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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

9. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 02.02.2023 

R/176/2023 - 9. 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. 7/2023 – Sazebník úhrad za poskytování 

informací a kopírovací práce pro rok 2023 s účinností od 03.02.2023 a pověřuje starostu 

města jeho podpisem, 

2. souhlasí 

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

města Dvůr Králové nad Labem, 

3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

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: 03.02.2023 

 

R/177/2023 - 9. 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. 6/2023 Vnitřní předpis 

o pokladních operacích a o nakládání s penězi v hotovosti a s dalšími cennostmi s účinností 

od 15.02.2023 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. nesouhlasí 

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

města Dvůr Králové nad Labem, 
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3. ukládá vedoucímu RAF 

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

Termín: 07.02.2023 

 

R/178/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s usnesením zastupitelstva města č. Z/41/2022 – 2. Zastupitelstvo města 

Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.12.2022 rozpočtové opatření č. 5 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 snižuje o  5.399.268,74 Kč 

· na straně výdajů snižuje o 104.369.543,17 Kč 

· ve financování upravuje o  -98.970.274,43 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2022: 

· na straně příjmů 492.223.924,44 Kč 

· na straně výdajů 549.918.440,27 Kč 

· financování            57.694.515,83 Kč 

 

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

57.694.515,83 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, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. informovat zastupitelstvo města o souhrnných hodnotách 5. rozpočtového opatření roku 

2022. 

Termín: 23.03.2023 

 

R/179/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. „Strategii rozvoje cyklistické dopravy města Dvůr Králové nad Labem pro období 2023–2030“ 

v uvedeném znění. 
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R/180/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 1/2023 z jednání stavebně-architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad 

Labem ze dne 18.01.2023, 

2. souhlasí 

2.1. s předloženým architektonicko-urbanistickým řešením záměru výstavby bytových domů 

„Bytový dům Berlínek, Dvůr Králové nad Labem“ společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s., 

Kostelecká 879/59, 196 00 Praha – Čakovice. 

 

R/181/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Mateřské škole JUTA, IČO 71341161, Riegrova 717, Dvůr Králové 

nad Labem ve výši 10.000 Kč na nákup hraček, didaktických pomůcek a metodického 

materiálu v rámci projektu „Výchovně-vzdělávací potřeby“, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2023/0003 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 22.02.2023 

 

R/182/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, 

Spojených národů 1620 o podání žádosti do dotačního řízení Královéhradeckého kraje v roce 

2023 ve výši 35.000 Kč na projekty Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše a Malé vize 2023 

a ve výši 35.000 Kč na pobytový dětský tábor v Jívce, 

2. souhlasí 

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

v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/183/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. poskytnutí finančního příspěvku na neinvestiční náklady Mateřské škole, Holohlavy, 

IČO 70981540, neboť nebyla prokázána skutečnost, že dítě s trvalým pobytem 

ve Dvoře Králové nad Labem plní předškolní vzdělávání v MŠ Holohlavy a kapacita 

mateřských škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem umožňuje přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání. 
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R/184/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 

o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt Učíme žáky 

pro budoucnost, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 

příjemce dotace, a s jejich převedením na účet Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, 

E. Krásnohorské 2919, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. tohoto 

usnesení. 

 

R/185/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 o poskytnutí 

dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt Babičku a dědu do školy 

si vedu, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 

příjemce dotace, a s jejich převedením na účet Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad 

Labem, Máchova 884, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. tohoto 

usnesení. 

 

R/186/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis ze sportovní komise RM ze dne 10.01.2023, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1. koordinovat tvorbu Akčního plánu rozvoje sportu 2023 a vyhodnocení Akčního plánu rozvoje 

sportu 2021–2022 ve spolupráci se sportovní komisí RM, spolky a příslušnými odbory MěÚ. 

Termín: 16.03.2023 

 

R/187/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis ze sociální komise RM ze dne 18.01.2023, 

2. schvaluje 

2.1. umístění Ivanky Fišerové, nar. *******, trvale bytem *******, *******, Jany Reihsové, 

nar. *******, trvale bytem *******, *******, Františka Stumpera, nar. *******, 
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trvale bytem *******, *******, Jiřího Dufka, nar. *******, trvale bytem *******, 

Vlasty Zinneckerové, nar. *******, trvale *******, *******, a příbuzenské dvojice 

Jiřího Kubce, nar. *******, a Miroslava Kubce, nar. *******, trvale bytem *******, 

*******, do domu s pečovatelskou službou, 

2.2. přidělení bytu pro osoby v bytové nouzi v Domě Žofie Nikole Hákové, nar. *******, 

bytem náměstí *******, *******, 

3. neschvaluje 

3.1. přidělení bytu pro osoby v bytové nouzi v Domě Žofie Václavu Matysovi, nar. *******, 

bytem *******, *******. 

 

R/188/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci ve výši 1.371.781 Kč na projekt Integrační aktivity pro držitele dočasné 

ochrany 2023 na území ORP Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem 

žádosti, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. zajistit podání žádosti dle přílohy č. 1 Ministerstvu vnitra ČR, 

Termín: 08.02.2023 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zahrnout částku 72.199 Kč do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 23.03.2023 

 

R/189/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, 

1.2. s vyvěšením tibetské vlaky dne 10. března 2023 na budově Městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem, čp. 38, náměstí T. G. Masaryka, 

2. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

2.1. vyvěsit dne 10. března 2023 tibetskou vlajku na budově Městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem, čp. 38, náměstí T. G. Masaryka. 

Termín: 10.03.2023 
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R/190/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3547/4 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. 3547/4 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-12-2025227 (ES OEMM/BUDO-2023/0005) 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, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 21.02.2023 

 

R/191/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3525/3, č. 4166, 

č. 3800/1, č. 4199, č. 4164, č. 4163, č. 3527/4, č. 4162, č. 4329, č. 486/1, č. 487/1, č. 437/7, 

všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci stavby „Reko MS Dvůr Králové n. L. – 

Fügnerova + 1“, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez DPH, tj. 242 Kč včetně 

DPH, za každý započatý metr uloženého plynového vedení a zařízení pro GasNet, s. r. o., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. 7700103298_1/BVB 

(ES OEMM/BUDO-2023/0006) 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, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 21.02.2023 

 

R/192/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s oplocením části pozemkové parcely č. 1154/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výšce 70 cm 

a v rozsahu dle předloženého zákresu v příloze č. 4 tohoto materiálu. 
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R/193/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. změnu rozsahu předmětu nájmu spočívajícího ve vyjmutí pozemkové parcely č. 245 

v k. ú. Stanovice u Kuksu, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 26N19/54 (ES dodatek č. 1 OEMM/NAJE-2019/0350-D-1) 

v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení s Českou republikou – Státním pozemkovým 

úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov a pověřuje starostu města 

jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 10.02.2023 

 

R/194/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje 

1.1. zastupujícímu řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat 

nejvýhodnější nabídku na základě proběhlého výběrového řízení – „Dodávka ramenového 

nosiče kontejnerů s podvozkem 4x2 pro provoz na pozemních komunikacích pro Technické 

služby města Dvora Králové nad Labem“, a to společnosti Charvát CTS, a. s., IČO 28207505, 

se sídlem Okřínek 53, 290 01 Poděbrady s nabídkovou cenou 2.714.159,00 Kč bez DPH, 

tj. 3.284.132,39 Kč včetně DPH, a termínem dodání zboží do 6 měsíců od podpisu smlouvy. 

 

R/195/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje 

1.1. zastupujícímu řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat 

nejvýhodnější nabídku na základě proběhlého poptávkového řízení – „Dodávka sekačky 

Kubota GZD 21HD“, a to společnosti ZTS Dvůr Králové, s. r. o., IČO 49971531, se sídlem 

Jaroměřská 2353, 544 01 Dvůr Králové nad Labem s nabídkovou cenou 589.000 Kč bez DPH, 

tj. 712.690 Kč včetně DPH. 

 

R/196/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s navýšením nájemného v souvislosti s uplatněním inflační doložky v nájemních smlouvách 

uzavřených Technickými službami města Dvora Králové nad Labem dle předložené tabulky 

v příloze č. 2. 
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R/197/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 2179/13 v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 5719-847-2022 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

2.049 Kč, ze které město Dvůr Králové nad Labem obdrží poměrnou část ve výši 200 Kč 

bez DPH, tj. 242 Kč včetně DPH, 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 7215878, se sídlem Kocbeře 90, 544 46 Kocbeře, 

která je zastoupena Petrem Havlíčkem, IČO 76192571, se sídlem Jana Palacha 1348, 

511 01 Turnov, 

2. pověřuje 

2.1. starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti obsahující 

obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit smlouvu obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi 

města k podpisu. 

Termín: 31.03.2023 

 

R/198/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. nesouhlasí 

1.1. s navýšením nájemného o míru inflace 15,1 % pro rok 2023 u prostorů sloužících podnikání 

v majetku města. 

 

R/199/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. úpravu výše nájemného z bytů pro rok 2023 o meziroční růst inflace ve výši vyhlášené ČSÚ, 

tj. o 15,1 %, s účinností od 01.01.2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

 

R/200/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 14/2022 v organizaci Pečovatelská služba 

města Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2962, 54401 Dvůr Králové nad Labem 

ze dne 09.01.2023. 
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R/201/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.12.2022, 

2. schvaluje 

2.1. nové termíny u nesplněných úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1. 

 

R/202/2023 - 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se spoluprací v rámci přípravy protipovodňových opatření ve Dvoře Králové nad Labem 

s organizacemi – Povodí Labe, s. p., Lesy České republiky, s. p., ZOO Dvůr Králové, a. s., 

ČEZ, a. s., Elektrárna Poříčí, 

2. schvaluje 

2.1. Memorandum o spolupráci – protipovodňová opatření s organizacemi – Povodí Labe, s. p., 

Lesy České republiky, s. p., ZOO Dvůr Králové, a. s., ČEZ, a. s., Elektrárna Poříčí a pověřuje 

starostu města podpisem, 

3. ukládá krizovému manažerovi 

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

Termín: 10.02.2023 

 

 

 

 

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

     


