
Strana 1/11 

 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 76. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 15.11.2016 

 

R/664/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  projektový záměr rozšíření "Protipovodňového, varovného a informačního systému" města Dvůr 
Králové nad Labem včetně zpracování projektové dokumentace a dotační žádosti, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit včasné podání projektové žádosti ve spolupráci s úsekem krizového řízení 
a poradenskými firmami, 

 
Termín: 04.01.2017 

 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  v případě schválení žádosti o dotaci a přidělení finančních prostředků zapracovat hodnoty 
do návrhu rozpočtu na rok 2018. 

 
Termín: 30.11.2017 

 

R/665/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: 
"Rekonstrukce bývalé Základní školy Komenského pro potřeby Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem - 2. etapa", 

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 Stavební společnost Žižka, spol. s r. o., IČ 49814851, se sídlem  
E. Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem s celkovou nabídkovou cenou  
5.051.097 Kč bez DPH, 

 2.2.  o dalším pořadí uchazečů na druhém a třetím místě dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. místo - Pavel Bořek, IČ 11112166, se sídlem Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem s celkovou nabídkovou cenou 5.099.697 Kč bez DPH, 

3. místo - Pavel Hauser, IČ 15027643, se sídlem náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem s celkovou nabídkovou cenou 5.261.357 Kč bez DPH, 

3 .   vy řazu je  

3.1.  firmu ELKONA CZ, s. r. o., IČ 25961624, se sídlem Tylova 335, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ze 
soutěže k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce bývalé Základní školy Komenského 
pro účely Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem" z důvodu nesouladu předložené nabídky 
s požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky, 
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4.   schva lu je  

4.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0999 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucímu RISM 

5.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 18.11.2016 

 
5.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0999 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 28.11.2016 
 

R/666/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele instalatérských prací, časový 
harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací podmínky včetně návrhu rámcové smlouvy 
a realizaci akce: "Zajištění údržby bytových a nebytových prostor v majetku města (instalatérské 
práce)", v souladu s čl. 4, odst. 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - 
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. 14/2016 - 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: 31.12.2019 
 

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 02.12.2016 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 02.12.2016 

 

R/667/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   navrhu je  

1.1.  Královéhradeckému kraji, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec 
Králové, Ing. Ctirada Pokorného, vedoucího odboru rozvoje, investic a správy majetku 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem na pozici člena komise pro otevírání obálek 
a posouzení kvalifikace a současně člena hodnotící komise veřejné zakázky „Rekonstrukce 
silnice II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice. Za náhradníka do obou komisí současně 
navrhuje Mgr. Zdeňka Lokvence, pracovníka právního oddělení odboru kanceláře tajemníka 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/668/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zpracováním "Anketního dotazníku k Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón na rok 2017," 
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2.   schva lu je  

2.1.  materiál "Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón na rok 2017." 

 

 

R/669/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Technických služeb města Dvora Králové nad Labem pro rok 2015 - 2016 dle 
přílohy č. 1. 

 

R/670/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit Zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 
01.01.2017 a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

 

R/671/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk onču je  

1.1.  platnost usnesení č. R/20/2016 bod 1.1 z 19.01.2016, 

2 .   souh las í  

2.1.  s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely smlouvu o výpůjčce 
s Pavlem Škopem, ** ******** ****, **** ******* *** ***** na část objektu v areálu zimního stadionu 
v objektu na st. p. č. 348/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro potřeby kulečníkového oddílu  
TJ Dvůr Králové nad Labem z. s. dle přílohy č. 1. 

 

R/672/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Ceník prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s platností od 
01.01.2017 dle přílohy č. 2. 

 

R/673/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1988/12, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem:  

1. místo: Jakub Lachnitt, * ********** ****, **** ******* *** *****, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

2.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 1988/12 v domě čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo 
v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 1987, 1988, 1989 a st. p. č. 2347 ve výši 522/17416 Jakubovi Lachnittovi, trvale bytem 
* ********** ****, **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 550.000 Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2016/0794 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem. 

 

 

R/674/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  doporučení hodnotitelské komise na byt č. 41 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, která nedoporučuje radě města schválit pronájem bytu a nájemní smlouvu na uvedený 
byt v souladu s vyhlášenými podmínkami výběrového řízení, kdy je kompetencí rady města 
nevybrat žádného uchazeče, příp. výběrové řízení zrušit, 
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2.   ruš í  

2.1.  výběrové řízení na pronájem bytu č. 41 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  pronájem bytu č. 41 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Petře Samešové, 
******** **, *** ** ********, na dobu určitou, od 01.12.2016 do 30.11.2017, za nabídnuté nájemné 
ve výši 4.567 Kč/měsíc, a to odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty, za 
předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního 
nájemného,  

3.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/1054 v souladu s bodem 3.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 3.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.11.2016 
 

R/675/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  u bytů v domech s pečovatelskou službou výši nájemného 60 Kč/m2/měsíc s účinností od 
01.03.2017. 

 

R/676/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 117/1, č. 117/2, č. 118/4 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 106,114-241/2015 za jednorázovou finanční náhradu ve 
výši 1.000 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. IE-12-2002366/VB/9 (ES OEMM/VB-
2016/1075) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupena společností VČE - montáže, a. s., se sídlem Arnošta 
z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, která je na základě plné moci zastoupena společností 
Geodézie Česká Třebová s. r. o., se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 25.11.2016 
 

R/677/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 336/1 v k. ú. Sylvárov dle 
geometrického plánu 211-2016/2016 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.420 Kč včetně 
příslušné sazby DPH pro GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 9900070905/1/20166 (ES OEMM/VB-2016/1080) 
s GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci 
zastoupena společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
a Liborem Vymetalem, * ********** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.11.2016 
 

 



Strana 5/11 

R/678/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se stávajícím přesahem střechy stavby garáže a kolny nad část pozemkové parcely č. 3670/1 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/1082 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Martinem Lukešem, ********* ***, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.11.2016 
 

R/679/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rekonstrukcí stávající železobetonové opěrné zdi, s jejím obložením kamenem na části 
pozemkové parcely č. 567 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu 
č. 567 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/1098 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Jaroslavou Lukešovou, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.11.2016 
 

R/680/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení části pozemkové parcely č. 787/5 o výměře 68 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 4607-418/2015 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 787/51, části 
pozemkové parcely č. 787/5 o výměře 14 m2, která je dle geometrického plánu č. 4607-418/2015 
označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 787/52, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 28.700 Kč od  
MUDr. Miroslavy Landové, **** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, Martina Wagnera, ********* 
*******, ********, *** ** ***** *, Miroslavy Wagnerové, **** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****,* 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/1089 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/681/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 1 sml. č. OEMM/VB-2016/0353, sml. č. 7700070003_2/VB-2/Sp (ES OEMM/VB-
2016/0353-D1) se společností GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01, 
která je na základě plné moci zastoupena společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice, 602 00 Brno a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dodatek dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 25.11.2016 
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R/682/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci k majetkovému vypořádání spoluvlastnických podílů pozemkových parcel č. 3613/1,  
č. 3613/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  projednat se spoluvlastníky pozemkových parcel odkoupení jejich spoluvlastnických podílů 
za cenu 100 Kč/m2. 

 
Termín: 30.11.2016 

 

R/683/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího k podnikání č. 1 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad 
Labem, od 01.01.2017, na dobu určitou 5 let, za cenu 963 Kč/m2/rok včetně uplatnění 
meziročního inflačního růstu, Vilmě Charvátové, ***** **, **** ******* *** *****, za účelem výroby 
a prodeje cukrářských výrobků, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2016/1076 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: 22.11.2016 
 

R/684/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  trvat na svém usnesení č. Z/28/2014 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze 
17.12.2014. 

 

R/685/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 23 v čp. 2903,  
ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Jiřina Stejskalová, *** ********* ****, **** ******* *** *****,*2. místo: Petr Petřík, ******* ******** 
****, **** ******* *** *****,*3. místo: Lidmila Damianidisová, ******** ****, **** ******* *** *****,*** 

1.2.  pronájem bytu č. 23 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Jiřině Stejskalové, 
*** ********* ****, **** ******* *** *****, dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, na dobu 
určitou 1 rok, od 01.12.2016 do 30.11.2017, za smluvní nájemné ve výši 3.606 Kč/měsíc, za 
předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního 
nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/1092 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.11.2016 
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R/686/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na projekt: Kinematografie a média -  
ANIMAGIE, 

 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. tohoto 
usnesení. 

 

R/687/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápisy z jednání kulturní komise RM z 03.09. a 10.10. a 07.11.2016, 

2 .   souh las í  

2.1.  se záměrem hledání nového kronikáře, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VKV 

3.1.1.  zveřejnit zprávu s výzvou podání přihlášky na místo nového kronikáře v Novinách 
královédvorské radnice č. 11/2016, na webových stránkách města a na městském 
facebookovém profilu. 

 
Termín: 18.11.2016 

 

R/688/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápisy z jednání sportovní komise RM z 27.06. a 24.10.2016, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  zajistit koordinaci přípravy plánu rozvoje sportu. 
Termín: 31.12.2017 

 

R/689/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zrušením  linky č. 3 MHD Dvůr Králové nad Labem - aut. st. - Lipnice, Zaháj, z důvodu 
nízkého využití, k termínu celostátních změn jízdních řádů veřejné vnitrostátní linkové dopravy,  
tj. 10.12.2016, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu ODP 

2.1.1.  prověřit situaci v Lipnici a hledat možnosti zajištění dopravní obslužnosti za zrušený spoj, 
jednat o navýšení kapacity autobusu stávající linky Hořice – Dvůr Králové nad Labem. 

 
Termín: 10.12.2016 

Kontrolní termín: 31.03.2017 
 

R/690/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí 
darů na projekt „Odpadový kalendář - rok 2017" 

ve výši 5.000 Kč od Bohuslava Žižky, Verdek 28, Dvůr Králové nad Labem, IČ  48138274, 

ve výši 5.000 Kč od Jaroslava Janečka, Kotkova 792, Dvůr Králové nad Labem, IČ 11110953, 

ve výši 5.000 Kč od společnosti Lukas trade s. r. o., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem,  
IČ 25920413, 

ve výši 10.000 Kč od společnosti Marius Pedersen a. s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové,  
IČ 42194920, 

ve výši 10.000 Kč od Společnosti Horní Labe, a. s., Starý Rokytník 226, Trutnov, IČ 46506306. 
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1.2.  darovací smlouvy č. OŽP/DAR-2016/1043, č. OŽP/DAR-2016/1044, č. OŽP/DAR-2016/1045,  
č. OŽP/DAR-2016/1060 a č. OŽP/DAR-2016/1061 ve smyslu bodu 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OŽP 

2.1.1.  předložit darovací smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 28.11.2016 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 28.11.2016 
 

R/691/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zpracováním lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO  Dvůr Králové nad 
Labem společností ING-FOREST s. r. o., IČ 24170852, Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o dílo  č. OŽP/DILO-2016/1081 se  společností ING-FOREST s. r. o., IČ 24170852, 
Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OŽP 

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

Termín: 02.12.2016 
 

R/692/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 31.10.2016, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: smrk (1 ks) na pozemku 
p. p. č. 1045/1, střemcha (1 ks) na pozemku p. p. č. 1910/3, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
javor (3 ks) na p. p. č. 429/2, borovice (1 ks) na p. p. č. 429/2, smrk (1 ks) na p. p. č. 429/2, javor 
(1 ks) na p. p. č. 429/1, smrk (1 ks) na p. p. č. 429/1, vše v k. ú. Žireč Městys, 

2.2.  s pokácením těchto stromů rostoucích mimo les: javor (6 ks) na p. p. č. 429/2, javor (5 ks)  
na p. p. č. 429/1, vše v k. ú. Žireč Městys, 

3 .   nesouh las í  

3.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: lípa (1 ks) na pozemku p. 
p. č. 1910/3, vrba (1 ks) na pozemku p. p. č. 1032/3, jasan (2 ks) na p. p. č. 271/1, vše  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  jednat s vlastníky pozemku p. p. č. 648/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o možnosti 
pronájmu tohoto pozemku, 

Termín: 15.01.2017 
 

4.1.2.  podat odboru OŽP žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na stromy dle bodu  
2.1. tohoto usnesení, 

Termín: 30.11.2016 
 

4.1.3.  zajistit pokácení stromů rostoucích mimo les na stromy dle bodu 2.2. tohoto usnesení, 
 

Termín: 31.12.2016 
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4.2.  vedoucí OŽP 
4.2.1.  zajistit odborné posouzení zdravotního stavu metodou akustické tomografie u těchto 

stromů: jasany (2 ks) na pozemku p. p. č. 271/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 
 

Termín: 28.02.2017 
 

R/693/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt "Intenzifikace systému shromažďování 
bioodpadů ve Dvoře Králové nad Labem", 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OŽP 

2.1.1.  zajistit zpracování žádosti na projekt "Intenzifikace systému shromažďování bioodpadů ve 
Dvoře Králové nad Labem". 

 
Termín: 29.11.2016 

 

R/694/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017, včetně 
rozpočtů městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím sestavení: 

Celkové příjmy ve výši 319.701.872,20 Kč + financování 59.796.363,80 Kč = celkové zdroje 
379.498.236,00 Kč. Celkové výdaje ve výši 379.498.236,00 Kč, 

1.2.  schválit závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh 
rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 
2017 a č. 2 město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené 
příspěvkovým organizacím na rok 2017, 

1.3.  schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných 
darů, příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných darů, 
příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, pokud bude schválený 
zastupitelstvem města. 

 

 

R/695/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtový výhled města Dvůr Králové nad Labem na období let 2018 až 2020. 

 

R/696/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  na základě pověření od zastupitelstva města dle usnesení č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo 
města Dvůr Králové nad Labem rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2016 provedené u rozpočtových 
položek v rámci organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) č. 0 Nespecifikovaná ORJ, 1 Výstavba, 
2 Vodní hospodářství, 3 Životní prostředí, 10 Doprava, 14 Školství, 16 Kultura a vnější vztahy,  
19 Vnitřní správa, 20 Výpočetní technika a informatika, 21 Kancelář starosty města, 25 Kancelář 
tajemníka úřadu, 28 Práce a sociální věci, 38 Správa a údržba majetku, 39 Majetek a ekonomika 
města, 40 Stavebnictví a 41 Všeobecná pokladní správa včetně změn závazných ukazatelů, vše 
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, které upravuje schválený rozpočet na rok 2016 zahrnující již 
požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to 
v následujícím sestavení: 
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− na straně příjmů zvyšuje   o    3.797.832,00 Kč 

− na straně výdajů snižuje   o    4.154.879,00 Kč 

− ve financování upravuje    o   -7.952.711,00 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2016 

 

− na straně příjmů       328.870.422,75 Kč 

− na straně výdajů       340.359.892,38 Kč 

− financování          11.489.469,63 Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  seznámit zastupitelstvo města s obsahem rozpočtového opatření č. 7 pro rok 2016. 
 

Termín: 08.12.2016 
 

R/697/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zařazení nového vozidla ŠKODA Fabia, RZ 6H32859, 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.  rozšíření rozsahu pojištění pro plnění z případných pojistných událostí nastalých mimo území 
České republiky u vozidla ŠKODA Octavia 1Z , RZ 4H0 3637, provozovaného městem Dvůr 
Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s body 1.1. a 1.2. tohoto usnesení Dodatek č. 14 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D14) 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. 14 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D14) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.3. tohoto usnesení. 

 
Termín: 21.11.2016 

 

R/698/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zařazení a následné vyřazení vozidla Škoda Fabia, registrační značka 5H26758 provozovaného 
městem zřízenou příspěvkovou organizací Technické služby města Dvora Králové nad Labem, 
Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem z rámce havarijního pojištění ze 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. 15 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D15) a Dodatek  č. 16 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D16) 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 jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 15 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D15)  a Dodatek č. 16 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D16) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 
v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 21.11.2016 
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R/699/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodavatele služby: 
"Roznášková služba Novin královédvorské radnice na rok 2017 (NKR 1-12/2017)", 

2 .   schva lu je  

2.1.  Smlouvu o roznášce Novin královédvorské radnice č. VKV/OSTA-2016/1083 se společností 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VKV 

3.1.1.  předložit starostovi města Smlouvu o roznášce Novin královédvorské radnice  
č. VKV/OSTA-2016/1083 k podpisu, 

 
Termín: 15.12.2016 

 
3.1.2.  zajistit zveřejnění Smlouvy o roznášce Novin královédvorské radnice č. VKV/OSTA-

2016/1083 v registru smluv. 
 

Termín: 15.12.2016 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

  
Alexandra Jiřičková v. r. 

místostarostka 
 


