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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 70. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 06.09.2016 

 

R/509/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s využitím systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem Jaroslavem Holanem, Čechova 1025, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  IČ: 45961786, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2016/0844 s Jaroslavem Holanem, Čechova 1025,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 45961786, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OŽP 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 26.09.2016 
 

R/510/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  znění předloženého vzoru nájemních smluv, jejichž předmětem je pronájem kompostérů 
občanům, 

1.2.  znění předloženého vzoru smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je výpůjčka kompostérů 
školským zařízením a neziskovým organizacím, 

2 .   svěřu je  

2.1.  ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodování o uzavírání nájemních smluv, jejichž předmětem je pronájem kompostérů občanům,  
odboru životního prostředí a pověřuje vedoucí odboru životního prostředí Evu Šírkovou jejich 
podpisem, 

2.2.  ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  
rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce,  jejichž předmětem je výpůjčka kompostérů školským 
zařízením a neziskovým organizacím, odboru životního prostředí a pověřuje vedoucí odboru 
životního prostředí Evu Šírkovou jejich podpisem. 

 

 

R/511/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s využitím systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem Jiřím Horáčkem, Na Vyhlídce 2208, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 49289314, 
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2.   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2016/0849 s Jiřím Horáčkem, Na Vyhlídce 2208, Dvůr Králové 
nad Labem, IČ: 49289314, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OŽP 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 26.09.2016 
 

R/512/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989 na pojištění majetku města Dvůr Králové nad Labem ve 
smyslu dodatku č. 25 (navržený rozsah pojištění majetku města pro další pojistné období do 
19.09.2017), 

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 Dodatek č. 25 k pojistné smlouvě  
č. 5830851989 (ES č. RAF/POJI-2008/0559-D25) na pojištění majetku města s Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 25 k pojistné smlouvě č. 5830851989  
(ES č. RAF/POJI-2008/0559-D25) na pojištění majetku města v souladu s bodem 1.2. 
tohoto usnesení. 

 
Termín: 12.09.2016 

 

R/513/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zařazení vozidla Citroën Jumper Y provozovaného městem zřízenou příspěvkovou organizací 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem do rámce havarijního pojištění do stávající flotily vozidel, 

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 Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D10) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER 
H59 - s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 
665/21 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D10) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 12.09.2016 

 

R/514/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zařazení vozidla Citroën Jumper provozovaného městem zřízenou příspěvkovou organizací 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem do rámce havarijního pojištění do stávající flotily vozidel, 

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 Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D11) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER 
H59 - s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 
665/21 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D11) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 12.09.2016 

 

R/515/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Investiční záměr Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem - oprava dětského brouzdaliště 
se zázemím v následujícím rozsahu: 

1. Úprava bazénové vody včetně souvisejících úprav: 

bude ponechán stávající způsob průtočného systému včetně zdroje. Provede se jeho oprava 
a nový způsob distribuce vody systémem trysek. Dále bude zaveden ohřev (optimálně noční) 
bazénové vody pomocí tepelného čerpadla, 

2. Oprava vany brouzdaliště: 

bude provedena nástřikem speciálního materiálu: dvousložkový elastomer, čistá polyurea, 

3. Oprava provozního objektu: 

bude provedena kompletní oprava objektu a modernizace jeho vybavení včetně sociálního 
zázemí, 

4. Oprava přilehlých ochozů s instalací očistných brodítek: 

dojde k opravě přilehlých ochozů a osadí se přístupy na zpevněný ochoz brodítka provedená 
dle požadavků vyhlášky, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zadání zpracování projektu na rekonstrukci Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad 
Labem - oprava dětského brouzdaliště se zázemím. 

 
Termín: 08.09.2016 

 

R/516/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, okruh 
navržených uchazečů, zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: 
„Odstranění rodinného domu č. p. 587 na pozemku st. p. č. 559 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem“, 
v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2015 - Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové 
nad Labem č. 16/2015 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.3.  vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.4.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 23.09.2016 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

 
Termín: 23.09.2016 

 
2.1.2.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 

 
Termín: 31.05.2017 
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2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout příslušné navýšení finančních prostředků položky ORJ 10 "Demolice domu  

čp. 587 ul. Vrchlického" do návrhu nejbližšího RO v roce 2016. 
 

Termín: 08.09.2016 
 

R/517/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpověď právnímu zástupci firmy MPS Mostní a pozemní stavby engineering, s. r. o., Čepí, 
 IČ 29148871, se sídlem Čepí 104, PSČ 533 32, JUDr. Romanu Koutskému, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit odpověď dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu a bezodkladně 
ji odeslat. 

 
Termín: 09.09.2016 

 

R/518/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodavatele stavebních prací: "Rekonstrukce chodníku podél silnice II/299" ve Dvoře Králové 
nad Labem - Zboží, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou (1. místo) je nabídka firmy: Pavel Bořek - stavební firma, Poděbradova 2014,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 1111266, s nabídkovou cenou díla 1.468.960 Kč bez DPH,  

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku takto: 2. místo: Stavební společnost Žižka spol.  
s r. o., Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 49814851, s nabídkovou 
cenou díla 1.530.850 Kč bez DPH, 3. místo: Jaroslav Pavelka - PKP, Mánesova 1224,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 49999532, s nabídkovou cenou díla 1.538.378 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0883 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 09.09.2016 
 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0883 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 09.09.2016 
 

R/519/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části stavební parcely č. 4014 o výměře 17 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 153 Kč, Veronice Baudyšové, ***** 
******** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.10.2016, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE - 2016/0762 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem části stavební parcely č. 4014 o výměře 17 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 153 Kč, Kateřině Hochové, ***** ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****, ** **** *********, od 01.10.2016, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE - 2016/0871 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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1.5.  pronájem části stavební parcely č. 4014 o výměře 17 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 153 Kč, Mgr. Alexandře Jiřičkové ***** 
******** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.10.2016, 

1.6.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE - 2016/0764 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.7.  pronájem části stavební parcely č. 4014 o výměře 17 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 153 Kč,  Michalovi Kořínkovi ***** ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.10.2016, 

1.8.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE - 2016/0763 v souladu s bodem 1.7. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvy dle bodu 1.2., 1.4., 1.6. a 1.8.  tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 30.09.2016 

 

R/520/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 23 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
k 07.09.2016, s Vladislavem Gnolem a Martou Šormovou, oba trvale bytem ******* ****** ****, **** 
******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2016/0843 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

 
Termín: 07.09.2016 

 

R/521/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 123 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Petrovi Tolarovi, ******** 
***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.11.2016 do 31.10.2018, za smluvní nájemné 
3.710 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0861 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2016 
 

R/522/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 341 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Ireně Hermanové, 
******** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.10.2016 do 30.09.2018, za smluvní 
nájemné 4.104 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0862 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2016 
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R/523/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1688/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 16.09.2016 

 

R/524/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 231/9, č. 231/11  
v k. ú. Žireč Městys za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH 
a s provedením stavby na částech pozemkových parcel č. 231/9, č. 231/11 v k. ú. Žireč Městys, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  projednat s vlastníkem oplocení na pozemkové parcele č. 231/11 v k. ú. Žireč Městys 
umístění oplocení na hranici pozemkové parcely č. 7 v k. ú. Žireč Městys. 

 
Termín: 16.09.2016 

 

R/525/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3580 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH 
a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 3580 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IV-12-2014925/VB2 (ES OEMM/BUDO-2016/0860) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupená 
Rostislavem Rejlem, Dubenec 190, 544 55 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 16.09.2016 
 

R/526/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 347/1, č. 361, obě 
v k. ú. Sylvárov za jednorázovou finanční náhradu ve výši 15.800 Kč bez příslušné sazby DPH 
a s provedením stavby na části pozemkových parcel č. 347/1, č. 361 obě v k. ú. Sylvárov, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu číslo: IV-12-2014940/VB/1 (ES OEMM/BUDO-2016/0864) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupená společností JTF s. r. o., V Lukách 126, 507 81 Lázně Bělohrad 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 23.09.2016 
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R/527/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 1697/26, č. 1697/69,  
č. 1697/70, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4602-232/2015 
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 62.920 Kč včetně příslušné sazby DPH pro RWE 
GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 7700070004_1/VB-11/Sp (ES OEMM/VB-
2016/0868) s RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, která je na základě 
plné moci zastoupena společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice, 602 00 Brno a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2016 
 

R/528/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 1875/5, č. 1885,  
č. 1886/1, č. 1886/2, č. 1890, č. 1895/1, č. 1910/7, č. 3811/3, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem dle geometrického plánu č. 4612-452/2015 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
10.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. OEMM/VB-2016/0869 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení s ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

1.3.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3747/2, č. 3747/7, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4613-453/2015 za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 10.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.4.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. OEMM/VB-2016/0870 v souladu s bodem 1.3. tohoto 
usnesení s ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvy dle bodů 1.2., 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.09.2016 
 

R/529/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení zemědělského pachtu na pozemkových parcelách  č. 4551 o výměře 10 111 m2,   
č. 4552 o výměře 9 751 m2, č. 4553 o výměře 1 366 m2, č. 4556 o výměře 34 049 m2 a č. 4538 
o výměře 24 458 m2, s Jaroslavou Zdráhalovou, ***** * ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
dohodou k 07.09.2016, 

1.2.  dohodu o ukončení smlouvy o zemědělském pachtu č. OEMM/DOUS-2016/0858 v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení smlouvy o zemědělském pachtu dle bodu 1.2. tohoto usnesení 
starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 07.09.2016 

 

R/530/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 12 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 
k 30.09.2016, s manželi Miroslavem a Bělou Matějkovými, oba trvale bytem ******* ******** ****, 
**** ******* *** *****,** 
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1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2016/0863 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

 
Termín: 30.09.2016 

 

R/531/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 42 v čp. 1973, nábřeží 
Benešovo, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Jana Zubajová, **** ******* ***, **** ******* *** *****,*2. místo: Miroslav Kriegler, ******* ******** 
****, **** ******* *** *****,** 

1.2.  pronájem bytu č. 42 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Janě Zubajové, 
**** ******* ***, **** ******* *** *****, dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, na dobu 
určitou 1 rok, od 07.09.2016 do 06.09.2017, za smluvní nájemné ve výši 4.500 Kč/měsíc, za 
předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního 
nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0865 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 07.09.2016 
 

R/532/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 41 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 4.133 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 41 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník Tomáš 
Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 12.09.2016 

 

R/533/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 232 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 4.212 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s městskými 
byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 232 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník Tomáš 
Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

 

 

 

 

 



Strana 9/10 

2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 12.09.2016 

 

R/534/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části stavební parcely č. 559, částech pozemkových 
parcel č. 3657, č. 3658/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 7.200 Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením stavby na části stavební 
parcely č. 559, částech pozemkových parcel č. 3657, č. 3658/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. EP-12-2003050/VB/1 (ES OEMM/BUDO-2016/0877) s ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupená společností ELPROM CZ s. r. o., se sídlem Hořice, Hálkova 875, 508 01 a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 16.09.2016 
 

R/535/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavebních úprav budovy čp. 35, která je součástí stavební parcely č. 130  
v k. ú. Verdek, vyvolaných stavbou "Nástavba a přístavba prodejny č.p.38 - Verdek" na sousední 
budově čp. 38, která je součástí stavební parcely č. 134 v k. ú. Verdek, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu č. OEMM/DOHO-2016/0879 se společností Keramika plus spol. s r. o., Hájemství 6,  
544 01 Vítězná a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit dohodu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 23.09.2016 
 

R/536/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informace ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem: 

a) kladný výsledek inspekce MPSV ČR poskytování sociální služby azylový dům  
z 25. - 26.07.2016  

b) pečovatelská služba získala certifikát Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

 

R/537/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s odpovědí na stížnost Ing. Růženy Čapkové na ředitelku Pečovatelské služby Města Dvůr 
Králové nad Labem, dle přílohy č. 3, a pověřuje starostu města podpisem odpovědi, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostovi města odpověď k podpisu. 
 

Termín: 16.09.2016 
 

R/538/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko k zajištění nočních služeb v Domě Žofie, dle přílohy č. 2, vydané za účelem změny 
kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu 
města jeho podpisem. 

 

 

R/539/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, do 
rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 
2015/2016 - Excelence základních škol 2016, č. j. MŠMT - 42971/2015-2, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí finanční podpory dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
s přijetím finančních prostředků poskytnutých Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem,  
E. Krásnohorské 2919. 

 

R/540/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím nabízených knih Historie a současnost ve fotografii Dvůr Králové nad Labem a okolí  
(2 535 ks) od Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR - 2016/0878 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 26.09.2016 
 

R/541/2016 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  zrušit pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Dvůr Králové nad Labem 
Jindřicha Haukeho, které bylo schváleno usnesením ZM č. 479/2009 - 16 ZM. z 14.01.2009, 

1.2.  pověřit plněním některých úkolů při řízení Městské policie Dvůr Králové nad Labem strážníka 
Pavla Chmelíka a schválit rozsah pověření. 

 

 
 
 
 
 

 
 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

  
Alexandra Jiřičková v. r.  

místostarostka 
 


