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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

7. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 05.01.2023 

R/129/2023 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s převodem částky 54.619 Kč z rezervního fondu Pečovatelské služby Města Dvůr Králové 

nad Labem do fondu investic. 

 

R/130/2023 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem za rok 2022 

dle přílohy č.1. 

 

R/131/2023 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. nesouhlasí 

1.1. s přijetím nabízeného majetku uvedeného v příloze č. 1 od Pečovatelské služby Města 

Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/132/2023 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. vyhlašuje 

1.1. dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit na rok 2023 dle přílohy č. 1, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1. zveřejnit vyhlášení dotačního programu dle bodu 1.1. na úřední desce městského úřadu. 

Termín: 16.01.2023 
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R/133/2023 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. vyhlašuje 

1.1. dotační program na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní 

památkou nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové 

nad Labem, v roce 2023 dle přílohy č. 1, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. zveřejnit vyhlášení dotačního programu dle bodu 1.1. na úřední desce městského úřadu. 

Termín: 10.02.2023 

 

R/134/2023 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výzvu k podání žádostí o účelové neinvestiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb 

na rok 2023 dle přílohy č. 1, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. zveřejnit výzvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce městského úřadu. 

Termín: 09.01.2023 

 

R/135/2023 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 674/1, č. 792/1, 

č. 797/1, č. 3652, č. 4155/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 5653-1494/2022 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

110.600 Kč bez DPH, tj. 133.826 Kč včetně DPH, pro společnost GasNet, s. r. o., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 7700102494_1/VB (ES OEMM/VB-2022/0242) 

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

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

IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 25.01.2023 
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R/136/2023 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2022/0243 s Miloslavem 

Brslínkem, *******, *******, která je uzavírána v rámci stavby „Revitalizace areálu bývalé 

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

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 13.01.2023 

 

R/137/2023 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost o zřízení věcných břemen od spoluvlastníků pozemkové parcely č. 80, stavební 

parcely č. 8, jejíž součástí je stavba č. p. 26, vše v k. ú. Trotina, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. vyzvat žadatele k doložení geometrického plánu na vymezení věcných břemen a znaleckého 

posudku na ocenění věcných břemen. 

Termín: 20.01.2023 

 

R/138/2023 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. vyslání starosty města Dvůr Králové nad Labem Jana Jarolíma a místostarosty města 

Dvůr Králové nad Labem Jana Helbicha na zahraniční pracovní cestu do Szczawno-Zdrój 

(Polsko) dne 12. ledna 2023, 

2. rozhoduje 

2.1. o tom, že jim budou uhrazeny náklady spojené se zahraniční pracovní cestou dle bodu 1.1. 

v souladu s platnými právními předpisy, a to včetně kapesného, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zabezpečit cestovní pojištění a nutné cestovní náležitosti včetně kapesného spojené 

se zahraniční pracovní cestou dle bodu 1.1. 

Termín: 11.01.2023 
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R/139/2023 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s prodloužením smlouvy o dílo na výrobu a zpracování videí pro město Dvůr Králové nad 

Labem č. VKV/DILO-2022/0001 se společností CPR Media, s. r. o., IČO 09957936, 

Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 o 6 měsíců za stejných podmínek, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. VKV/DILO-2022/0001-D1 ke Smlouvě o dílo na výrobu a zpracování videí pro 

město Dvůr Králové nad Labem č. VKV/DILO-2022/0001 se společností CPR Media, s. r. o., 

IČO 09957936, Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku, 

3. ukládá vedoucí VKV 

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

3.2. zajistit zveřejnění dodatku dle bodu 2.1. v registru smluv. 

Termín: 13.01.2023 

 

 

 

 

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

     


