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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

4. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 01.12.2022 

R/47/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s přijetím finanční částky od Nadace ČEZ ve výši 30.000 Kč jako reklamní plnění na akci: 

„Rozsvěcení vánočního stromu“, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o reklamním plnění č. RISM/DAR-2022/0045 uzavřenou s Nadací ČEZ, 

IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zahrnout příslušné finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 

2022. 

Termín: 08.12.2022 

 

R/48/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit cenu vodného ve výši 38,09 Kč/m3 bez DPH pro rok 2023, 

1.2. schválit cenu stočného ve výši 58,05 Kč/m3 bez DPH pro rok 2023. 

 

R/49/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uzavřením smluv s vlastníky technických infrastruktur v rámci přípravy investiční akce: 

„Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem“, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu č. RISM/OSTA-2022/0046 se společností CETIN, a. s., IČO 04084063, 
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Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, vlastníkem technické infrastruktury, 

o překládce sítě elektronických komunikací v rámci investiční akce: „Revitalizace areálu 

bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem“ a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

2.2. smlouvu č. RISM/OSTA-2022/0047 se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, 

Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín o připojení k distribuční soustavě a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit smlouvy dle bodu 2.1. a 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 08.12.2022 

 

R/50/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. jmenuje 

1.1. do Školské rady při Základní škole Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 

zástupce za zřizovatele, Dušana Kubicu a Alexandru Jiřičkovou, s účinností od 01.12.2022. 

 

R/51/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

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

finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního 

programu „Jan Amos Komenský“ ve výši 835.998 Kč na projekt „Škola hrou“, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

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

nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 08.12.2022 

 

R/52/2022 - 4. 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 získání finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy z Operačního programu „Jan Amos Komenský“ ve výši 1.494.787 Kč 

na projekt „Rovný přístup ke vzdělávání v ZUŠ R. A. Dvorského“, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

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

nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 08.12.2022 
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R/53/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

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

 

R/54/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odměny za mimořádné aktivity dle přílohy č. 1 ředitelce Hankova domu, 

městského kulturního zařízení, ředitelce Městské knihovny Slavoj a ředitelce Pečovatelské 

služby Města Dvůr Králové nad Labem. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených 

mzdových prostředků. 

 

R/55/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2023–2027 pro správní 

obvod Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 1, 

1.2. schválit cíle a opatření pro město Dvůr Králové nad Labem stanovené Střednědobým plánem 

rozvoje sociálních služeb na období 2023–2027 pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/56/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o podání žádosti 

o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje prostřednictvím státního rozpočtu 

do dotačního programu A pro rok 2023 č. A/2023/653 na částku 7.210.000 Kč, 

2. souhlasí 

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

tohoto usnesení. 

 

R/57/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Hankova domu, městského kulturního zařízení, o získání finančního 

příspěvku z Nadace Českého hudebního fondu ve výši 16.000 Kč na část nákladů spojených 

s uspořádáním řady komorních koncertů Klubu přátel hudby v sezóně 2022/2023. 
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R/58/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. navýšení poskytnuté dotace o částku 15.000 Kč Krasobruslařskému klubu Dvůr Králové nad 

Labem, z. s., IČO 02904683, Zborovská 2371, Dvůr Králové nad Labem na nájemné 

na projekty Bruslička a Vánoční závod, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. ŠKS/SMDO - 2022/0037 D - 1 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 

3. doporučuje zastupitelstvu města 

3.1. schválit navýšení poskytnuté dotace o 15.000 Kč Krasobruslařskému klubu Dvůr Králové nad 

Labem, z. s., IČO 02904683, Zborovská 2371, Dvůr Králové nad Labem na nájemné v rámci 

sportovní činnosti, 

3.2. schválit dodatek č. ŠKS/SMDO - 2022/0034 D - 1 v souladu s bodem 3.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jeho podpisem, 

4. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

4.1. předložit dodatky smluv, v případě schválení, dle bodu 2.1. a 3.2. tohoto usnesení starostovi 

města k podpisu. 

Termín: 15.12.2022 

 

R/59/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uzavřením dodatku č. 2 rámcové smlouvy o poskytování právních konzultací odboru VÚP 

s JUDr. Janem Marečkem, IČO 12636789, Na Švihance 1476/1, 120 00 Praha 2, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 2 rámcové smlouvy o poskytování právních konzultací odboru VÚP     

č. VÚP/POSS-2018/0929 s JUDr. Janem Marečkem, IČO 12636789, Na Švihance 1476/1, 

120 00 Praha 2 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu VÚP 

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

Termín: 15.12.2022 

 

R/60/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se změnou jízdních řádů dle návrhu, 
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2. schvaluje 

2.1. Dodatek č. 4, č. ODSH-0852-2020-D4, ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu města 

Dvůr Králové nad Labem se společností KAD, spol. s r. o., IČO 49812947, se sídlem 

Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucí ODS 

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

Termín: 05.12.2022 

 

R/61/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 11 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem Renatě Daňkové, *******, 

******* dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem 

na dobu určitou od 16.12.2022 do 15.12.2024 za smluvní nájemné 4.794 Kč/měsíc 

za předpokladu, že Renata Daňková uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši 

trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0229 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: 14.12.2022 

 

R/62/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje části pozemkové parcely č. 3653/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem pod stávající stavbou garáže manželům Ing. Jaroslavu a Ing. Táně Špryňarovým, 

*******, ******* za kupní cenu ve výši 1.000 Kč, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 09.12.2022 

 

R/63/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit změnu průběhu katastrální hranice mezi katastrálním územím Dvůr Králové nad 

Labem a katastrálním území Verdek, a to v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 
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1.2. schválit změnu průběhu katastrální hranice mezi katastrálním územím Dvůr Králové nad 

Labem a katastrálním území Žirecká Podstráň, a to v rozsahu dle přílohy č. 4 tohoto 

materiálu, 

1.3. schválit změnu průběhu katastrální hranice mezi katastrálním územím Dvůr Králové nad 

Labem a katastrálním území Žirecká Podstráň, a to v rozsahu dle přílohy č. 6 tohoto 

materiálu. 

 

R/64/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemkové parcely č. 467/1 v k. ú. Verdek za kupní cenu ve výši 17.640 Kč, 

která byla stanovena znaleckým posudkem č. 7463/25/2022 ze dne 01.11.2022, 

Anně Rapošové, *******, *******, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0230 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/65/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 3634, která je dle geometrického plánu        

č. 5666-468/2022 označena jako díl „a“ a přisloučena do pozemkové parcely č. 3439, 

vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 45.360 Kč, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 551/2022 ze dne 24.10.2022, Mgr. Editě Vaňkové, *******, 

*******, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0231 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/66/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 1595/1, která se dle geometrického plánu  

č. 5620-368/2022 přislučuje do pozemkové parcely č. 1608/2, části pozemkové parcely 

č. 1608/1, která se dle geometrického plánu č. 5620-368/2022 přislučuje do pozemkové 

parcely č. 1608/2, části pozemkové parcely č. 1608/2, která dle geometrického plánu 

č. 5620-368/2022 zůstává označena jako pozemková parcela č. 1608/2, části pozemkové 

parcely č. 3718, která se dle geometrického plánu č. 5620-368/2022 přislučuje 

do pozemkové parcely č. 1608/2, části pozemkové parcely č. 3723/1, která se dle 

geometrického plánu č. 5620-368/2022 přislučuje do pozemkové parcely č. 1608/2, všechny 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 4.095.090 Kč bez DPH, 

tj. 4.955.058,90 Kč s DPH, do vlastnictví Diakonie Českobratrské církve evangelické, 

IČO 45242704, se sídlem Belgická 374/22, 120 00 Praha – Vinohrady, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0233 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/67/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit v rámci připravované stavby „AT stanice u nemocnice, Dvůr Králové nad Labem“ 

s navýšením odkupované části pozemkové parcely č. 3519/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

z původních cca 55 m2 na cca 90 m2, 

1.2. schválit dodatek č. 1 (ES OEMM/BUDK-2019/0974-D1) ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní 

ze dne 08.01.2020 s Královéhradeckým krajem, IČO 70889546, se sídlem 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a pověřit starostu města jeho podpisem. 

 

R/68/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost o posouzení ceny za pozemek od Bc. Pavlíny Peterové, *******, *******, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. vzít na vědomí žádost o posouzení ceny za pozemek od Bc. Pavlíny Peterové, *******, 

*******, 

2.2. schválit prodej části pozemkové parcely č. 2253/8 o výměře 959 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 5578-293/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 2253/28, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 2.333.280 Kč včetně 

příslušné sazby DPH a za podmínek stanovených ve zveřejnění č. 69/2022 Ing. Davidu 

Zvelebilovi, *******, *******, 

2.3. pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti 

dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

2.4. schválit prodej části pozemkové parcely č. 2253/8 o výměře 924 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 5578-293/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 2253/29, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 2.248.580 Kč včetně 

příslušné sazby DPH a za podmínek stanovených ve zveřejnění č. 69/2022 Bc. Pavlíně 

Peterové, *******, *******, 

2.5. pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti 

dle bodu 1.3. tohoto usnesení, 

2.6. schválit prodej části pozemkové parcely č. 2253/8 o výměře 677 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 5578-293/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 2253/30, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 1.680.000 Kč včetně 

příslušné sazby DPH a za podmínek stanovených ve zveřejnění č. 69/2022 Mariyi a Yuriymu 

Yeremchuk, *******, *******, 

2.7. pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti 

dle bodu 1.5. tohoto usnesení. 
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R/69/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem 3 místností v budově bez čp. na st. p. č. 50 v k. ú. Zboží u Dvora Králové 

od 01.01.2023 na dobu určitou 5 let za cenu 473 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního 

inflačního růstu Aleně Šmídové, IČO 01133241, Zboží 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

za účelem provozování kiosku a kanceláře čerpací stanice LPG, 

1.2. smlouvu č. OEMM/ONNP-2022/0232 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: 22.12.2022 

 

R/70/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 1257 o výměře 646 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 432-548/2022 označená jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1257/3 

v k. ú. Kocbeře, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 344.964 Kč Ditě Kohútové, 

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

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0228 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/71/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2020/3, části stavební parcely č. 907/1 a části 

stavební parcely č. 908/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Renátě a Davidu 

Vyšohlídovým, *******, *******, 

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: 09.12.2022 

 

R/72/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. vydává 

1.1. souhlas Matěji Staníkovi, IČO 04423623, Macharova 2089, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

přenechat do podnájmu prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2961 v ulici Eduarda Zbroje 

ve Dvoře Králové nad Labem o celkové výměře 35 m2 na dobu určitou do 31.12.2025 

Marianu Svobodovi, *******, bytem ******* za podmínek stanovených 
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smlouvou č. OEMM/ONNP-2015/0805. 

 

R/73/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. předložený seznam neprodaných bytových jednotek na základě vyhlášeného prodeje domu 

čp. 1984, 1985, Roháčova, se st. p. č. 2238 a p. p. č. 4829 v obci a k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit předložený postup při prodeji bytových jednotek č. 1984/31 a č. 1984/32, 

obě v čp. 1984, 1985, Roháčova, Dvůr Králové nad Labem, 

2.2. schválit nabídkovou cenu bytových jednotek uvedených v bodě 2.1. tohoto usnesení ve výši 

ceny v místě a čase obvyklé dle ocenění znalce, 

2.3. schválit znění vzorové nabídky na odkoupení bytových jednotek a pověřit starostu města 

podpisem nabídek stávajícím nájemníkům. 

 

R/74/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pachtu pozemkové parcely č. 1095 a částí pozemkových parcel č. 920, č. 1080, č. 1083, 

č. 1131, č. 1356, č.1376, č. 1408 č. 1460, č. 1461, č. 1468, č. 1472 a č. 1480, všechny 

v k. ú. Lanžov, společnosti Karsit Agro, a. s., IČO 64829642, Dubenec 34, 544 55 Dubenec, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Králové nad Labem. 

Termín: 09.12.2022 

 

R/75/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3546/3 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. 3546/3 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-12-2025270 (ES OEMM-BUDO-2022/0234) 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, 
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3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 16.12.2022 

 

R/76/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost o prodej pozemku z vlastnictví města od Mgr. Zory Polaczykové, *******, *******, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. vzít na vědomí žádost o prodej pozemku z vlastnictví města od Mgr. Zory Polaczykové, 

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

2.2. schválit znění odpovědi pro Mgr. Zoru Polaczykovou, *******, *******. 

 

R/77/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán Technických služeb města Dvora Králové nad Labem na rok 2023 

dle přílohy č. 2. 

 

R/78/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výpovědi z nájmů prostorů sloužících podnikání a parkovacích míst nájemcům 

dle přílohy č. 1, 

1.2. vzory výpovědí z nájmů prostorů sloužících podnikání a parkovacích míst na dobu určitou 

a neurčitou, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 06.12.2022 

 

R/79/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 8/2022 v organizaci Základní škola 5. května, 

Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.10.2022. 
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R/80/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 10/2022 v organizaci Městské muzeum 

ve Dvoře Králové nad Labem ze dne 26.10.2022. 

 

R/81/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit rozpočtové opatření č. 4 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 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

· na straně příjmů zvyšuje o  7.916.539,59 Kč 

· na straně výdajů snižuje o  2.899.365,43 Kč 

· ve financování upravuje o  -10.815.905,02 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2022 

· na straně příjmů  482.026.705,40 Kč 

· na straně výdajů  649.643.344,83 Kč 

· financování  167.616.639,43 Kč. 

 

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

167.616.639,43 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/82/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad 

Labem v rámci pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2022 uskutečněného 

na základě nutnosti narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi 

k 31.12.2022 dle předchozích závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění 

pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2022 k 31.12.2022 dle požadavků 

nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to především u dotačních titulů 

a vztahů k jiným rozpočtům, 

1.2. uložit vedoucímu RAF předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města, 

konanému po provedení pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2022, 

hodnoty této dodatečné úpravy rozpočtu města na rok 2022. 
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R/83/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. další spolupráci s veterinárními ordinacemi a lékaři za účelem zajištění trvalého označování 

psů na území města Dvůr Králové nad Labem formou Smluv o spolupráci, 

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

pozdějších předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvy o spolupráci 

s následujícími veterinárními ordinacemi a lékaři: 

MVDr. Michal Horák, IČO 65392787, Dubenec 80, Dubenec (veterinární ordinace jezeVet, 

Čechova 1257, Dvůr Králové nad Labem) (ES č. RAF1/OSTA-0013/2022), 

MVDr. Pavel Kočí, IČO 11602325, Slunečná 2257, Dvůr Králové nad Labem  

(ES č. RAF1/OSTA-0008/2022), 

MVDr. Dalibor Sova, IČO 40132315, Na Třešňovce 191, Velichovky (ordinace Švehlova 866, 

Dvůr Králové nad Labem) (ES č. RAF1/OSTA-0009/2022), 

Daktarivet, s. r. o., IČO 09840494, Rooseveltova 455, Dvůr Králové nad Labem                              

(ES č. RAF1/OSTA-0012/2022), 

MVDr. Lukáš Pavlačík, Ph.D., IČO 71221611, Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem 

(ordinace Tylova 511, Dvůr Králové nad Labem) (ES č. RAF1/OSTA-0011/2022), 

MVDr. Lenka Němcová, IČO 69154201, Zaloňov 3, 551 01 Jaroměř                     

(ES č. RAF1/OSTA-0010/2022) a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

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

Termín: 09.12.2022 

 

R/84/2022 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. program 2. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 

08.12.2022 od 16 hodin v sále Hankova domu. 

 1. Zahájení 

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

 3. Výbory ZM 

 4. Peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, 

  za výkon funkce členů a předsedů komisí rady města a za výkon funkce členů a předsedů 

  výborů zastupitelstva města 

 5. Majetkové záležitosti 

 6. Změna č. 5 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem – určený zastupitel 

 7. Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s. – žádost o navýšení dotace 

 8. Pověření Mgr. Alexandry Jiřičkové k zastupování města v orgánech 

  MAS Královédvorsko, z. s. 

 9. Leader Projects, z. ú. – finanční příspěvek na pořízení generátorů pro město Buštyno 

 10. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2023–2027 pro správní obvod 

  Dvůr Králové nad Labem 

 11. Cena vodného a stočného pro rok 2023  
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 12. Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2022 

 13. Úprava rozpočtu pro rok 2022 dle případných požadavků přezkumu hospodaření  

  a návazností k ostatním rozpočtům 

 14.  Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2023 

 15. Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2024 až 2025 

 16.  Diskuze 

 17.  Závěr 

 

 

R/85/2022 - 4. 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. 

 

 

 

 

  Jan Helbich v. r.     Vítězslav Šturma v. r.   
          místostarosta města     místostarosta města   

     


