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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

8. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 19.01.2023 

R/140/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se změnou plánu realizace jmenovitých akcí s ohledem na schválený Plán financování 

obnovy vodovodů a kanalizací pro roky 2022–2031, kdy bude v letošním roce realizována 

obnova vodohospodářské infrastruktury v ulicích Slunečná a Erbenova, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. realizaci obnovy vodohospodářské infrastruktury v roce 2023 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

ve spolupráci se společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

Termín: 31.12.2023 

 

R/141/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. probíhající spolupráci s Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci 

nad zadáním a zpracováním studentských prací (zejména diplomových a semestrálních 

prací) pro studenty Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci na téma: 

1. Krajina ve městě 

2. Okolí památek ve městě 

3. Náměstí 

4. Zapomenutá čtvrť (Riegrova, Kollárova) 

5. Prázdná místa ve městě 

6. Brownfieldy 

7. Pěší prostupnost města 

8. Okolí hřbitova 

9. Území kolem Labe, 
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2. schvaluje 

2.1. smlouvu o spolupráci č. RISM/SPOL-2023/0001 s Fakultou umění a architektury Technické 

univerzity v Liberci, IČO 46747885, Studentská 2, 461 17 Liberec při zadání a zpracování 

studentských prací s výší příspěvku na úhradu nákladů souvisejících s vypracováním 

studentských prací 124.000 Kč a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 20.01.2023 

 

R/142/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. plnění „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací“ za rok 2022. 

 

R/143/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: „Sanace objektu Městského muzea ve Dvoře Králové nad 

Labem“ v souladu s čl. VII vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 – 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými 

organizacemi zřízenými městem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. VII bod 5 vnitřního předpisu města 

Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem 

Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem, 

1.3. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro 

posouzení podmínek účasti včetně náhradníků, 

1.4. vedoucího odboru RISM jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 

zakázky, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 31.07.2023 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

aby zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 02.02.2023 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

Termín: 02.02.2023 
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R/144/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový 

harmonogram a zadávací dokumentaci s předpokládanou cenou ve výši 4.500.000 Kč 

bez DPH na investiční akci: „Rekonstrukce mostu v parku Schulzovy sady“ v souladu 

s článkem VII vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 – Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem VIII vnitřního předpisu města 

Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem 

Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi, 

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

zakázky, 

1.4. vedoucí odborů RISM a OI jako osoby oprávněné pro otevírání nabídek v elektronické 

podobě, 

1.5. složení hodnotící komise a současně komise pro posouzení splnění podmínek účasti, včetně 

náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro posouzení splnění podmínek 

účasti (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním dne 

13.02.2023 (v 09:45 hod.) před otevíráním nabídek v elektronické podobě, 

Termín: 13.02.2023 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 31.12.2023 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout na základě vyhodnocení výběrového řízení potřebné finanční prostředky 

k dofinancování akce do návrhu 1. rozpočtového opatření města na rok 2023. 

Termín: 28.02.2023 

 

R/145/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se žádostí o dotaci z dotačního programu Rozvoj a budování cyklotras a cyklostezek 

v Královéhradeckém kraji, jehož vyhlašovatelem je Královéhradecký kraj, na projekt: 

„Traily Dvůr Králové – Hartský potok“, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 

finančních prostředků do rámce návrhu příslušného rozpočtového opatření pro rok 2023. 

Termín: 30.05.2023 
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R/146/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost zhotovitele J. Pišta a spol., společnost s r. o., IČO 00578894, Dukelská č. p. 414, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo              

č. RISM/DILO-2022/0009 na akci: „Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ 

ve Dvoře Králové nad Labem“, a tedy o navýšení ceny díla o inflaci za rok 2022, 

2. souhlasí 

2.1. v souladu s ustanovením smlouvy se změnou ceny díla navýšením o inflaci 15,1 % za rok 

2022 z částky 36.604.590,49 Kč bez DPH, tj. 44.291.554,49 Kč včetně DPH, o částku 

5.527.293,16 Kč bez DPH, tj. 6.688.024,72 Kč včetně DPH, na celkovou cenu díla 

56.032.520,28 Kč bez DPH, tj. 67.799.349,53 Kč včetně DPH, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. vypracovat ve spolupráci se zhotovitelem návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo  

č. RISM/DILO-2022/0009 a předložit ho k projednání nejbližší schůzi rady města, 

Termín: 02.02.2023 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout navýšení finančních prostředků této akce do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření pro rok 2023. 

Termín: 01.03.2023 

 

R/147/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán za rok 2022 a na rok 2023 majetku vlastního a majetku z dotace IROP Základní 

školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 dle přílohy č. 1. 

 

R/148/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. vyhlašuje 

1.1. dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí pro rok 2023 

dle přílohy č. 1, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. zveřejnit dotační program dle bodu 1.1. na úřední desce městského úřadu. 

Termín: 20.01.2023 
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R/149/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zapojením města Dvůr Králové nad Labem do projektu Rozvoj regionálního partnerství 

v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje III, registrační číslo 

CZ.03.02.02/00/22_006/0000241, v období od 01.02.2023 do 31.10.2025, 

2. schvaluje 

2.1. Smlouvu o horizontální spolupráci s Královéhradeckým krajem č. ŠKS/SPOL-2023/0001 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. schvaluje 

3.1. Smlouvu o zpracování osobních údajů č. ŠKS/OSTA-2023/0002, která je nedílnou součástí 

projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého 

kraje III, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucí ŠKS 

4.1. předložit smlouvy dle bodů 2.1. a 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.01.2023 

 

R/150/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

pozdějších předpisů vnitřní předpis města č. 4/2023 Zásady užití pamětních medailí města 

Dvůr Králové nad Labem předávaných při příležitosti významných životních a společenských 

událostí v životě občanů s účinností od 20.01.2023 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním vnitřního předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách 

města, 

3. ukládá vedoucí ODS 

3.1. zveřejnit vnitřní předpis dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách města. 

Termín: 27.01.2023 

 

R/151/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

pozdějších předpisů vnitřní předpis města č. 5/2023 Směrnici pro poskytování věcných darů 

občanům města Dvůr Králové nad Labem při významných životních událostech s účinností 

od 20.01.2023 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 
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2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním vnitřního předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách 

města, 

3. ukládá vedoucí ODS 

3.1. zveřejnit vnitřní předpis dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách města. 

Termín: 27.01.2023 

 

R/152/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výši kompenzace 3.822.586 Kč pro rok 2023 k zajištění městské autobusové dopravy 

ve Dvoře Králové nad Labem společností KAD, spol. s r. o., se sídlem Vápenická 475, 

543 01 Vrchlabí. 

 

R/153/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej stavby – hrobky č. D-553-40-H, která se nachází na p. p. č. 3496/7 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, manželům Věře Kotýnkové, bytem *******, ******* 

a Josefu Kotýnkovi, bytem *******, ******* za dohodnutou kupní cenu 31.300 Kč, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPO-2022/0245 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/154/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pacht pozemkové parcely č. 1095 o výměře 10 519 m2 a částí pozemkových parcel č. 920 

o výměře 244 m2, č. 1080 o výměře 794 m2, č. 1083 o výměře 204 m2, č. 1131 o výměře 

5 101 m2, č. 1356 o výměře 2 544 m2, č. 1376 o výměře 18 152 m2, č. 1408 o výměře 78 m2, 

č. 1460 o výměře 9 673 m2, č. 1461 o výměře 188 m2, č. 1468 o výměře 12 696 m2 , č. 1472 

o výměře 283 m2 a 1480 o výměře 223 m2, všechny v k. ú. Lanžov, společnosti 

Karsit Agro, a. s., IČO 654829 642, Dubenec 34, 544 55 Dubenec a aktualizaci přílohy 1 –

seznam pozemků pro zemědělskou činnost k 25.01.2023, 

1.2. dodatek č. 2 OEMM/PACH-2018/0257-D-2 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 25.01.2023 
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R/155/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 2020/3 o výměře 142 m2 a částí stavebních parcel 

č. 907/1 o výměře 245 m2 a č. 908/1 o výměře 50 m2, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 4.370 Kč, Renátě Vyšohlídové 

a Davidu Vyšohlídovi, *******, *******, ******* od 01.02.2023, 

1.2. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2023/0001 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: 31.01.2023 

 

R/156/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 3966/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem, 

2.2. jednat s vlastníkem pozemkové parcely č. 2530/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o uzavření 

kupní smlouvy. 

Termín: 27.01.2023 

 

R/157/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3692 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 5561-108/2022 za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 8.200 Kč bez DPH, tj. 9.922 Kč včetně DPH, pro společnost 

ČEZ Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2001535/VB/3           

(ES OEMM/VB-2023/0002) 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 ENERGOLAND, spol. s r. o., IČO 47472961, se sídlem Pardubická 18, 

530 02 Srnojedy, 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: 07.02.2023 
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R/158/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. Plán údržby, oprav komunikací a chodníků pro rok 2023 ve smyslu platné zřizovací listiny 

Technických služeb města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 1, č. 2, 

2. bere na vědomí 

2.1. Plán údržby sloupů veřejného osvětlení a Plán čištění a úklidu města pro rok 2023 

dle přílohy č. 3 a 4. 

 

R/159/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. Operační plán péče a údržby městské veřejné zeleně a Plán údržby dětských hřišť 

pro rok 2023  ve smyslu platné zřizovací listiny Technických služeb města Dvora Králové 

nad Labem dle přílohy č. 2 a č. 3. 

 

R/160/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. podmínky pro výběr pořadatele pravidelných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka 

v rámci pořádání a provozování pravidelných prodejních trhů počínaje dnem 01.03.2023, 

a to na dobu do 31.12.2025. 

 

R/161/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

pozdějších předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2023 – Postup 

při pronajímání pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem s účinností 

od 25.01.2023 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním vnitřního předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách 

města, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zveřejnit vnitřní předpis dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách města, 

3.2. předložit vnitřní předpis dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.01.2023 
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R/162/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 1131/86 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5642-692/2022, 

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-12-2023920/VB/2           

(ES OEMM/VB-2023/0003) 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 VČE – montáže, a. s., IČO 25938746, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 

513 17 Pardubice, která je na základě plné moci zastoupena společností GGP, s. r. o., 

IČO 04045408, se sídlem T. G. Masaryka 181, 549 01 Nové Město nad Metují, 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: 07.02.2023 

 

R/163/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. splnění podmínek přechodu nájmu dle § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění k bytu č. 24 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Martinem 

Petrákem, *******, *******, 

2. schvaluje 

2.1. pronájem bytu č. 24 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Martinu Petrákovi, 

*******, ******* na dobu určitou od 08.12.2022 do 07.12.2024 za smluvní nájemné 

2.639 Kč/měsíc za předpokladu, že před podpisem smlouvy bude uhrazena jistota ve výši 

trojnásobku měsíčního nájemného, 

2.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2023/0004 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit smlouvu o nájmu bytu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.01.2023 

 

R/164/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje hrobky č. D-2734-141-H, která se nachází na p. p. č. 3496/7 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, předem určenému zájemci, a to Ing. Milanu Pacákovi, 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 
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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: 25.01.2023 

 

R/165/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

pozdějších předpisů vnitřní předpis města č. 2/2023 Pravidla pro hospodaření s byty 

v majetku města Dvůr Králové nad Labem s účinností od 20.01.2023 a pověřuje starostu 

města jeho podpisem, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním vnitřního předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách 

města, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit vnitřní předpis dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

3.2. zveřejnit vnitřní předpis dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách města. 

Termín: 25.01.2023 

 

R/166/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 54 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, 

Dvůr Králové nad Labem zveřejněného dne 25.11.2022 se nepřihlásil žádný zájemce, 

2. schvaluje 

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

byt bez předběžného určení za min. cenu 3.597 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s byty 

v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

2.2. hodnotící komisi na pronájem bytu č. 54 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem 

ve složení: Vítězslav Šturma (náhradník Jan Jarolím), Kateřina Horáčková (náhradník Táňa 

Kašparová) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu 

dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 27.01.2023 
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R/167/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 9/2022 v organizaci Dům dětí a mládeže 

Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.11.2022. 

 

R/168/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 11/2022 v organizaci Hankův dům, městské 

kulturní zařízení, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem ze dne 09.11.2022. 

 

R/169/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 12/2022 v organizaci ZŠ Podharť, 

Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 ze dne 23.11.2022. 

 

R/170/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 13/2022 v organizaci Základní škola Strž, 

Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2919 ze dne 13.12.2022. 

 

R/171/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. odpověď na stížnost Vladimíra Laušmanna na stav a užívání p. p. č. 1800 v k. ú. Verdek. 

 

R/172/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

pozdějších předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2023 Zásady 

zpracování a vydávání Novin královédvorské radnice s platností od 01.02.2023 a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na internetových stránkách města Dvůr Králové 

nad Labem www.mudk.cz, 

  



12/13 

 

 

3. ukládá vedoucí VKV 

3.1. předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

3.2. zveřejnit vnitřní předpis dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách města. 

Termín: 31.01.2023 

 

R/173/2023 - 8. 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 20.01.2023 zdravotní komisi, 

2. stanovuje 

2.1. maximální počet členů komise zdravotní na 9, 

3. jmenuje 

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

Ing. Jana Kříže a další členy: 

PharmDr. Vít Hojný, 

Michal Karadzos, 

Dagmar Klazarová, 

MUDr. Pavel Křenovský, 

MUDr. Tomáš Minář, 

MUDr. Jan Prouza, 

MUDr. Markéta Štěpánková, 

Ing. Vítězslav Šturma, MBA. 

 

R/174/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. konání pravidelných schůzek členů rady města s vedoucími pracovníky Technických služeb 

města Dvora Králové nad Labem, Městských vodovodů a kanalizací Dvůr Králové nad Labem, 

Lesů města Dvůr Králové nad Labem a Městské policie Dvůr Králové nad Labem v termínech 

26.01.2023, 13.04.2023, 08.06.2023, 31.08.2023, 19.10.2023 a 30.11.2023. 
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R/175/2023 - 8. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. zřizuje 

1.1. pracovní skupinu k problematice zadání revitalizace Tyršova koupaliště, 

2. ukládá místostarostovi města 

2.1. Vítězslavu Šturmovi připravit návrh personálního obsazení pracovní skupiny a předložit jej 

radě města ke schválení. 

Termín: 24.02.2023 

 

 

 

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

     


