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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 78. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 29.11.2016 

 

R/701/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  další spolupráci s veterinárními ordinacemi a lékaři za účelem zajištění trvalého označování psů 
na území města Dvůr Králové nad Labem: 

formou Smluv o spolupráci: 

MVDr. Jaroslav Rapáč, Žireč 139, Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/OSTA-2016/1146), 

FANA- veterinární ambulance, MVDr. Petr Falta - Husova 124, Dvůr Králové nad Labem  
(ES č. RAF/OSTA-2016/1147), 

MVDr. Jiří Váhala, Ph.D., Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/OSTA-
2016/1148), 

MVDr. Pavel Kočí, Slunečná 2257, Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/OSTA-2016/1151), 

MVDr. Dalibor Sova, Na Třešňovce 191, Velichovky (ordinace Dukelská 414, Dvůr Králové nad 
Labem (ES č. RAF/OSTA-2016/1152), 

Mobilní veterinární služba DAKTARI, MVDr. Vilma Kajerová, Ph.D., Žirecká Podstráň 25, Dvůr 
Králové nad Labem (ES č. RAF/OSTA-2016/1153), 

Mobilní veterinární služba DAKTARI, MVDr. Martina Taslerová, Žirecká Podstráň 25, Dvůr 
Králové nad Labem (ES č. RAF/OSTA-2016/1154), 

MVDr. Lukáš Pavlačík, Ph.D., Štefánikova 1029 (ordinace Tylova 511, Dvůr Králové nad Labem), 
Dvůr Králové nad Labem, (ES č. RAF/OSTA-2016/1155),   

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 Smlouvy o spolupráci dle příloh č. 1 až 8 
tohoto materiálu a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit příslušné Smlouvy o spolupráci dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 05.12.2016 

 

R/702/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit změnu názvu stávajícího fondu Zvláštní a praktická škola Dvůr Králové nad Labem na 
Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem,  

1.2.  schválit v souladu s § 84, odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Statut fondu Základní škola a Praktická škola 
Dvůr Králové nad Labem. 
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R/703/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2016 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2016 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

− na straně příjmů zvyšuje   o      6.507.900,00 Kč 

− na straně výdajů snižuje   o    10.293.036,25 Kč 

− ve financování upravuje    o   -16.800.936,25 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2016 

 

− na straně příjmů       335.378.322,75 Kč 

− na straně výdajů       330.066.856,13 Kč 

− financování           -5.311.466,62 Kč. 

 

R/704/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem  
v rámci případného rozpočtového opatření č. 9 pro rok 2016 uskutečněného na základě nutnosti 
narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2016 dle 
předchozích závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění případného rozpočtového 
opatření č. 9 pro rok 2016 k 31.12.2016 dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska 
předkládání ročních výkazů, a to především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 

1.2.  uložit vedoucímu odboru RAF předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města, 
konanému po provedení případného rozpočtového opatření č. 9 pro rok 2016, hodnoty této 
dodatečné úpravy rozpočtu města na rok 2016. 

 

R/705/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vyřazení vozidla CITROÊN Jumpy B, registrační značka TUA 59 42  provozovaného společností 
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., náměstí Denisovo 766,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem z rámce havarijního pojištění 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. 17 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D17) 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. 17 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D17) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 05.12.2016 

 

R/706/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 35 v čp. 2958, ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem k 31.12.2016 se 
Zdeňkem Ponikelským, *********** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy OEMM/DOUS-2016/1096 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  schvaluje pronájem bytu č. 35 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 
Daniele Žihlové, bytem ******** *** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu určitou od 01.01.2017 
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do 30.04.2021, za nájemné ve výši 1.015 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s městskými 
byty, 

1.4.  nájemní smlouvu OEMM/ONBT-2016/1094 v souladu s bodem 1.3. a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy a nájemní smlouvu dle bodů 1.2 a 1.4. 
starostovi města k podpisu, 

 
Termín: 31.12.2016 

3 .   k ons ta tu je  

3.1.  že jsou v souladu s kupní smlouvou z 01.05.2001, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad 
Labem a  Zdeňkem Ponikelským, *** *********** ****, *** ** **** ******* *** ***** na byt č. 35  
v čp. 2958 ul. Štefánikova, splněny podmínky převodu práv a povinností na Danielu Žihlovou, 
******** *** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

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

4.1.  schválit dohodu o převzetí závazku OEMM/DOHO-2016/1097 s Danielou Žihlovou, ******** *** 
****, *** ** **** ******* *** ***** a se Zdeňkem Ponikelským,  *** *********** ****, *** ** **** ******* *** 
***** a pověřit starostu města podpisem dohody o převzetí závazku. 

 

R/707/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  souhlasit s přípravou projektu „Braunův Betlém - podpora návštěvnosti a prezentace kulturní 
památky", 

1.2.  souhlasit se změnou hospodářského plánu využití dílčích částí lesa v majetku města do kategorie 
„les zvláštního určení", 

1.3.  souhlasit s úpravou komunikací pro turistické využití za podmínky dodržení nosnosti a šířky 
hlavní komunikace pro hospodářskou činnost v lese. 

 

R/708/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 31 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Katrin 
Damianidisové, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 16.12.2016 do 
15.12.2018, za smluvní nájemné 2.275 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/1113 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: 09.12.2016 
 

R/709/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 11 v čp. 963, ul. Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, Ivě Škopové 
************ ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.12.2016 do 30.11.2018, za smluvní 
nájemné 4.523 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/1114 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: 30.11.2016 
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R/710/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit směnu části pozemkové parcely č. 297/2 o výměře 3 654 m2 v k. ú. Žireč Ves, která je 
dle geometrického plánu č. 136-390/2016 označena jako nově vzniklá pozemková parcela  
č. 297/4 v k. ú. Žireč Ves, za pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci č. 205/1 díl 2 
o výměře 3 145 m2, č. 205/2 díl 2 o výměře 309 m2, č. 570 díl 3 o výměře 200 m2, všechny  
v k. ú. Žirecká Podstráň s Naděždou Berkyovou, ***** **** **, *** ** *******, Zdeňkou Koškovou, 
***** **, *** ** **** ******* *** *****, Petrem Šírem, ***** **, *** ** **** ******* *** *****, Hanou 
Šírovou, ******* ********, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2016/1136 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/711/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 2253/6 o výměře 612 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 4701-422/2016 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 2253/13 v k. ú. Dvůr 
Králové, části pozemkové parcely č. 2253/1 o výměře 1677 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 4701-422/2016 označena jako díl "c" přislučující se do pozemkové parcely č. 2267/5, části 
pozemkové parcely č. 2253/8 o výměře 2706 m2, která je dle geometrického plánu č. 4701-
422/2016 označena jako díl "a" přislučující se do pozemkové parcely č. 2267/5, části pozemkové 
parcely č. 2267/5 o výměře 2185 m2, která je dle geometrického plánu označena jako díl "f" 
přislučující se do pozemkové parcely č. 2267/5, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 navýšenou o příslušnou sazbu DPH, tj. za celkovou 
kupní cenu ve výši 1.303.170 Kč společnosti INZAT spol. s r. o., Preslova 441, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/1158 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 2253/1 o výměře 3741 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 4701-422/2016 označena jako díl "e" přislučující se do pozemkové parcely č. 2253/1, 
části pozemkové parcely č. 2270/1 o výměře 130 m2, která je dle geometrického plánu č. 4701-
422/2016 označena jako díl "j" přislučující se do pozemkové parcely č. 2253/1, části pozemkové 
parcely č. 2270/2 o výměře 138 m2, která je dle geometrického plánu č. 4701-422/2016 
označena jako díl "k" přislučující se do pozemkové parcely č. 2253/1, části pozemkové parcely  
č. 2277/1 o výměře 1333 m2, která je dle geometrického plánu označena jako díl "o" přislučující 
se do pozemkové parcely č. 2253/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou 
kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 včetně příslušné sazby DPH, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 
2.136.800 Kč Dr. Ing. Milanu Líbalovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.4.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/1159 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/712/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit částečnou změnu usnesení číslo Z/211/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 
Labem z 08.06.2016 v bodě 1.3., spočívající v nahrazení části původního textu "Antonína 
Friedy", za text "Jana Friedy", 

1.2.  schválit změnu smlouvy o darování nemovité věci č. OEMM/DAR-2016/0579 v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení. 

 

R/713/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3675/1 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. 3675/1 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 č. IV-12-2015250/VB/1 (ES OEMM/BUDO-2016/1133) s ČEZ Distribuce, 
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a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupená Milanem Schejbalem, ******* **, *** ** ******* 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: 16.12.2016 
 

R/714/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 503/1, č. 504/1, č. 519, 
všechny v k. ú. Žireč Městys za jednorázovou finanční náhradu ve výši 496.680 Kč včetně 
příslušné sazby DPH pro Českou republiku - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 
500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. D994160503 (ES OEMM/VB-2016/1134) s Povodím 
Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí 
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: 09.12.2016 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout částku ve výši 496.680 Kč do návrhu rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 
pro rok 2017. 

 
Termín: 08.12.2016 

 

R/715/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 1980/3 o výměře 124 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, která je dle geometrického plánu č. 4690-14/2016 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 1980/9 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Romanu Pošvovi, ***** ***** *, *** 
** ******* a Evě Válkové, *** ***** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 1980/3 o výměře 152 m2, která je dle 
geometrického plánu č. 4690-14/2016 označena jako nově vzniklá pozemková parcela  
č. 1980/10 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Pavlu a Bc. Dagmar Motalovým, ****** ****, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.3.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 1980/3 o výměře 12 m2 v k. ú. Dvůr králové nad 
Labem, která je dle geometrického plánu č. 4690-14/2016 označena jako díl "a" přislučující se do 
nově vzniklé pozemkové parcely č. 1980/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, části pozemkové 
parcely č. 1980/4 o výměře 89 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která je dle geometrického 
plánu č. 4690-14/2016 označena jako díl "b" přislučující se do nově vzniklé pozemkové parcely  
č. 1980/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ing. Ctiradu Pokornému, ******** ****, *** ** **** ******* 
*** ***** a Kláře Pokorné, ********** ****, *** ** **** ******* *** *****. 

 

R/716/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 2253/1, č. 2253/8, č. 2267/5, všechny v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 05.12.2016 

 



Strana 6/15 

R/717/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3431/6, č. 3432, č. 3433, 
všechny v k. ú. Dvůr králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4571-97/2015 za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 12.100 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo OEMM/VB-2016/1145 s Oldřichem 
Šlegrem, *** ***** ***, *** ** **** ******* *** ***** 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: 16.12.2016 
 

R/718/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  souhlasit s prodloužením termínu do 30.06.2017 na úhradu nákladů v souvislosti s realizací 
majetkoprávního vypořádání k pozemkům v rámci projektu  "Labská stezka" se sdružením 
Královéhradecká labská o. p. s., zastoupeným ředitelkou společnosti Ladislavou Reichovou, ve 
smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z 15.07.2015, 

1.2.  souhlasit s prodloužením termínu pro získání vlastnictví potřebných pozemků a s prodloužením 
termínu pro uzavření darovací smlouvy v souvislosti s realizací majetkoprávního vypořádání 
k pozemkům v rámci projektu "Labská stezka" nejpozději do 30.06.2017, 

 

1.3.  schválit dodatek č. 3 OEMM/FIN-2015/0522 - D-3 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku 
č. OEMM/FIN-2015/0522 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jeho 
podpisem, 

1.4.  schválit dodatek č. 2 OEMM/BUDO-2015/0521 - D-2 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací  
č. OEMM/BUDO-2015/0521 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřit starostu města 
jeho podpisem, 

 

R/719/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost Soni Zábrodské ze 07.11.2016, 

2 .   neschva lu je  

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

 

R/720/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  zrušit část usnesení č. Z/250/2016 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 08.09.2016 v bodě 1.2. 

 

R/721/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o hodnocení nabídek z 21.11.2016 na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka 
ICT", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka ICT" tak, že 
nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Bc. Petr Šotola, Zborovská 2757, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem za cenu 285.681 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí: 

2) DLNK, s. r. o., E. Beneše 470, 552 03 Česká Skalice, cena 289.553 Kč včetně DPH. 
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R/722/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
akci: „Licence Microsoft“, 

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 spol. Mepap s. r. o., nám. Odboje 307, 544 01 Dvůr Králové nad Labem ve 
výši 501.512,00 Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 

2) AutoCont CZ a. s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, cena 504.640,00 Kč bez DPH, 

3) VERTIX s. r. o., Štrossova 291, 530 03 Pardubice, cena 541.440,00 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. OI/KUPN-2016/1167 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu OI 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 02.12.2016 
 

4.1.2.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 09.12.2016 
 

R/723/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   jm enu je  

1.1.  do Školské rady při Základní škole Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, zástupce 
za zřizovatele Martina Plecháče a Jana Kříže, s účinností od 01.12.2016, 

 

1.2.  do Školské rady při Základní škole Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
zástupce za zřizovatele Dušana Kubicu a Alexandru Jiřičkovou s účinností od 01.12.2016. 

 

R/724/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti - děkanství Dvůr Králové nad 
Labem, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 10.000 Kč na restaurování varhan 
v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem, 

1.2.  schválit smlouvu č. ŠKS/DAR-2016/1156, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit v případě schválení smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 
smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu. 

 
Termín: 19.12.2016 

 

R/725/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelkám a ředitelům škol. Výplata odměn 
je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků, 

2 .   doporuču je  

2.1.  odměnu za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, zástupkyni ředitelky školského zařízení 
DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620. Výplata této odměny je možná 
jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 
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R/726/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelkám Hankova domu, městského 
kulturního zařízení, Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a Pečovatelské 
služby Města Dvůr Králové nad Labem. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených 
mzdových prostředků. 

2 .   doporuču je  

2.1.  odměnu za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, zástupkyni ředitelky Městského muzea ve 
Dvoře Králové nad Labem. 

 

R/727/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápisy z jednání komise cestovního ruchu z 29.06.2016, 14.10.2016 a 14.11.2016, 

2 .   souh las í  

2.1.  s realizací provozu sezonního informačního centra na přehradě Les Království ve Štěrbově vile, 

3 .   ruš í  

3.1.  bod 2. usnesení č. R/291/2016 - 60.RM z 10.05.2016, zajistit koordinaci přípravy strategie 
cestovního ruchu, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

4.1.1.  zajistit koordinaci jednání ve věci otevření sezonního informačního centra dle bodu  
2.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 30.04.2017 

4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  zahrnout do návrhu rozpočtu města finanční prostředky ve výši 60.000 Kč na OON 

v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 08.12.2016 
 

R/728/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výroční zprávy o činnosti Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, Základní školy 5. května, 
Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 a Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, 
Máchova 884 za období školního roku 2015/2016. 

 

R/729/2016 - 78. 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.  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem na roky 
2017 - 2019 dle přílohy č. 1, 

 

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

2.1.  schválit cíle a opatření, stanovené střednědobým plánem dle bodu 1.1. tohoto usnesení, pro 
město Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/730/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Markétě Šimkové, Bílá Třemešná 358, ve výši 3.000 Kč na lampiony štěstí, 
kancelářské potřeby a další odměny a občerstvení pro děti na Rozsvícení vánočního stromu 
v Lipnici, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/1157, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 19.12.2016 
 

R/731/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, do 
rozvojového programu MŠMT "Podpora vzdělávání cizinců na školách" na rok 2017, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí finanční dotace dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
s přijetím finančních prostředků poskytnutých Základní škole Schulzovy sady, Dvůr Králové nad 
Labem, Školní 1235. 

 

R/732/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  nevyhovět návrhu Justýny Mladové a Petra Dostála na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 2182/3 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, 

1.2.  nevyhovět návrhu Dany Pečené a Františka Pečeného na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 2182/1 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, 

1.3.  nevyhovět návrhu Martiny Brádlové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 2182/2 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do 
využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, 

1.4.  nevyhovět návrhu Jakuba Kolly, Jiřiny Nápravníkové, Miroslava Andrýse, Jitky Šturmové, Milana 
Munzara, Jiřího Vonky, Milana Lukáška, Jiřího Heřmanského, Jaroslavy Klofáčové, Michala 
Rajsnera a Lucie Rajsnerové na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 1215/5, 1126/2, 1211, 1122/1, 1122/2 v katastrálním 
území Dvůr Králové nad Labem na zahrádkářskou kolonii, tj. do využití RZ - plochy rekreace - 
zahrádkové osady, 

1.5.  nevyhovět návrhu Květoslavy Stránské na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 1398/1, 1400/2, 1402/1 v katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem do způsobu využití umožňujícího výstavbu staveb pro bydlení, 

1.6.  nevyhovět návrhu Ilony Umlaufové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající ve vytvoření předpokladů pro zástavbu rodinnými domy na části p. p. č. 1177/1 
v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, 

1.7.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy na  
p. p. č. 1617/19, 1617/20 a části p. p. č. 1617/1  v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 
do využití SK - plochy smíšené obytné - komerční na základě návrhu Daniela Lukeše, 

1.8.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy na  
p. p. č. 422 v katastrálním území Zboží u Dvora Králové do využití SV - plochy smíšené obytné - 
venkovské na základě návrhu Jiřího Vosáhla, 

1.9.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
na p. p. č. 402/16 v katastrálním území Žireč Ves do využití SV - plochy smíšené obytné - 
venkovské pro umožnění výstavby rodinného domu na základě návrhu Ivy Matasové, 

1.10.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 311/20 v katastrálním území Sylvárov do způsobu využití SK - plochy smíšené obytné - 
komerční na základě návrhu Miluše Vidasovové, Jiřího Vidasova a Miroslava Vojtíška, 

1.11.  nevyhovět návrhu Milana Líbala na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 3252/15 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 
do využití jako plochy bydlení v rodinných domech nebo jako plochy smíšené obytné venkovské, 

1.12.  nevyhovět návrhu Luďka Vondrouše a Heleny Erbenové na pořízení změny Územního plánu 
Dvůr Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy části p. p. č. 1426/27 v katastrálním 
území Dvůr Králové nad Labem do využití umožňujícího výstavbu rodinného domu, 
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1.13.  nevyhovět návrhu Milana Zlámala na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy na st. p. č. 5599, 5597, p. p. č. 2184/18, 2184/4 v katastrálním 
území Dvůr Králové nad Labem do způsobu využití umožňujícího změnu užívání stavby pro 
rodinnou rekreaci č. e. 5350 na rodinný dům, 

1.14.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit přeřazení plochy  
na st. p. č. 4302, p. p. č.1810/2, 4899, 4900, 1806/3 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem do využití BH - plochy bydlení v bytových domech na základě návrhu Daniela Lukeše, 

1.15.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit přeřazení plochy  
na st. p. č. 4153, p. p. č. 719/8 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem z využití  
RI - plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci do využití BI - plochy bydlení 
v rodinných domech - městské a příměstské na základě návrhu Jaroslava Tyče, 

1.16.  nevyhovět návrhu Martina Stejného a Jaroslava Janka na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 1133/12 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem do využití plochy bydlení v rodinných domech,  

1.17.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 1990/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení 
v rodinných domech - městské a příměstské s řešením dopravních ploch na tomto pozemku i na 
sousední st. p. č. 1087 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem na základě návrhu Michala 
Lukáše, Břetislava Lukáše a Šárky Lukášové, pokud navrhovatelé zajistí zpracování územní 
studie budoucího využití uvedených pozemků, s návazností na plochu rezervy R01, a tuto studii 
bez rozporu projednají s městem. 

1.18.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit změnu funkce na části  
p. p. č. 3358/8 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem v rozsahu zastavitelné plochy Z176 
z využití SK - plochy smíšené obytné - komerční do využití VL - plochy výroby a skladování - 
lehký průmysl na základě návrhu DUHACOLOR spol. s r. o., 

1.19.  nevyhovět návrhu Vladimíra Voňky na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem týkající se převedení rezervy R06 na p. p. č. 212/3 v katastrálním území Sylvárov do 
návrhové plochy se způsobem využití SK - plochy smíšené obytné - komerční, 

1.20.  nevyhovět návrhu Jiřího Voňky na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
týkající se převedení rezervy R06 na p. p. č. 212/5 v katastrálním území Sylvárov do návrhové 
plochy se způsobem využití SK - plochy smíšené obytné - komerční, 

1.21.  nevyhovět návrhu Věry Lhotákové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy p. p. č. 1133/15 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do 
využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, 

1.22.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit umožnění výstavby 
doplňkových staveb (kůlna na nářadí, pergola, skleník) na p. p. č. 3110/23 v katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem k rodinnému domu v sousedství zařazením plochy uvedeného 
pozemku do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské na základě 
návrhu Jana Buta a Kateřiny Kašparové nebo do jiné vhodné funkce, 

1.23.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit převedení plochy  
na p. p. č. 4550 Dvůr Králové nad Labem do způsobu využití VL - plochy výroby a skladování - 
lehký průmysl na základě návrhu KARSIT AUTOMOTIVE, s. r. o., 

1.24.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
na p. p. č. 1133/13 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do způsobu využití BI - plochy 
bydlení v rodinných domech - městské a příměstské na základě návrhu Jiřího Mencla a Hany 
Menclové, 

1.25.  revokovat své usnesení č. Z/180/2016 - 7. ZM, bod 1., podbod 1.12. z 08.03.2016 a nevyhovět 
návrhu Josefa Pišty na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem spočívající ve 
změně „Plochy občanské vybavenosti - areál ZOO“ na části p. p. č. 1648/1 v katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem na „Plochu zvláštního určení“, jak byla vedena v původním územním 
plánu, 

1.26.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
na p. p. č. 212/2, 224/6, části p. p. č. 224/1, 212/1, 224/7, 224/5 v katastrálním území Sylvárov 
z využití SK - plochy smíšené obytné - komerční na využití OV - plochy občanského vybavení - 
veřejná infrastruktura za účelem vybudování galerie neživé přírody na základě návrhu Luboše 
Blahy, 

1.27.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
na p. p. č. 1616/1, 1617/11, 1617/12 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití SK 
- plochy smíšené obytné - komerční na základě návrhu Jaroslavy Lukešové, 
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1.28.  nevyhovět návrhu Michala Hejdy na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 1541 v katastrálním území Verdek pro umožnění 
výstavby rodinného domu, 

1.29.  nevyhovět návrhu Jaroslava Flégra a Ireny Richterjörkové na pořízení změny Územního plánu 
Dvůr Králové nad Labem spočívající ve změně způsobu využití p. p. č. 464/2, 464/3, 464/4 
v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem na BI - plochy bydlení v rodinných domech - 
městské a příměstské, 

1.30.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit změnu zařazení plochy 
na p. p. č. 2250 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem z využití OM - plochy občanského 
vybavení - komerční zařízení malá a střední do využití SK - plochy smíšené obytné - komerční na 
základě návrhu EPOS CZ spol. s r. o., 

1.31.  nevyhovět návrhu Petra Stejskala na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v umožnění výstavby rekreační roubenky na části p. p. č. 21 a 10/2 v katastrálním 
území Sylvárov, 

1.32.  nevyhovět návrhu Hany Pfeiferové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v umožnění výstavby rodinného domu na p. p. č. 1133/9 v katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem, 

1.33.  nevyhovět návrhu Josefa Odla a Markéty Odlové na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy části p. p. č.  908/12 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, 

1.34.  nevyhovět návrhu Moniky Reilové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy části p. p. č. 1559/3 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 
do využití SV - plochy smíšené obytné - venkovské nebo do využití BI - plochy bydlení 
v rodinných domech - městské a příměstské, 

1.35.  nevyhovět návrhu Jana Tomáška na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy p. p. č. 3449/3 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do 
využití SV - plochy smíšené obytné - venkovské, 

1.36.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit změnu funkce z OM - 
plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední na VL - plochy výroby 
a skladování - lehký průmysl na st. p. č. 5285, částech p. p. č. 756/1, 756/6, změnu funkce z X - 
plochy specifické - obrana a bezpečnost státu na VL - plochy výroby a skladování - lehký průmysl 
na p. p. č. 756/8, části p. p. č. 756/6, změnu funkce ze ZP - plochy zeleně přírodního charakteru 
na VL - plochy výroby a skladování - lehký průmysl na p. p. č. 756/5, částech p. p. č. 861/3, 
861/4, změnu funkce ze ZS - plochy zeleně soukromé a vyhrazené na VL - plochy výroby 
a skladování - lehký průmysl na částech p. p. č. 861/4, 863/4 vše v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem na základě návrhu CARLA spol. s r.o. a Jaroslavy Lukešové, 

1.37.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit přeřazení způsobu 
využití plochy na p. p. č. 1897/4 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem z využití OS - 
plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení do využití SK - plochy smíšené 
obytné - komerční na základě návrhu Jaroslavy Lukešové, 

1.38.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 3107/29 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do způsobu využití RI - plochy 
rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci na základě návrhu Miluše Volfové a Václava Volfa 
nebo do jiného způsobu využití, 

1.39.  nevyhovět návrhu Heleny Rážové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v začlenění části p. p. č. 545/1 v katastrálním území Zboží u Dvora Králové v linii 
oplocení do zastavěného území, 

1.40.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit umožnění výstavby 
rodinného domu na p. p. č. 1820/1, 1820/5, 1820/6, 1820/7, 1819/3 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem na základě návrhu Miroslava Másla a Rudolfa Mikulského, 

1.41.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit převedení plochy  
p. p. č. 318/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem ze způsobu využití OS - plochy 
občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení do způsobu využití RI - plochy 
rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci nebo BI - plochy bydlení v rodinných domech - 
městské a příměstské na základě návrhu Lucie Ebnerové nebo do jiného způsobu využití, 

1.42.  nevyhovět návrhu Heleny Petrlové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 1374/6 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem do způsobu využití SV - plochy smíšené obytné - venkovské, 
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1.43.  nevyhovět návrhu Jana Pavelky, Tomáše Honce a Štěpána Pavelky na pořízení změny 
Územního plánu Dvůr Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy části p. p. č. 1565 
v katastrálním území Verdek, která leží vně vymezeného zastavěného území, plochy  
p. p. č. 1562, 1564, části p. p. č. 1563 v katastrálním území Verdek do způsobu využití SV - 
plochy smíšené obytné - venkovské, 

1.44.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit převedení plochy části  
p. p. č. 1565 v katastrálním území Verdek, která leží uvnitř vymezeného zastavěného území, do 
způsobu využití SV - plochy smíšené obytné - venkovské na základě návrhu Jana Pavelky, 
Tomáše Honce a Štěpána Pavelky, 

1.45.  nevyhovět návrhu Jana Pavelky na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy p. p. č. 1588 v katastrálním území Verdek do způsobu využití SV - 
plochy smíšené obytné - venkovské, 

1.46.  nevyhovět návrhu Michala Havrana a Zdeňky Havranové na pořízení změny Územního plánu 
Dvůr Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 1688/5 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem do způsobu využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské 
a příměstské a v zařazení plochy p. p. č. 1688/38 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 
do způsobu využití DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční, 

1.47.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení souboru 
pozemků a staveb: st. p. č. 1040 se stavbou občanského vybavení č. p. 857, st. p. č. 2113 se 
stavbou pro výrobu a skladování bez ć. p./č. e., p. p. č. 1093/1 vše v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem, do způsobu využití SM - plochy smíšené obytné - městské na základě 
návrhu Petra Týfy, zastupujícího na základě plné moci Martina Frýzla a Ilonu Frýzlovou, pokud 
navrhovatel zajistí zpracování územní studie budoucího využití uvedených pozemků a tuto studii 
bez rozporu projedná s městem. 

1.48.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 1852/2, východních částí p. p. č. 1852/2, 1841/9 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem do způsobu využití, který umožní výstavbu rodinného domu, na základě návrhu Hedviky 
Čiperové, 

 

R/733/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  nevyhovět návrhu Miriam Valentové, Marie Kopečkové a Karla Huvara na pořízení změny 
Územního plánu Dvůr Králové nad Labem spočívající v posunutí navrhované komunikace ZD02 
mimo p. p. č. 2663, 2661/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem a ve změně způsobu 
využití pro plochu na p. p. č. 2661/1, 2661/2, 2661/3, 2661/4, 2663 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem na využití SK - plochy smíšené obytné - komerční nebo SM - plochy smíšené 
obytné - městské, 

1.2.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zahrnutí plochy  
na p. p. č. 129, 154, 160, 230/4, 230/5, 230/6 v katastrálním území Lipnice u Dvora Králové do 
způsobu využití OZ - plochy občanského vybavení - areál ZOO na základě návrhu ZOO Dvůr 
Králové a. s., 

1.3.  nevyhovět návrhu Pavla Richterjörka a Ivety Richterjörkové na pořízení změny Územního plánu 
Dvůr Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 1708 v katastrálním území Verdek 
do využití pro bydlení nebo pro rekreaci, 

1.4.  nevyhovět návrhu Drahoslavy Kličkové a Jaroslava Kličky na pořízení změny Územního plánu 
Dvůr Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 1711, 1713 v katastrálním území 
Verdek do využití pro bydlení nebo pro rekreaci, 

1.5.  nevyhovět návrhu Zdeňka Žižky na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy části p. p. č. 1488 v katastrálním území Verdek do využití SV - 
plochy smíšené obytné - venkovské nebo do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - 
městské a příměstské, 

1.6.  nevyhovět návrhu Martina Šimka na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v umožnění výstavby rodinného domu na p. p. č. 1378/10, 3701/2 v katastrálním 
území Dvůr Králové nad Labem.  

1.7.  ZM nevyhovět návrhu JUTA a.s. na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy p. p. č. 2005 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do 
využití BH - plochy bydlení v bytových domech, 
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1.8.  nevyhovět návrhu Lenky Hamplové a Martina Hampla na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 700/9 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem do způsobu využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské 
a příměstské, 

1.9.  revokovat své usnesení č. Z/180/2016 - 7.ZM, bod 1., podbod 1.6. z 08.03.2016 a nevyhovět 
návrhu Václava Volfa, Milušky Volfové a Pavlíny Hrabyové na pořízení změny Územního plánu 
Dvůr Králové nad Labem spočívající ve změně funkčního využití plochy p. p. č. 3107/1 
v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/734/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost Aladára Perského o prominutí úhrady nákladů spojených s umístěním jeho psa v psím 
útulku v celkové výši 6.534 Kč, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  prominutí úhrady nákladů spojených s umístěním psa v psím útulku v celkové výši 6.534 Kč, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  písemně informovat žadatele o rozhodnutí rady města. 
 

Termín: 06.12.2016 
 

R/735/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, z funkce člena komise pro životní prostředí Pavla Klevcova, s platností od 
01.12.2016. 

 

R/736/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  petici občanů za přemístění či omezení pořádání akcí typu "Svatováclavské posvícení" 
a "Královédvorský majáles" na náměstí Odboje ve Dvoře Králové nad Labem z 13.10.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  odpověď na petici občanů z 13.10.2016 dle přílohy č. 2 a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

R/737/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2016 o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s účinností od 01.01.2017, obecně 
závaznou vyhlášku města č. 4/2016 o nočním klidu, s účinností od 01.01.2017. 

 

R/738/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit Plán odpadového hospodářství města Dvůr Králové nad Labem s platností a účinností 
od 01.01.2017 a pověřit starostu města jeho podpisem. 

 

R/739/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  další postup při podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt "Intenzifikace systému 
shromažďování bioodpadů ve Dvoře Králové nad Labem", 
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2.   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem žádosti na projekt "Intenzifikace systému shromažďování bioodpadů ve 
Dvoře Králové nad Labem". 

 

R/740/2016 - 78. 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.  plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

1.2.  schválit nové termíny nesplněných a oddálených úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem 
města dle přílohy č. 2 a 3. 

 

R/741/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 12. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
08.12.2016 od 15 hodin v sále Hankova domu. 

 

1. Zahájení 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

3. Výbory ZM  

4. Peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Dvůr 
Králové nad Labem, za výkon funkce členů a předsedů výborů ZM 

5. Obecně závazná vyhláška města č. 3/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství 

6. Obecně závazná vyhláška města č. 4/2016 o nočním klidu 

7. Smlouva - Karsit Automotive s. r. o. 

8. Zřizovací listina Technických služeb města Dvora Králové nad Labem  

9. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - „Labská stezka“ 

10. Architektonická studie "Braunův Betlém - podpora návštěvnosti a prezentace národní kulturní 
památky" 

11. Majetkové záležitosti  

12. Pískovcové obruby 

13. Územní plán Dvůr Králové nad Labem a jeho změna 

14. Provozovatelská smlouva s Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem s. r. o. 

15 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2017 - 2019 pro správní obvod Dvůr 
Králové nad Labem  

16. Finanční dar Římskokatolické farnosti - děkanství Dvůr Králové nad Labem 

17. Plán odpadového hospodářství města Dvůr Králové nad Labem na roky 2017-2021  

18. Statut fondu Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem 

19. Rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2016 

20. Rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2016 

21. Úprava rozpočtu pro rok 2016 dle případných požadavků přezkumu hospodaření a návazností 
k ostatním rozpočtům 

22. Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017 

23. Rozpočtový výhled města Dvůr Králové nad Labem na léta 2018 -  2020 

24. Diskuze 

25. Závěr. 

 

 

R/742/2016 - 78. 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 11.10.2016. 
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R/743/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za 
každé jednání v roce 2016 ve výši 50 Kč členům komisí a 100 Kč předsedům komisí. 

 

R/744/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění rozhodnout o peněžitém plnění poskytovaném fyzickým osobám, které nejsou 
členy ZM takto: za každé jednání v roce 2016 ve výši 100 Kč členům výborů a 150 Kč 
předsedům výborů. 

 

R/745/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s úpravou - prodloužením termínu kompletního dokončení akcí: „Oprava komunikací v lokalitě 
Městská Podstráň" a „Oprava komunikace v ulici Soukupova" do 21.04.2017, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatky č. 1 smluv o dílo č. RISM/DILO-2016/1004-D-1 na akci: „Oprava komunikací v lokalitě 
Městská Podstráň" a č. RISM/DILO-2016/1005-D-1 na akci: „Oprava komunikace v ulici 
Soukupova" a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  do návrhu rozpočtového opatření č. 8 pro rok 2016 zahrnout úpravu - snížení v ORJ 10 
ORG 10139 o částku 600.000 Kč a v ORG 10153 o částku 630.932 Kč, a do návrhu 
rozpočtu pro rok 2017 zahrnout úpravu - navýšení v ORJ 10 ORG 10139 o částku  
600.000 Kč a v ORG 10153 o částku 630.932 Kč, 

Termín: 08.12.2016 
 

3.2.  vedoucímu RISM 
3.2.1.  předložit dodatky č. 1 k SOD č. RISM/DILO-2016/1004-D-1 a č. RISM/DILO-2016/1005-D-1 

starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 07.12.2016 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

  
Alexandra Jiřičková v. r. 

místostarostka 
 


