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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

13. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 02.03.2023 

R/235/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: „Zkvalitnění varovného informačního systému 

města Dvůr Králové nad Labem“ dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) jako veřejná zakázka na dodávku a rozšíření 

komplexního varovného systému zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, včetně 

návrhu příslušných podkladů, časového harmonogramu a formulářů – výzva k podání 

nabídek, návrh smlouvy o dílo, krycí list atd., 

1.2. v souladu s § 43 ZZVZ Ing. Františka Baleka, IČO 04208242, Pacltova 505, 463 12 Liberec jako 

osobu, která je zmocněna a oprávněna spolu s vedoucím odboru IT či jeho pověřeným 

zástupcem k elektronickému otevírání nabídek a má oprávnění k zastupování zadavatele 

při provádění úkonů podle tohoto zákona, které souvisejí se zadávacím řízením, 

1.3. vedoucího odboru RISM jako osobu oprávněnou jednat ve věcech této veřejné zakázky 

jak s Ing. Františkem Balekem, tak i navenek, 

1.4. složení hodnotící komise a současně komise pro posouzení splnění podmínek účasti včetně 

náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání elektronických nabídek 

a posouzení kvalifikace (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním 

jednáním dne 27.03.2023 před otevíráním elektronických nabídek, 

Termín: 27.03.2023 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech. 

Termín: 30.10.2023 
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R/236/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. písemnou zprávu zadavatele o hodnocení nabídek a písemnou zprávu o výsledku posouzení 

splnění podmínek účasti u podaných nabídek ve výběrovém řízení na dodavatele investiční 

akce: „Rekonstrukce mostu v parku Schulzovy sady“, a tedy: 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem ve výběrovém řízení veřejné zakázky na stavební práce 

akce: „Rekonstrukce mostu v parku Schulzovy sady“ zadávané dle Vnitřního předpisu města 

3/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem 

a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem obdrželo v elektronické podobě 2 nabídky, 

a to od následujících uchazečů (seřazeno dle data podání nabídky): 

- KAMPA – MARYNKA, s. r. o., IČO 26014998, se sídlem Lesní 1060, 514 01 Jilemnice 

s nabídkovou cenou 3.824.135,03 Kč bez DPH, 

- MDS solution, s. r. o., IČO 07674856, Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto s nabídkovou 

cenou 5.486.392,36 Kč bez DPH, 

1.3. že hodnotící komise analogicky s § 39 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) provedla posouzení splnění podmínek dle zadávací 

dokumentace u nabídky hodnocené s nejnižší nabídkou cenou, a to včetně prověření, 

nejedná-li se o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, 

1.4. skutečnost, že vybraný uchazeč na realizaci investiční akce: „Rekonstrukce mostu v parku 

Schulzovy sady“, který se v rámci hodnocení (nejnižší ceny) umístil na I. místě, neprokázal 

splnění veškerých požadovaných podmínek (kvalifikace) účasti ve výběrovém řízení, a proto 

komise přistoupila k posouzení uchazeče na II. místě, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise a komise pro splnění podmínek účasti na výše 

uvedenou veřejnou zakázku o vyloučení dodavatele: 

KAMPA – MARYNKA, s. r. o., IČO 26014998, se sídlem Lesní 1060, 514 01 Jilemnice 

s nabídkovou cenou 3.824.135,03 Kč bez DPH, a to z důvodu neprokázání veškerých 

požadovaných podmínek (kvalifikace) účasti, 

2.2. na základě doporučení hodnotící komise a komise pro splnění podmínek účasti na výše 

uvedenou veřejnou zakázku tak, že vybranou nabídkou je tedy nabídka dodavatele: 

MDS solution, s. r. o., IČO 07674856, Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto s nabídkovou 

cenou 5.486.392,36 Kč bez DPH, tj. 6.519.677,01 Kč s DPH, 

3. schvaluje 

3.1. rozhodnutí o vyloučení dodavatele analogicky dle § 48 ZZVZ na výše uvedenou veřejnou 

zakázku a pověřuje starostu města podpisem tohoto rozhodnutí, 

3.2. oznámení o výběru dodavatele analogicky dle § 50 ZZVZ na výše uvedenou veřejnou zakázku 

a pověřuje starostu města podpisem tohoto oznámení, 

3.3. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2023/0007 na plnění výše uvedené veřejné zakázky na stavební 

práce s vybraným dodavatelem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit rozhodnutí dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu a následně 

informovat uchazeče výše uvedené veřejné zakázky o tomto rozhodnutí, 
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4.2. předložit oznámení dle bodu 3.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu a následně 

jej uveřejnit – oznámit, 

4.3. předložit smlouvu dle bodu 3.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

4.4. zajistit realizaci akce: „Rekonstrukce mostu v parku Schulzovy sady“ v navržených termínech, 

Termín: 15.12.2023 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout potřebné finanční prostředky na realizaci stavebních prací do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření města na rok 2023. 

Termín: 20.03.2023 

 

R/237/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: „Obnova vstupního vestibulu budovy Gymnázia č. p. 304 

ve Dvoře Králové nad Labem“ v souladu s článkem VII vnitřního předpisu města Dvůr Králové 

nad Labem č. 3/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 

Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v systému E-ZAK v souladu s článkem VII  vnitřního předpisu 

města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem, 

1.3. vedoucího odboru RISM jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci této 

veřejné zakázky, 

1.4. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí 

pro posouzení splnění podmínek účasti, včetně náhradníků v předloženém znění, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 22.08.2023 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, 

aby zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 23.03.2023 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

Termín: 23.03.2023 

 

R/238/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 2/2023 z jednání stavebně-architektonické komise Rady města Dvůr Králové 

nad Labem ze dne 01.02.2023 (dále jen „SAK“), 

  



4/13 

 

 

2. požaduje 

2.1. po investorovi novostavby základní a praktické školy pro zdravotně postižené, 

tj. Diakonie Českobratrské církve evangelické, IČO 45242704, se sídlem Belgická 374/22, 

120 00 Praha – Vinohrady, dopracovat projekt dle připomínek SAK a opětovně ho předložit 

k projednání a stanovisku SAK, 

3. nesouhlasí 

3.1. se záměrem Jiřího Němce, *******, ******* stavby garáže na p. p. č. 115/2, 

k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. svolat schůzku za účasti zpracovatelů projektové dokumentace, vedení městského muzea 

a členů stavebně-architektonické komise rady města, 

Termín: 31.03.2023 

5. ukládá vedoucí OEMM 

5.1. seznámit žadatele o stanoviska s rozhodnutím města dle bodu 2.1. a 3.1. tohoto usnesení. 

Termín: 17.03.2023 

 

R/239/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit Smlouvu č. RISM/OSTA-2023/0013 o zkušebním provozu veřejné kanalizace 

a čistírny odpadních vod v městské části Žireč s provozovatelem vodohospodářské 

infrastruktury Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., 

IČO 28818334, náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá jednateli Městských vodovodů a kanalizací 

2.1. intenzivně se věnovat realizaci přípojek v městské části Žireč. 

Termín: 30.06.2023 

 

R/240/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, ostatní dokumenty a realizaci akce: 

„Nátěr ocelové nosné konstrukce střechy Zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem“ 

v souladu s čl. VII vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 – Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi 

zřízenými městem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. VII bod 4 vnitřního předpisu města 

Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem 

Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem, 
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1.3. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí 

pro posouzení podmínek účasti, včetně náhradníků, 

1.4. vedoucího odboru RISM jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 

zakázky, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 30.06.2023 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, 

aby zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 20.03.2023 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami, 

Termín: 20.03.2023 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 10.03.2023 

 

R/241/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, ostatní dokumenty realizaci akce: 

„Výměna osvětlení Zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem“ v souladu s čl. VII 

vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 – Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými 

městem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. VII bod 4 vnitřního předpisu města 

Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem 

Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem, 

1.3. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí 

pro posouzení podmínek účasti, včetně náhradníků, 

1.4. vedoucího odboru RISM jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 

zakázky, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 31.07.2023 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 20.03.2023 před otevíráním obálek s doručenými 

nabídkami. 

Termín: 20.03.2023 
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4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 10.03.2023 

 

R/242/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: „Konstrukce vozovky u MŠ Lipnice – Dvůr Králové nad Labem“ 

v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 – Pravidla 

pro  zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem VII. bod 5 vnitřního předpisu města 

Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 – 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, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí 

pro posouzení plnění podmínek účasti, včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 29.09.2023 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 20.03.2023 před otevíráním obálek s doručenými 

nabídkami. 

Termín: 20.03.2023 

 

R/243/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru Krajskému parlamentu mládeže Královéhradeckého kraje, z. s., 

IČO 10858776 na zajištění své činnosti, neboť prozatím nebyla zahájena spolupráce 

s žákovskými parlamenty městských základních škol. 

 

R/244/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. termíny zápisů ve dnech 03.05.2023 a 04.05.2023 do mateřských škol zřizovaných městem 

Dvůr Králové nad Labem – do Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 

a Mateřská školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, 
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2. bere na vědomí 

2.1. kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných 

městem Dvůr Králové nad Labem dle příloh č. 3 a 4. 

 

R/245/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s omezením provozu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 

a Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 v měsících červenec a srpen 

roku 2023 dle příloh č. 1 a 2. 

 

R/246/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

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

dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt Inovativní vzdělávání 

na ZŠ Podharť, 

2. souhlasí 

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

a s jejich převedením na účet Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 

v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/247/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání dotací 

v celkové výši 5.733.860 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje na provoz sociálních služeb 

v roce 2023, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout finanční prostředky dle bodu 1.1. tohoto usnesení na návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 

Termín: 23.03.2023 

 

R/248/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s poskytnutím finančního daru na kastraci volně žijících koček ve výši 30.000 Kč 

spolku Další šance, z. s., IČO 22873163, se sídlem Čechova 664, 500 02 Hradec Králové 2, 

zastoupenému Ivou Pelíškovou – působiště Dvůr Králové nad Labem, na kastraci a zaléčení 

18 koček v katastru města, 
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1.2. schválit darovací smlouvu č. PROV/DAR/2023/0002 se spolkem Další šance, z. s., 

IČO 22873163, se sídlem Čechova 664, 500 02 Hradec Králové 2 v souladu s bodem 1.1. 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. uložit vedoucí provozního oddělení předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu. 

 

R/249/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s poskytnutím finančního příspěvku na veterinární péči na ošetření, operační úkony 

a hospitalizaci zraněných zvířat ve výši 20.000 Kč spolku Další šance, z. s., IČO 22873163, 

se sídlem Čechova 664, 500 02 Hradec Králové 2, zastoupenému Ivou Pelíškovou – působiště 

Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. schválit darovací smlouvu č. KTÚ/DAR-2023/0003 se spolkem Další šance, z. s., 

IČO 22873163, se sídlem Čechova 664, 500 02 Hradec Králové 2 v souladu s bodem 1.1. 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. uložit vedoucí provozního oddělení předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu, 

1.4. uložit vedoucímu RAF zahrnout částku 20.000 Kč do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření. 

 

R/250/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 1539/11 o výměře 9 m2, která 

je dle geometrického plánu č. 5722-17/2023 označená jako díl „a“, který se přislučuje 

do stávající pozemkové parcely č. 1539/20 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou 

kupní cenu 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 4.500 Kč Ivě Šolcové, *******, 

*******, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2023/0014 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/251/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. projednala 

1.1. předloženou zprávu o výsledku řádné periodické inventarizace majetku a závazků města 

Dvůr Králové nad Labem ke dni 31.12.2022, 

2. schvaluje 

2.1. výsledek roční periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr Králové nad Labem 

ke dni 31.12.2022, 
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3. ukládá krizovému manažerovi 

3.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2022 k projednání 

v likvidační komisi rady města, 

Termín: 30.04.2023 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2022 k projednání 

v likvidační komisi rady města, 

Termín: 30.04.2023 

5. ukládá vedoucímu OI 

5.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2022 k projednání 

v likvidační komisi rady města, 

Termín: 30.04.2023 

6. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

6.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2022 k projednání 

v likvidační komisi rady města, 

Termín: 30.04.2023 

7. ukládá vedoucí OEMM 

7.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2022 k projednání 

v likvidační komisi rady města. 

Termín: 30.04.2023 

 

R/252/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 631 v k. ú. Lipnice u Dvora 

Králové v rozsahu dle geometrického plánu č. 300, 5537-83/2020 za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 4.402 Kč bez DPH, tj. 5.326,42 Kč včetně DPH, pro společnost 

ČEZ Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2020412/VB/8           

(ES OEMM/VB-2023/0020) se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem 

Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, která je na základě plné moci zastoupena 

společností RYDVAL – ELEKTRO, s. r. o., IČO 25298194, se sídlem plk. Truhláře 114, 

512 51 Lomnice nad Popelkou, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 21.03.2023 

 

R/253/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 2253/8 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500 Kč bez DPH, 

tj. 605 Kč včetně DPH, pro společnost GasNet, s. r. o., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. 8800109935/1/BVB/P 

(ES OEMM/BUDO-2023/0021) se společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena 

společností GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 

602 00 Brno, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 10.03.2023 

 

R/254/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s odkoupením pozemkové parcely č. 402/3 o výměře 2 828 m2 v k. ú. Žireč Ves 

od České republiky – Státního pozemkového úřadu, IČO 01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 

1.2. pověřit starostu města podpisem žádosti v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/255/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu pozemkové parcely č. 1800 

v k. ú. Verdek ve výši 1/4 od Štěpána Pohla, *******, *******, 

1.2. schválit darovací smlouvu č. OEMM/DAR-2023/0022 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3. schválit odkoupení spoluvlastnického podílu pozemkové parcely č. 1800 v k. ú. Verdek 

ve výši 1/16 od Ivy Vydrové, *******, *******, ******* za kupní cenu ve výši 7.500 Kč, 

  



11/13 

 

 

1.4. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2023/0023 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.5. souhlasit s bezúplatným nabytím spoluvlastnického podílu pozemkové parcely č. 1800 

v k. ú. Verdek ve výši ¼ od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, 

1.6. pověřit starostu města podpisem žádosti v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení. 

 

R/256/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2957 v ulici Štefánikova 

ve Dvoře Králové nad Labem od 25.04.2023 na dobu určitou 5 let za cenu 749 Kč/m2/rok, 

včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Lucii Zábrodské, IČO 72876344, 

Borovičky 1863, 544 01 Dvůr Králové nad Labem za účelem provozování kadeřnictví, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 07.03.2023 

 

R/257/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 4869/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

společnosti GASCO, s. r. o., IČO 15049035, Vodárenská 22, 530 03 Pardubice, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 08.03.2023 

 

R/258/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 2253/8 o výměře 753 m2, která 

je dle geometrického plánu č. 5578-293/2022 označena jako nově vzniklá pozemková 

parcela č. 2253/22, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 1.834760 Kč 

včetně příslušné sazby DPH a za podmínek stanovených ve zveřejnění č. 3/2023, 

Ing. Tereze a Ing. Martinu Texlovým, *******, *******, 

1.2. pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti 

dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 
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R/259/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 31 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Jiřímu Kroupovi, 

*******, ******* na dobu neurčitou od 01.04.2023 za smluvní nájemné 4.888 Kč/měsíc 

za předpokladu, že Jiří Kroupa uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku 

měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2023/0024 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 10.03.2023 

 

R/260/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. zvolit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů další členy Osadního výboru Žireč takto: Jan Petrásek, Pavel Zavřel, 

1.2. zvolit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů předsedu a další členy Osadního výboru Zboží takto: 

předseda – Martin Říha, 

členové – Radka Říhová, Milan Šváb. 

 

R/261/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání zdravotní komise Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.02.2023 

dle přílohy. 

 

R/262/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit a vydat ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2023, 

o nočním klidu. Obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem jejího vyhlášení ve Sbírce 

právních předpisů obcí a krajů a účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
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R/263/2023 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr navýšení základního kapitálu společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., 

IČO 27553884, se sídlem Raisova 2824, 544 01 Dvůr Králové nad Labem o pozemky označené 

parcelními čísly st. 2815, st. 2816, st. 2817, st. 2818, st. 4388, st. 4389, 2322/10, 2322/14, 

3771/6 a 2360, to vše zapsáno na LV č. 10001 v obci a katastrálním území Dvůr Králové nad 

Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 03.03.2023 

 

 

 

 

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

     


