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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 72. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 20.09.2016 

 

R/543/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Nadaci Partnerství, Údolní 567/33, Brno - město, ve výši 3.000 Kč na 
marketingové  aktivity Labské stezky (nákup služeb) v roce 2017, 

 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/0893, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 10.10.2016 
 

R/544/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Kynologickému klubu Nový svět, Dvůr Králové nad Labem, Tylova 515, Dvůr 
Králové nad Labem, na částečnou úhradu účasti rozhodčích pro Mistrovství republiky 
v dogfrisbee 2016 a Mistrovství České republiky v dogfrisbee Klubu border kolií 2016, ve výši 
10.000 Kč,  

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/0892 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 10.10.2016 
 
 

R/545/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Podzvičinsku z. s., Holovousy 39, Hořice, na koofinancování Krkonošských 
cyklobusů ve výši 5.000 Kč, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2016/0891 dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 10.10.2016 
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R/546/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Městskému muzeu ve Dvoře Králové nad Labem sazbu za pronájem výstavní síně ve Staré 
radnici ve výši 300 Kč/h, u nájemních smluv uzavíraných od 01.10.2016. Vzhledem k charakteru 
pronájmu může ředitel výši nájemného poměrně snížit (např. pro neziskové organizace, školy, 
sociální služby, humanitární akce apod.). Takto snížené nájemné však nesmí být nižší, než činí 
provozní náklady na nebytový prostor. 

 

 

R/547/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, Dvůr Králové 
nad Labem dle přílohy č. 1. 

 

 

R/548/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, dle přílohy 
č. 2. 

 

R/549/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, do 
projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ č. výzvy 02_16_022 z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, č. j. MŠMT 175/2016, 

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 Mateřské škole, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2428. 

 

R/550/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
2428 ve školním roce 2016/2017, dle přílohy č. 1. 

 

 

R/551/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádostí o dotace Hankovým domem, městským kulturním zařízením, Ministerstvu 
kultury ČR na projekty Cool festival a Rukopisné dny a Euroregionu Glacensis na projekt Česko - 
polská spolupráce, 

1.2.  v případě kladného vyřízení žádostí o poskytnutí dotací dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím 
finančních prostředků poskytnutých Hankovu domu, městskému kulturnímu zařízení. 

 

 

R/552/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vnitřní 
předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání zakázek malého 
rozsahu s platností od 01.10.2016, 
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2.   souh las í  

2.1.   se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 Pravidla pro 
zadávání zakázek malého rozsahu na webových stránkách města, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí KTÚ-PO 

3.1.1.  zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 
 

Termín: 20.09.2016 
 

R/553/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, 
text výzvy k předložení nabídky včetně jejího zveřejnění, zadávací podmínky včetně návrhu 
smlouvy o dílo a vlastní realizaci akce: "Oprava komunikací v lokalitě Městská Podstráň a oprava 
komunikace v ulici Soukupova" ve Dvoře Králové nad Labem, v souladu s čl. 4, bod 4 vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2015 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, 

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

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 25.11.2016 
 
 

2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním 03.10.2016 (09:45 hod.) 
před otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 03.10.2016 

 

R/554/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, 
text výzvy k předložení nabídky, okruh navržených uchazečů a jejich oslovení, včetně návrhu 
smlouvy o dílo a realizaci akce: "Oprava chodníku podél silnice II/299 v ulici Dukelská" ve Dvoře 
Králové nad Labem, v souladu s čl. 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem  
č. 16/2015 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

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

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při zadávání této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, odst. 4 oddíl I, odst. 2 vnitřního předpisu 
města č. 16/2015  - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bude zahájení 
provedeno přímým oslovením 5 dodavatelů, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 25.11.2016 
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3.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním 03.10.2016 (09:45 hod.) 
před otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 03.10.2016 

 

R/555/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem zpracovat architektonickou studii "Koncepce využití objektu ZŠ Schulzovy sady - 
budova B", 

1.2.  se zadáním architektonické studie "Koncepce využití objektu ZŠ Schulzovy sady - budova B"  
Ing. arch. Kateřině Stiehlové, IČ: 04246756, Slepá čp. 308, 541 01 Trutnov, v souladu s vnitřním 
předpisem města č. 16/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO - 2016/0907 se zhotovitelem architektonické studie "Koncepce 
využití objektu ZŠ Schulzovy sady - budova B" 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit smlouvu o dílo na zhotovení architektonické studie starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.09.2016 
 

R/556/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na sanaci akumulační nádrže na úpravně vody, 
časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací podmínky vč. návrhu smlouvy 
o dílo a realizaci akce: "Sanace akumulační nádrže na úpravně vody - Dvůr Králové nad Labem", 
v souladu s vnitřním předpisem 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 vnitřním předpisem 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 přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 30.11.2016 
 

2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 07.10.2016 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 07.10.2016 

 

R/557/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu ukončení a předání stavebních prací akce: „Obnova střešního pláště 
budovy Hankova domu, čp. 299, náměstí V. Hanky, Dvůr Králové nad Labem" do 07.11.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2016/0381-D-1 na akci: „Obnova střešního pláště 
budovy Hankova domu, čp. 299, náměstí V. Hanky, Dvůr Králové nad Labem" mezi městem 
Dvůr Králové nad Labem a zhotovitelem Stanislavem Záhonem, IČ 86736558, se sídlem Karolíny 
Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 smlouvy o dílo dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 23.09.2016 

 

R/558/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  společnou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce "II/300 - Dvůr Králové nad 
Labem - Lipnice", 

1.2.  návrh Smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2016/0920 s budoucím zhotovitelem chodníku souběžného 
se silnicí č. II/2016. 

 

R/559/2016 - 72. 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: Modernizace přenosového systému hlášení ze zdrojů, čerpacích stanic 
a centrálního dispečinku úpravny vody - Dvůr Králové nad Labem, 

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 je nabídka firmy: 

Elus spol. s r. o., Librantice 184, 503 46 Třebechovice pod Orebem, s nabídkovou cenou 
1.340.700 Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku dle výhodnosti jejich nabídek takto:  

2. místo: BioEnergo Systems s. r. o., Dlouhá 705/12, 110 00 Praha 1, s nabídkovou cenou 
1.391.272 Kč bez DPH 

3. místo: IT-PRO s. r. o., Šlejharova 36, 509 01 Nová Paka, s nabídkovou cenou 1.438.760 Kč 
bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0808 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: 26.09.2016 
 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0808 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 03.10.2016 
 

R/560/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk ládá  

1.1.  řediteli technických služeb města 
1.1.1.  předložit a projednat s odborem OEMM a starostou města podklady, ze kterých ředitel 

technických služeb města vycházel při sestavování kalkulací pro doplnění položek do 
Ocenění výkonů Technických služeb města Dvora Králové nad Labem odvedených pro 
svého zřizovatele dle přílohy č. 2 a následně předložit k projednání radě města. 

 
Termín: 30.09.2016 
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R/561/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části stavební parcely č. 4019 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, Jitce Hakové, ***** ******* ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****, ** **** *********, od 01.10.2016, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE - 2016/0875 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem části stavební parcely č. 4019 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, Jaroslavu Krausovi, bytem 
Spojovací 399, 507 52 Ostroměř, na dobu neurčitou, od 01.10.2016, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE - 2016/0757 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5.  pronájem části stavební parcely č. 4019 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 Lukášové, ***** 
*********** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.10.2016, 

1.6.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE - 2016/0758 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.7.  pronájem části stavební parcely č. 4019 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, Lucii Rajsnerové, ***** ********* 
****** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.10.2016, 

1.8.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE - 2016/0759 v souladu s bodem 1.7. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.9.  pronájem části stavební parcely č. 4019 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, Justyně Romanové, ***** ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.10.2016, 

1.10.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE - 2016/0760 v souladu s bodem 1.9. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.11.  pronájem části stavební parcely č. 4019 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, manželům Milanu a Marii 
Vášovým, ***** ********* **, *** ** *********, na dobu neurčitou, od 01.10.2016, 

1.12.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE - 2016/0761 v souladu s bodem 1.11. 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., 1.8.,1.10. a 1.12. tohoto usnesení 
starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 14.10.2016 

 

R/562/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části stavební parcely č. 2631/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 36 Kč, Luboši Černému, ***** *********** 
****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.10.2016, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE - 2016/0884 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem části stavební parcely č. 2631/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 36 Kč, Markétě Haasové, ***** ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.10.2016, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE - 2016/0886 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5.  pronájem části stavební parcely č. 2631/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 36 Kč, manželům Pavlu a Žanetě 
Horákovým, ***** *********** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.10.2016, 

1.6.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE - 2016/0885 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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1.7.  pronájem části stavební parcely č. 2631/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 36 Kč, Ing. Tomáši Levitnerovi, ***** ** 
****** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.10.2016, 

1.8.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE - 2016/0887 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: 20.10.2016 

 

R/563/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího k podnikání - nebytového prostoru č. 1 v čp. 950 v ulici Boženy 
Němcové ve Dvoře Králové nad Labem, od 01.10.2016 na dobu určitou 5 let, za cenu  
535 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, René Sedlákovi, ****** ****, **** 
******* *** *****, za účelem provozování vzorkové prodejny krbů, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2016/0894 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, za předpokladu, že bude uhrazena jistota ve výši 
měsíčního nájemného včetně záloh na služby, 

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/564/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 231/9, č. 231/11, 
obě 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, obě  
v k. ú. Žireč Městys, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu číslo: IV-12-2014681/VB/1 (ES OEMM/BUDO-2016/0895) 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., Hálkova 875, 508 01 Hořice 
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: 30.09.2016 
 

R/565/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 1114/5, č. 3544,  
č. 3546/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu  
č. 4659-229/2016 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 13.552 Kč včetně příslušné sazby 
DPH pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-2013640/VB1 (ES OEMM/VB-
2016/0897) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupená společností VČE - montáže, a. s., se sídlem 
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17, která je na základě plné moci zastoupena 
společností ELPROM CZ s. r. o., se sídlem Hořice, Hálkova 875, 508 01 a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy, 
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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/566/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 979/21 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. 979/21 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 číslo: IV-12-2014941/VB/1 (ES OEMM/BUDO-2016/0899) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupená společností RYDVAL - ELEKTRO s. r. o., plk. Truhláře 114,  
512 51 Lomnice nad Popelkou 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: 30.09.2016 
 

R/567/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 02.09.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 prodejem Pavlu Holubovi za zůstatkovou cenu  
22.100 Kč, 

2.2.  kupní smlouvu č. VVS/KUPN-2016/0793 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   zm ocňu je  

3.1.  Pavla Mráčka, správce budov MěÚ, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, a to 
v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 4 tohoto usnesení, 

4 .   schva lu je  

4.1.  zmocnění Pavla Mráčka v rozsahu dle části 3.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho 
podpisem, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí VVS 

5.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 
z majetku dle části 2.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 14.10.2016 

 
5.1.2.  předložit starostovi města k podpisu kupní smlouvu dle části 2.2. tohoto usnesení, 
 

Termín: 14.10.2016 
5.2.  vedoucímu RAF 

5.2.1.  vyjmout vozidlo Škoda Fabia Combi, SPZ 2H5 21-02 z pojištění majetku města, 
 

Termín: 14.10.2016 
 

5.2.2.  zahrnout příjmové finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 14.10.2016 
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R/568/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 2 v čp. 2963 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad 
Labem podanou nájemcem Gabrielou Kočnarovou, ** ********  ****, **** ******* *** *****, výpovědní 
doba končí 31.10.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 2963 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové 
nad Labem, 

2.2.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Jarolím, Tomáš Machek, Helena 
Mojiková (náhradníci Alexandra Jiřičková, Martina Svobodová, Alena Petirová), 

3 .   vyzývá  

3.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2963 v ulici 
Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 

- minimální cena nájmu 800 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 

- nebytový prostor může být užíván v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým určením 

- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 2.1. tohoto usnesení a výzvu k podání nabídky dle bodu 3.1. tohoto usnesení. 

 
 

Termín: 30.09.2016 
 

R/569/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o jednání se společností JUTA a. s.  ve věci odkoupení nebo směny částí 
pozemkových parcel č. 211 díl 2, č. 212 v k. ú. Žirecká Podstráň vedených ve zjednodušené 
evidenci, které se nacházejí pod stávající komunikací v ul. Žirecká a ve věci odkoupení nebo 
směny částí pozemků pro chodník v k. ú. Žirecká Podstráň. 

 

 

R/570/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1085/1 o výměře 135 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 675 Kč, Robertu Fiedorovi, bytem 
********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.10.2016, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE - 2016/0909 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: 21.10.2016 
 

R/571/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem ultrazvukového systému SDU 450 XL (ič 0212020325) Městské nemocnici, a. s., se 
sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, od 01.10.2016, za roční nájemné ve 
výši 12.500 Kč včetně DPH, 

1.2.  dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu diagnostických přístrojů č. OEMM/OSTA-2003/1771-D1 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

 

 



Strana 10/12 

2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2016 
 

R/572/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 2360 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4683-10083/2016 za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 2.500 Kč bez příslušné sazby DPH pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2013996/VB/02 (ES OEMM/VB-
2016/0913) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupená společností VČE - montáže, a. s., se sídlem 
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17, která je na základě plné moci zastoupena 
společností RYDVAL - ELEKTRO s. r. o., se sídlem v Lomnici nad Popelkou, plk. Truhláře 114, 
512 51 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

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/573/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku movitého majetku dle přílohy č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, v celkové hodnotě  
473.686 Kč, Střední škole informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
2069, 

1.2.  dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. RIM/OVYP-2013/0674-D1 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2016 
 

R/574/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku movitého majetku dle přílohy č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, v celkové hodnotě 5.300 Kč, 
Střední škole informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 

1.2.  dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. RIM/OVYP-2010/0523-D1 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2016 
 

R/575/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 23 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Marcele 
Munzarové, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 21.09.2016 do 20.08.2018, 
za smluvní nájemné 3.437 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0918 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 
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2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 21.09.2016 
 

R/576/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 4025, č. 4026, obě 
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 částech pozemkových parcel č. 4025, č. 4026, 
obě 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. EP-12-2002897/VB/1 (ES OEMM/BUDO-2016/0921) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupená 
společností ING Services CZ s. r. o., Strážní 168, 541 01 Trutnov 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 
 

R/577/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zvýšením osobního příplatku ředitelek Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem,  
E. Krásnohorské 2919, Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, Mateřské školy, 
Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2428, Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad 
Labem, Máchova 884 a ředitelů Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 
a Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 dle přílohy č. 9, 

2 .   s tanoví  

2.1.  plat ředitelkám Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, Mateřské 
školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem,  
E. Krásnohorské 2428, Základní umělecké školy R. A. Dvorského, náměstí T. G. Masaryka 83, 
Dvůr Králové nad Labem, Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, 
Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 a ředitelům 
Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 a Základní školy Schulzovy 
sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, dle příloh č. 1 - 8 a pověřuje starostu města 
podpisem platových výměrů. 

 

 

R/578/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko dle přílohy č. 2, k navýšení úvazku pracovníků přímé péče pečovatelské služby 
poskytované Diakonií ČCE - střediskem Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr 
Králové nad Labem, vydané za účelem změny kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho podpisem. 
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R/579/2016 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 15.06.2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

  
Alexandra Jiřičková v. r. 

místostarostka 
 


