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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 74. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 18.10.2016 

 

R/606/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  nabídku vč. čestných prohlášení dle příloh č. 3 - 8, do veřejné zakázky  "Podpora procesu 
realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2017 - 2019 pro území obce 
s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem" vyhlášené Královéhradeckým krajem, 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním nabídky do veřejné zakázky dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
podpisem nabídky a čestných prohlášení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  podat nabídku do veřejné zakázky dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 25.10.2016 
 

R/607/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 6 ze sociální komise RM z 10.10.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  umístění Zdeňky Tománkové, **** **********, ***** ****** ************ ****, **** ******* *** ***** do 
domu s pečovatelskou službou. 

 

 

R/608/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o partnerství č. ŠKS/SPOL-2016/1006 mezi městem Dvůr Králové nad Labem 
a Evropskou kontaktní skupinou, Dejvická 28, Praha 6, pro projekt Cesta za sebedůvěrou v rámci 
Operačního programu zaměstnanost (výzva č. 03_15_022): Podpora aktivit a programů v rámci 
sociálního začleňování a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

R/609/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s převodem částky 140.000 Kč z rezervního fondu Hankova domu, městského kulturního 
zařízení do fondu investic. 
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R/610/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Hankovu domu, městskému kulturnímu zařízení, aktualizaci sazeb za pronájem nebytových 
prostor dle přílohy č. 2, u nájemních smluv uzavíraných od 01.11.2016. 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/611/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s nákupem 45 ks knih s pracovním názvem "Královédvorsko v předivu komunikačních sítí raně 
novověkých poslů"  ve výši 20.000 Kč. 

 

R/612/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží J. Wolkera 137, 
Dvůr Králové nad Labem, ve výši 35.000 Kč na úhradu nájemného, registračních poplatků, 
startovného, rozhodčích a nákup sportovního vybavení v souvislosti s navýšením členů 
převzatých z oddílu Team DK, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/1001,  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: 07.11.2016 
 

R/613/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanoví  

1.1.  plat ředitelkám Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, Dvůr 
Králové nad Labem, Hankova domu, městského kulturního zařízení, náměstí Václava Hanky 
299, Dvůr Králové nad Labem, Městské knihovny Slavoj, Tylova 512, Dvůr Králové nad Labem, 
Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad 
Labem, dle příloh č. 1 - 4 a pověřuje starostu města podpisem platových výměrů. 

 

 

R/614/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   jm enu je  

1.1.  Mgr. Dagmar Anschlagovou na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 
Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, s účinností od 01.02.2017 a pověřuje 
starostu města podpisem jmenovacího dekretu, dle přílohy č. 2. 

 

R/615/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, mimořádnou sazbu ve výši 
2.000 Kč/měsíc za pronájem sportovního baru, který bude prozatím otevřen jen v době konání 
víkendových zápasů sportovních oddílů, a to na dobu určitou - do výběru nového provozovatele. 

 

R/616/2016 - 74. 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. 18/2016 - Evidence a náležitosti právních jednání 
s platností a účinností od 19.10.2016 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 
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2.   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2016 na webových 
stránkách města. 

 

 

R/617/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zařazení vozidla ŠKODA Fabia kombi, RZ 6H32858, provozovaného městem Dvůr Králové nad 
Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 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. 12 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D12) 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. 12 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D12) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 24.10.2016 

 

R/618/2016 - 74. 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: „Odstranění rodinného domu č. p. 587 na pozemku st. p. č. 559 
v k. ú. 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 (1. místo) je nabídka firmy: J. Pišta a spol., spol. s r. o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, IČ 00578894, s nabídkovou cenou díla 988.061 Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku takto: 2. místo: STAFI, spol. s r. o., Dvůr Králové 
nad Labem, Rokycanova 2796, IČ 15037002, s nabídkovou cenou díla 1.054.400,73 Kč bez 
DPH, 

3. místo: Stavhaus s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 1843, IČ 04469739, 
s nabídkovou cenou díla 1.323.540 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0961 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: 21.10.2016 
 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0961 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 21.10.2016 
 

R/619/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání elektronické žádosti o podporu Nadaci ČEZ na rozšíření workoutové sestavy v městském 
parku Schulzovy sady, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  podat žádost o podporu Nadaci ČEZ, 
Termín: 21.10.2016 

 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  po obdržení případného oznámení (rozhodnutí) o přidělení dotačních prostředků 
zapracovat uvedenou dotaci do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

 
Termín: 08.12.2016 

 

R/620/2016 - 74. 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: "Rekonstrukce bývalé základní školy v ulici Komenského pro 
účely Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem - 2. etapa" v souladu s čl. 4, bod 5 vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, 

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

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při zadávání této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, odst. 5, Oddíl I, odst. 2 vnitřního předpisu 
města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, bude zahájení provedeno zveřejněním v systému  
E-ZAK a současně oslovením 7 dodavatelů, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 10.02.2017 

 
3.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise pro otevírání obálek (případně náhradníci za členy 

komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním 07.11.2016 před otevíráním obálek 
s doručenými nabídkami. 

Termín: 07.11.2016 
 

R/621/2016 - 74. 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: Sanace akumulační nádrže na úpravně 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: 

VYKO-stavební spol. s r. o., Komenského 20, 571 01 Moravská Třebová, s nabídkovou cenou 
505.245,46 Kč bez DPH, 

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

2. místo: Petr Čáp, Mlýnská 100, 541 01 Náchod, s nabídkovou cenou 567.761,00 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0905 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: 19.10.2016 

 
4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0905 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 24.10.2016 
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R/622/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem posoudit stav podmínek odběru elektřiny a následně zpracovat návrh možné 
optimalizace těchto podmínek u všech odběrných míst města Dvůr Králové nad Labem a jeho 
příspěvkových organizací, 

1.2.  se zadáním posouzení stávajícího stavu podmínek odběru elektřiny odběrných míst města a jeho 
příspěvkových organizací a s následným zpracováním návrhu jejich možné optimalizace firmě 
FIN-servis Kladno, IČ 26439573, se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno v souladu 
s vnitřním předpisem města č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  Smlouvu o poskytnutí služeb při optimalizaci podmínek odběru elektřiny č. RISM/DILO-
2016/0996 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0996 starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 04.11.2016 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky uvedené akce do návrhu rozpočtu města na rok 
2017. 

Termín: 05.12.2016 
 

R/623/2016 - 74. 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: "Oprava komunikací v lokalitě Městská Podstráň oprava 
komunikace v ulici Soukupova" ve Dvoře 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 (1. místo) je nabídka firmy: Společnost Dvůr Králové - M-SILNICE a ROP-STAV, 
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 0000000, s nabídkovou cenou díla  
4.378.673,59 Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku takto: 2. místo: EUROVIA CS, a. s., Národní 
138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924, s nabídkovou cenou díla 5.915.152,91 Kč 
bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2016/1004 a RISM/DILO-2016/1005 s vítězným uchazečem výše 
uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 27.10.2016 

 
4.1.2.  předložit smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2016/1004 a RISM/DILO-2016/1005 starostovi 

města k podpisu. 
Termín: 27.10.2016 

 

R/624/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zadáním zpracování projektové dokumentace rekonstrukce základní školy Schulzovy sady 
firmě Tektum, spol. s. r. o., Horská 72, 541 01 Trutnov, IČ 47454024, v souladu s vnitřním 
předpisem města č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o dílo č. 191/16 (RISM/DILO - 2016/1022) a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit smlouvu o dílo č. 191/16 (RISM/DILO - 2016/1022) starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 20.10.2016 
 

R/625/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

1.1.  o přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové, ve výši 5.000.000 Kč na opravu mostu Jana Palacha, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o poskytnutí dotace č. 16RGI02-0032, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 25.10.2016 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  na základě rozhodnutí o přidělení dotačních prostředků zapracovat tuto hodnotu do rámce 
návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 2016. 

 
Termín: 05.12.2016 

 

R/626/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

1.1.  o přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové, 1) ve výši 691.000 Kč na stavební úpravy pro cyklisty na Benešově 
nábřeží, 2) ve výši 1.308.000 Kč na dopravní značení pro cyklisty na Benešově nábřeží, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvy o poskytnutí dotace č. 16RRD05-0015 a 16RRD05-0014, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu, 

Termín: 25.10.2016 
 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  na základě rozhodnutí o přidělení dotačních prostředků zapracovat tyto hodnoty do rámce 

nejbližšího návrhu rozpočtového opatření roku 2016. 
 

Termín: 05.12.2016 
 

R/627/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bezbariérového bytu č. 12 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad 
Labem, Pavlíně Machové, ********* ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.11.2016, za 
nájemné ve výši 1.820 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0994 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: 31.10.2016 
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R/628/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost Soni Zábrodské z 05.09.2016, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  výměnu bytu na základě žádosti Soni Zábrodské, ****** ***** ******* ******** ****, **** ******* *** 
******** 

 

R/629/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 43 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Janě Černé, ******* 
****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.11.2016 do 31.10.2018, za smluvní 
nájemné 3.515 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0974 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: 31.10.2016 
 

R/630/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 111 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Jiřině Burešové, **** 
******** **, na dobu určitou, od 01.11.2016 do 31.10.2018, za smluvní nájemné 3.590 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0979 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: 31.10.2016 
 

R/631/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 11 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Renatě Daňkové, ******* 
***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 16.12.2016 do 15.12.2018, za smluvní nájemné 
4.400 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0990 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: 31.10.2016 
 

R/632/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 16/2016 - Odpisový plán pro rok 2017, 
s účinností od 19.10.2016 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 19.10.2016 
 

R/633/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 17/2016 - Plán inventur na rok 2016, pro 
účetní jednotku město Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 19.10.2016 do 17.02.2017 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 19.10.2016 
 

R/634/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1688/2 o výměře 168 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 840 Kč, Michalu Havranovi, ***** ****** 
******** ***, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.11.2016, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE - 2016/0993 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: 28.10.2016 
 

R/635/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 705/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu  
200 Kč/m2, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 28.10.2016 
 

R/636/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  způsob úhrady dlužného nájemného a služeb ve výši 45.423 Kč navýšeného o 8 %,  
tj. o 3.634 Kč, za byt č. 22 v domě čp. 115, ul. Palackého ve Dvoře Králové nad Labem, formou 
17 měsíčních splátek ve výši 2.800 Kč a jedné splátky ve výši 1.457 Kč, Davidu Včelišovi, *** 
********* *** ***, **** ******* *** *****, pod podmínkou ztráty výhody splátek při prodlení s měsíční 
splátkou s tím, že první splátka bude uhrazena v listopadu 2016, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu č. OEMM/DOHO/-2016/1000 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 dohodu o uznání dluhu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 31.10.2016 
 

R/637/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 23 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 2.267 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 23 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, 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: 21.10.2016 

 

R/638/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatné služebnosti na pozemkové parcele č. 3811/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  s rekonstrukcí chodníku na částech pozemkových parcel č. 3985/4, č. 4857, obě v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem ve vlastnictví společnosti JHT Shopping Park Dvůr Králové s. r. o., Krupská 
33/20, 415 01 Teplice, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti číslo 953/82/2016 (ES-OEMM/BUDO-
2016/1025) s Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
a pověřuje starostu města jejím podpisem,   

2.2.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/0972 dle bodu 1.2. tohoto 
usnesení se společností JHT Shopping Park Dvůr Králové s. r. o., Krupská 33/20, 415 01 Teplice 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvy dle bodů 2.1. a 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 25.10.2016 
 

R/639/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 30.09.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny u nesplněných a oddálených úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1 a č. 2. 

 

R/640/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nařízení 
města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2016 o placeném parkování na místních komunikacích, 
s účinností od 15.11.2016, 

1.2.  v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů,  vnitřní předpis města č. 19/2016 Ceník parkovného za stání silničních motorových 
vozidel ve vymezených oblastech města Dvůr Králové nad Labem s platností od 15.11.2016 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 
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2.   souh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu ODP 

3.1.1.  zajistit jeho zveřejnění. 
 

Termín: 15.11.2016 
 
 

 
 
 

 
 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

  
Alexandra Jiřičková v. r. 

místostarostka 
 


