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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 82. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 10.01.2017 

 

R/1/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/717/2016 - 78. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 29.11.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  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, 

2.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo OEMM/VB-2017/0002 s MVDr. Lukášem 
Pavlačíkem, ** ***** *, *** ** ********** ******, Lucií Pavlačíkovou, ********* ***, *******, *** ** ******* 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 27.01.2017 
 

R/2/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 1827/1 o výměře 231 m2, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s Evou Šotolovou, ******* ***, *** ** **** ******* *** *****, dohodou k 31.01.2017, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2017/0003 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1827/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu, 

 
Termín: 20.01.2017 

 
2.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 

bodu 1.3. tohoto usnesení. 
 

Termín: 20.01.2017 
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R/3/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
udě lu je  

1.1. souhlas manželům Beranovým s podnájmem bytu č. 22 v čp. 2955 v ulici Štefánikova, Dvůr 
Králové nad Labem, Lucii Doležalové, ** ********** ***, *** ** ****** *** *********** 

 

R/4/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1085/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem předem 
určenému zájemci Otovi Černému, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 20.01.2017 

 

R/5/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s pronájmem pozemkové parcely č. 648/4 o výměře 411 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem ve 
spoluvlastnictví Jaroslava Janečka, ** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, Petra Janečka, *** 
****** ****, *** ** **** ******* *** ***** a Luďka Janečka, **** **** **, *** ** **** *********   ** 

 

R/6/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v domě čp. 1 a čp. 2  na náměstí T. G. Masaryka ve 
Dvoře Králové nad Labem, od 01.02.2017, na dobu určitou 5 let, za cenu 639 Kč/m2/rok včetně 
uplatnění meziročního inflačního růstu, Martinovi Šporerovi, ****** ***, ***** ********, za účelem 
provozování restaurace a kavárny, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2017/0007 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: 20.01.2017 
 

R/7/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s uložením splaškové kanalizace v částech pozemkových parcel č. 3580, č. 4016, č. 4532,  
č. 4533, č. 4538, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, vybudováním čerpací šachty  
vč. kabelové přípojky na částech pozemkových parcel č. 3065/2, č. 3067/2, č. 4533, všechny  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, uložením vodovodní přípojky v části pozemkové parcely č. 4538 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle předložené projektové dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit k projednání smlouvu o umístění a právu provést stavbu se společností Karsit 
Automotive, s. r. o., Jaromírova 91, 551 01 Jaroměř - Jakubské Předměstí. 

 
Termín: 24.01.2017 
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R/8/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v domě čp. 2954 v ulici Štefánikova ve Dvoře 
Králové nad Labem, od 01.02.2017, na dobu určitou 5 let, za cenu 432 Kč/m2/rok včetně 
uplatnění meziročního inflačního růstu, Monice Kulhánkové, ** ***** ****, **** ******* *** *****, za 
účelem provozování obchodu s novým (outlet) dámským a dětským oblečením, použitým 
dětským oblečením, půjčovny společenských oděvů, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2017/0009 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: 20.01.2017 
 

R/9/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s uložením STL plynovodu v částech pozemkových parcel č. 683/1, č. 4010/1, č. 4015/1,  
č. 705/1, č. 3580, č. 4533, č. 4532, č. 4538, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 
dle předložené projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 

 

 

R/10/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  splnění dohody o mimosoudním narovnání uzavřené ZŠ 5. května, Dvůr Králové nad Labem,  
28. října 731 a Ing. Vladimírou Vodovou, *********** ***, ***********, 

2 .   souh las í  

2.1.  se záměrem dále nevymáhat vzniklé náklady řízení i ostatní platby dle textu materiálu po bývalé 
ředitelce Mgr. Haně Šturmové, které vznikly v průběhu soudního sporu ZŠ 5. května, Dvůr 
Králové nad Labem, 28. října 731 s Ing. Vladimírou Vodovou, *********** ***, ************ 

 

R/11/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s přijetím nabízeného majetku uvedeného v příloze č. 1 od Pečovatelské služby Města Dvůr 
Králové nad Labem. 

 

 

R/12/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního účelově neurčeného daru ve výši 1.000 Kč Domovu pro seniory Pilníkov, 
Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2017/0006 s Domovem pro seniory Pilníkov, Trutnovská 176,  
542 42 Pilníkov a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.   předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 30.01.2017 
 

R/13/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání dotace ve výši 
5.000 Kč na podporu sociálních služeb v roce 2017 od obce Vítězná. 
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R/14/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanoví  

1.1.  plat ředitelce Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, s účinností od 
01.02.2017, dle přílohy č. 1, a pověřuje starostu města podpisem platového výměru. 

 

R/15/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vyhlášení dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit dle přílohy č. 1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  zveřejnit vyhlášení dotačního programu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce 
městského úřadu. 

 
Termín: 27.01.2017 

 

R/16/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Braunovu Betlému, z. s., Sylvárov 2510, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 
30.000 Kč na úhradu propagace, nájemného, půjčovného, ozvučení v rámci Oslav 300 let od 
prodeje Nového lesa hraběti Šporkovi, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0001, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

 
Termín: 30.01.2017 

 

R/17/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
o získání finančních prostředků ve výši 866.733 Kč z projektu MŠMT zjednodušeného 
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnuté dotace ve výši 520.039,80 Kč a 346.693,20 Kč do návrhu 
nejbližšího rozpočtového opatření. 

 
Termín: 28.02.2017 

 

R/18/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Hankova domu, městského kulturního zařízení do programu 17KPG01 podpora 
a rozvoj profesionálních a neprofesionálních aktivit v rámci Královéhradeckého kraje na  
COOL fest a Rukopisné dny, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádostí dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím finančních 
prostředků poskytnutých Hankovu domu, městskému kulturnímu zařízení.  
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R/19/2017 -  82. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s podáním odporu proti Platebnímu rozkazu Okresního soudu v Trutnově, jednací číslo  
116 C 50/2016-35 z 27.12.2016, podáním písemného vyjádření k žalobě a s podáním odvolání 
ke Krajskému soudu v Hradci Králové proti výroku o náhradě nákladů řízení a výroku 
o povinnosti zaplatit soudní poplatek, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí KTÚ-PO 

2.1.1.  podat u Okresního soudu v Trutnově odpor proti Platebnímu rozkazu, jednací číslo:  
116 C 50/2016-35 z 27.12.2016 k zaplacení částky 62.928,50 Kč, 

 
Termín: 16.01.2017 

 
2.1.2.  podat u Okresního soudu v Trutnově písemné vyjádření k žalobě dle uvedeného platebního 

rozkazu. 
 

Termín: 15.02.2017 
 
 

 
 
 

 
Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

  
Alexandra Jiřičková v. r. 

místostarostka 
 


