu, 

která bude zadavatele zastupovat při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících 
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se zadávacím řízením, 

1.3. vedoucího odboru RAF jako osobu oprávněnou jednat ve věcech této veřejné zakázky 

se společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., tak i navenek, 

1.4. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek s nabídkami a komisí 

pro posouzení splnění podmínek účastí včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zajistit přípravu veřejné zakázky na službu pojištění a její realizaci, 

Termín: 05.12.2022 

3. ukládá vedoucímu RAF 

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

zahájila svoji činnost prvním jednáním 05.12.2022 před otevíráním obálek s doručenými 

nabídkami, 

Termín: 05.12.2022 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu města na rok 2023 a do rámce 

návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města na léta 2024 až 2025. 

Termín: 16.11.2022 

 

 

 

 

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

    


