
1/13 

 

 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

2. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 16.11.2022 

R/11/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výroční zprávy o činnosti Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, 

Školní 1235, Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, Základní 

školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 a Základní školy Podharť, Dvůr Králové 

nad Labem, Máchova 884 za období školního roku 2021/2022. 

 

R/12/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. určuje 

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

nám. T. G. Masaryka 83, s účinností od 01.12.2022 dle přílohy č. 1 a pověřuje starostu města 

podpisem platového výměru. 

 

R/13/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s převodem částky 429.529,20 Kč z rezervního fondu Pečovatelské služby Města Dvůr 

Králové nad Labem do fondu investic. 

 

R/14/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. určuje 

1.1. plat ředitelce Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, 

Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 01.11.2022 dle přílohy č. 1 a pověřuje starostu města 

podpisem platového výměru. 

 



2/13 

 

 

R/15/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem o podání žádosti do dotačního 

programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR 

ve výši 119.000 Kč na restaurování sbírkových předmětů, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti dle bodu 1.1. tohoto 

usnesení. 

 

R/16/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. odvolává 

1.1. z valné hromady Dobrovolného svazku obcí Královská věnná města Alexandru Jiřičkovou 

a Petru Zivrovou ke dni 08.12.2022, 

2. jmenuje 

2.1. členy valné hromady svazku obcí Královská věnná města Jana Jarolíma a Janu Mikyskovou 

s účinností od 09.12.2022, 

3. navrhuje 

3.1. za člena výkonného výboru dobrovolného svazku obcí Královská věnná města Kateřinu 

Súkupovou. 

 

R/17/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej stavební parcely č. 3231 o výměře 16 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.000 Kč, Rostislavu Tomkovi, *******, *******, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP - 2022/0212 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/18/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 3546/3 o výměře 37 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 5584-370/2022 označená jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 3546/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 

21.817 Kč, Společenství vlastníků pro dům čp. 157 Slovany ve Dvoře Králové nad Labem, 

IČO 275 42 033, Slovany 157, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0143 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/19/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výpůjčku pozemkové parcely č. 4605 o výměře 24 395 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

Českému svazu ochránců přírody ZO ČSOP JARO Jaroměř, Národní 83, 551 01 Jaroměř, 

Pražské Předměstí na dobu určitou 5 let, od 21.11.2022 do 20.11.2027, 

1.2. smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2022/0215 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: 21.11.2022 

 

R/20/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 2315 o výměře 104 m2 a části pozemkové 

parcely č. 4716 o výměře 6 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, s Dagmar Machovou, 

*******, ******* dohodou k 30.11.2022, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2022/0214 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem části pozemkové parcely č. 2315 o výměře 104 m2 a části pozemkové parcely 

č. 4716 o výměře 6 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, 

tj. celkové roční nájemné 550 Kč, Ondřeji Skořepovi, *******, ******* od 01.12.2022, 

1.4. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2022/0217 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

k podpisu. 

Termín: 09.12.2022 

 

R/21/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 23 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, Karlu Matoulkovi, 

*******, ******* zastoupený opatrovníkem městem Dvůr Králové nad Labem, zastoupené 

Markétou Vohnoutovou, pověřenou výkonem opatrovnictví na dobu určitou, od 01.12.2022 

do 30.11.2024, za smluvní nájemné 3.500 Kč/měsíc, za předpokladu, že Karel Matoulek 

uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0216 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: 30.11.2022 

 

R/22/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 11 v čp. 3, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Janě Tauerové, 

*******, ******* na dobu určitou, od 01.01.2023 do 31.12.2023, za smluvní nájemné 

6.100 Kč/měsíc za předpokladu, že Jana Tauerová uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve 

výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0218 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: 30.11.2022 

 

R/23/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 24 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, Martinu Pavlovi, 

*******, ******* zastoupenému na základě plné moci ze dne 07.11.2022 Jitkou 

Sobotkovou, *******, ******* na dobu určitou, od 09.12.2022 do 08.12.2024, za smluvní 

nájemné 1.750 Kč/měsíc za předpokladu, že Martin Pavel uhradí před podpisem smlouvy 

jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0219 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: 30.11.2022 

 

R/24/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci, že do výběrového řízení formou elektronické aukce na 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, se nepřihlásil žádný zájemce, 
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2. vyhlašuje 

2.1. 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 obálkové metody ve smyslu a 

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

3. schvaluje 

3.1. složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnoticí komise ve složení Vítězslav Šturma 

(náhradník Jan Jarolím), Elena Mocová (náhradník Táňa Kašparová) a Helena Mojiková 

(náhradník Renata Pospíšilová), 

4. ukládá vedoucí OEMM 

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

úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 25.11.2022 

 

R/25/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3547/4 v k. ú. Dvůr 

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

včetně DPH a s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 3547/4 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-12-2025282 (ES OEMM-BUDO-2022/0220) 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 07215878, 

se sídlem Kocbeře 90, 544 64 Kocbeře 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: 06.12.2022 

 

R/26/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3547/4, č. 3548, 

obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5650-697/2022, 

za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.988 Kč bez DPH, tj. 7.245,48 Kč včetně DPH, 

pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 
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1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2023078 (ES OEMM/VB-2022/0224) 

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: 06.12.2022 

 

R/27/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání likvidační komise 04.11.2022, 

2. schvaluje 

2.1. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 prodejem Mgr. Alexandře Jiřičkové za cenu 

3.200 Kč, 

2.2. kupní smlouvu č. KTÚ/KUPN-2022/0014 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

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

dle bodu 2.1. tohoto usnesení, 

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

Termín: 22.11.2022 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout příslušné finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 31.12.2022 

 

R/28/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem p. p. č. 43/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 1 m2 za účelem umístění 

technologie a části 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 88.641 Kč s DPH/rok včetně uplatnění 

meziročního inflačního růstu, společnosti CETIN, a. s., IČO 04084063, Českomoravská 

2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, 

1.2. smlouvu č. OEMM/ONNP-2022/0221 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: 16.12.2022 

 

R/29/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2956, ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem, od 01.12.2022 na dobu určitou 10 let, za cenu 675 Kč/m2/rok včetně uplatnění 

meziročního inflačního růstu, Robertu Pavlovi, IČO 63181487, Heydukova 817, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem za účelem poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb, 

1.2. smlouvu č. OEMM/ONNP-2022/0222 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: 30.11.2022 

 

R/30/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 4 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad 

Labem, od 01.12.2022 na dobu určitou 1 rok, za cenu 1.950 Kč/m2/rok včetně uplatnění 

meziročního inflačního růstu, společnosti SAM 73 APPAREL, s. r. o., IČO 27115411, Milady 

Horákové 2774, 271 01 Kladno - Kročehlavy, za účelem provozování prodejny sportovních 

oděvů, obuvi a doplňků, 

1.2. smlouvu č. OEMM/ONNP-2022/0223 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: 30.11.2022 

 

R/31/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 54 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako 

byt bez předběžného určení, za min. cenu 2.840 Kč/měsíc, dle Pravidel pro hospodaření 

s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnoticí komisi na pronájem bytu č. 54 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem 
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ve složení: Vítězslav Šturma (náhradník Jan Jarolím), Kateřina Horáčková (náhradník Táňa 

Kašparová) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

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: 25.11.2022 

 

R/32/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 110/7, č. 113/23, 

obě v k. ú. Sylvárov, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 15.200 Kč bez DPH, 

tj. 18.392 Kč včetně DPH a s umístěním stavby v částech pozemkových parcel č. 110/7, 

č. 113/23, obě v k. ú. Sylvárov, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-

2024431 (ES OEMM/BUDO-2022/0209) 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 SB projekt, s. r. o., IČO 27767442, se sídlem Kasárenská 4063/4, 

695 01 Hodonín 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: 06.12.2022 

 

R/33/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 295 v ulici Rooseveltova ve Dvoře Králové 

nad Labem, od 01.01.2023 na dobu určitou 5 let, za cenu 1.255 Kč/m2/rok s uplatněním 

meziročního inflačního růstu nájemného, Alexandře Koblížkové, IČO 00933821, nábřeží 

Benešovo 2103, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, za účelem provozování prodejny galanterie 

a punčochového zboží, 

1.2. smlouvu č. OEMM/ONNP-2022/0225 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: 15.12.2022 
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R/34/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3747/2 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.000 Kč bez DPH, tj. 6.050 Kč 

včetně DPH a s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 3747/2 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-12-2023809/SOBS VB/04 (ES OEMM-BUDO-2022/0226) 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 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: 06.12.2022 

 

R/35/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí, 

1.1. že s účinností ode dne 01.12.2022 bude práva a povinnosti, vyplývající z pracovního místa 

ředitele Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, vykonávat Dominik Valenta 

jako zástupce ředitele, který jej v době jeho nepřítomnosti bude zastupovat v plném rozsahu 

činnosti, a to do doby jmenování nového ředitele na základě výsledku výběrového řízení, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. připravit podklady a předložit radě města ke schválení zveřejnění výběrového řízení 

na obsazení pracovního místa dočasného ředitele/ředitelky Technických služeb města Dvora 

Králové nad Labem. 

Termín: 31.12.2022 

R/36/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. Ceník prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s platností 

od 01.01.2023 dle přílohy č. 2. 

 

R/37/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. odvolává 

1.1. Alexandru Jiřičkovou z povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem k 17.11.2022. 
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R/38/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu ustanovením § 28 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů rozpočet příspěvkové 

organizace (plán výnosů a nákladů) na rozpočtový rok 2023 pro městem Dvůr Králové nad 

Labem zřízené příspěvkové organizace ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, ZŠ Podharť, 

ZUŠ, MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, Městskou knihovnu Slavoj, městské kulturní zařízení 

Hankův dům, Městské muzeum, Dům dětí a mládeže Jednička, Pečovatelskou službu Města 

Dvůr Králové nad Labem a Technické služby města Dvora Králové nad Labem, 

1.2. v souladu ustanovením § 28 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů střednědobý výhled rozpočtu 

příspěvkové organizace na léta 2024 až 2025 pro městem Dvůr Králové nad Labem zřízené 

příspěvkové organizace uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/39/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2023, včetně 

rozpočtů městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím 

sestavení: 

Celkové příjmy ve výši 479.505.970,83 Kč + financování 165.551.364,23 Kč = celkové zdroje 

645.057.335,06 Kč. Celkové výdaje ve výši 645.057.335,06 Kč. Uvedený celkový schodek 

rozpočtu města na rok 2023 v souhrnné výši 165.551.364,23 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 uvěrového limitu 160 mil. Kč, 

1.2. schválit závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh 

rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2023 Závazné ukazatele rozpočtu města 

na rok 2023, č. 2 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad 

Labem na rok 2023 - dle organizačních jednotek a paragrafů rozpočtové skladby - závazné 

ukazatele rozpočtu a č. 3 město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele rozpočtu města 

stanovené příspěvkovým organizacím na rok 2023, závaznými ukazateli rozpočtu u tabulky 

č. 1 jsou stanoveny paragrafy rozpočtové skladby. Ve výdajové části rozpočtu nesmí být 

jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů 

dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu, 

1.3. schválit tvorbu peněžních fondů města dle tabulky č. 4 Fondy města Dvůr Králové nad 

Labem, návrh rozpočtu fondů na rok 2023, 

1.4. schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých 

a věcných darů, příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2023 v té výši a těm 

právnickým a fyzickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, 

2. schvaluje 

2.1. dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných darů, 

příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2023 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
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osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, pokud bude schválený 

zastupitelstvem města. 

 

R/40/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2024 až 

2025 nahrazující dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 

na období let 2023 až 2024. 

 

R/41/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. skutečnost, že vybraní uchazeči na realizaci investiční akce: „Rekonstrukce mostu v parku 

Schulzovy sady“, kteří se v rámci hodnocení umístili na I. a II. místě, neprokázali splnění 

veškerých podmínek (kvalifikace) účasti ve výběrovém řízení a II. zároveň již nabídl cenu, 

která předpokládanou hodnotu převyšuje a z toho vyplývající doporučení komise toto 

výběrové řízení kompletně zrušit, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise toto výběrové řízení kompletně zrušit, 

3. schvaluje 

3.1. rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku a pověřuje 

starostu města podpisem tohoto rozhodnutí, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

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

uchazeče výše uvedené veřejné zakázky o tomto rozhodnutí. 

Termín: 18.11.2022 

 

R/42/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. písemnou zprávu zadavatele o hodnocení nabídek a písemnou zprávu o výsledku posouzení 

splnění podmínek účasti u podané nabídky k výše uvedené veřejné zakázce, 

1.2. že hodnotící komise v souladu s § 39 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), provedla posouzení splnění podmínek dle zadávací 

dokumentace u nabídky s nejnižší nabídkou cenou hodnocené, a to včetně prověření, 

nejedná-li se o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, 

1.3. že město Dvůr Králové nad Labem v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce akce: 

„Rekonstrukce ulice Zborovská“ zadávané dle § 53 ZZVZ, obdrželo v elektronické podobě 

9 nabídek, a to od následujících uchazečů (seřazeno dle data podání nabídky): 

EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, s nabídkovou 
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cenou 18.947.749 Kč bez DPH, 

COLAS CZ, a. s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, 

s nabídkovou cenou 19.280.769 Kč bez DPH, 

Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, 

IČO 25253361, s nabídkovou cenou 20.900.000 Kč bez DPH, 

MI Roads, a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO17331099, s nabídkovou 

cenou 23.676.537 Kč bez DPH, 

M – SILNICE, a.  s., se sídlem Husova 16987, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, 

s nabídkovou cenou 17.177.502 Kč bez DPH, 

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818, 

s nabídkovou cenou 19.971.453 Kč bez DPH, 

Porr, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO 43005560, s nabídkovou cenou 

22.327.509 Kč bez DPH, 

STRABAG, a. s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, s nabídkovou 

cenou 22.277.619 Kč bez DPH, 

STAVITELSTVÍ – TRUNEC, s. r. o., se sídlem Zimní 823,566 01 Vysoké Mýto, IČO 27528545, 

s nabídkovou cenou 18.430.000 Kč bez DPH. 

2. rozhoduje 

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

nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že vybranou nabídkou je 

nabídka dodavatele: 

M – SILNICE, a.  s., se sídlem Husova 16987, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, 

s nabídkovou cenou 17.177.502 Kč bez DPH, 

3. schvaluje 

3.1. oznámení o výběru dodavatele dle § 122 ZZVZ na výše uvedenou veřejnou zakázku 

a pověřuje starostu města podpisem tohoto oznámení, 

3.2. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2022/0043 na plnění výše uvedené veřejné zakázky na stavební 

práce s vybraným dodavatelem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

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

účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

4.2. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu dle bodu 3.2. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu, 

4.3. zajistit realizaci akce: „Rekonstrukce ulice Zborovská“ v navržených termínech, 

Termín: 15.12.2023 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout potřebné finanční prostředky na realizaci stavebních prací do návrhu rozpočtu 

města pro rok 2023. 

Termín: 15.12.2022 
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R/43/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se změnou smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: 

„Žireč - kanalizace a ČOV", tedy s prodloužením termínu pro ukončení akce do konce února 

2024 a s předložením podkladů pro vyúčtování do konce května 2024, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. RISM/SMDO-2021/0049-D1 ke smlouvě č. RISM/SMDO-2021/0049 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, IČO 00020729, Kaplanova 

1931/1, 148 00 Praha 11 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: 18.11.2022 

 

R/44/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění peněžité plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, 

za každé jednání výboru nebo komise za období od 01.01.2022 do 24.10.2022 ve výši 200 Kč 

členům a 300 Kč předsedům, 

1.2. schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění peněžité plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, 

za každé jednání výboru nebo komise ve volebním období 2022 - 2026 ve výši 300 Kč členům 

a 400 Kč předsedům. Peněžité plnění bude vypláceno 1 x ročně vždy na konci kalendářního 

roku na základě podkladů (prezenčních listin) od předsedů výborů nebo komisí. 

 

R/45/2022 - 2. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. zřídit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů tyto výbory zastupitelstva: 

- Osadní výbor Verdek, 

- Osadní výbor Lipnice, 

- Osadní výbor Zboží, 

- Osadní výbor Žireč, 

1.2. stanovit maximální počet členů Osadního výboru Verdek a Osadního výboru Zboží na 3, 

Osadního výboru Lipnice a Osadního výboru Žireč na 7. 

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


