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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 83. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 24.01.2017 

 

R/20/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  předloženou kalkulaci čištění odpadních vod na ČOV ve Dvoře Králové nad Labem pro rok 2017 
od společnosti Litave s. r. o., 

2 .   schva lu je  

2.1.  předloženou odpověď na přijatou kalkulaci čištění odpadních vod na ČOV ve Dvoře Králové nad 
Labem pro rok 2017 od společnosti Litave s. r. o., 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 31.01.2017 
 

R/21/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se spoluprací s Královéhradeckým krajem se sídlem Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec 
Králové a firmou JUTA a. s. se sídlem Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem při 
zadávání veřejné zakázky na stavební práce "III/299 15 Dvůr Králové nad Labem,  
ul. Heydukova" v rozsahu dle specifikace stavebních prací v členění dle smluvních stran, které 
jsou uvedeny v rozpočtu oceněném projektantem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o spolupráci č. RISM/SPOL-2017/0051 s Královéhradeckým krajem se sídlem 
Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové  a firmou JUTA a. s. se sídlem Dukelská 417, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   navrhu je  

3.1.  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 „III/299 15 Dvůr 
Králové nad Labem, ul. Heydukova". Za náhradníka do obou komisí současně navrhuje Ing. Jana 
Haase, zástupce vedoucího odboru rozvoje, investic a správy majetku Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem. 

 

 

R/22/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podrobné rozdělení schváleného provozního příspěvku Technických služeb města Dvora Králové 
nad Labem v roce 2017 v rámci jednotlivých hlavních činností zřizovací listiny dle přílohy č. 1. 
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R/23/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  plán údržby městské veřejné zeleně na rok 2017 ve smyslu platné zřizovací listiny Technických 
služeb města Dvora Králové nad Labem dle příloh č. 1 a 2. 

 

R/24/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  plán údržby dětských hřišť pro rok 2017 ve smyslu platné zřizovací listiny Technických služeb 
města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 1. 

 

R/25/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpověď z nájmu bytu ** ** * *** ****, *** ****** ************, **** ******* *** *****, Evě Šestákové, *** 
****** ************ ****, **** ******* *** ***** z důvodu naplnění výpovědního důvodu dle § 2291 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 06.02.2017 
 

R/26/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  uplynutí prodlouženého termínu pro výstavbu objektu či objektů pro bydlení, obchod a služby, 
parkovacích ploch, zpevněných chodníků, veřejného osvětlení, inž. sítí popř. jiných staveb 
v souladu s územním plánem města na pozemkových parcelách č. 4753, č. 4757/1, č. 4757/2,  
č. 513, č. 519/1, stavebních parcelách č. 483, č. 4816, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
se společností Protivítr-invest s. r. o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 

2 .   uk ládá  
2.1.  starostovi města 

2.1.1.  vyžádat od společnosti Protivítr-invest s. r. o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 
3 - Žižkov stanovisko k marnému uplynutí stanoveného termínu a návrh dalšího postupu. 

 
Termín: 03.02.2017 

 

R/27/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavby "II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I. etapa" na části pozemkové parcely  
č. 436/4 v k. ú. Doubravice u Dvora Králové, částech pozemkových parcel č. 543, č. 557/1, obě 
v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, částech pozemkových parcel č. 525/1, č. 526/2, obě v k. ú. Horní 
Dehtov, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o právu provést stavbu OEMM/OSTA-2017/0036 s Královéhradeckým krajem, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.2.  záměr darování části pozemkové parcely č. 436/4 v k. ú. Doubravice u Dvora Králové, částí 
pozemkových parcel č. 543, č. 557/1, obě v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, částí pozemkových 
parcel č. 525/1, č. 526/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví Královéhradeckého 
kraje, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 03.02.2017 
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3.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr darování dle 
bodu 2.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 30.01.2017 

 

R/28/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o právu provést stavbu č. 9/60/17/0010/Va/N (ES OEMM/OSTA-2017/0035) se Správou 
silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec 
Králové - Plačice a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.01.2017 
 

R/29/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 40 
na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem dle zveřejnění č.74/2016 nereagoval 
žádný zájemce, 

2 .   vyzývá  

2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 40 na 
náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 

- minimální cena nájmu 600 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 

- prostor sloužící podnikání může být užíván v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým 
určením 

- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr a výzvu 
k podání nabídky dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 31.01.2017 

 

R/30/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  nabídku budovy čp. 321, která je součástí pozemku stavební parcely č. 1928 o výměře 896 m2 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro případné zřízení muzea textilu, 

1.2.  že v současné době již na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/284/2016  
- 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem z 08.12.2016 probíhají jednání o umístění 
expozice textilního tisku v prostorách Střední školy informatiky a služeb, 

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

2.1.  neschválit odkoupení pozemku stavební parcela č. 1928 o výměře 896 m2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, jehož součástí je stavba pro obchod čp. 321 za kupní cenu ve výši 5.300.000 Kč, pro 
zřízení expozice tisku od Jana Béma, **** ***** ****, *** ** **** ******* *** ******* 

 

 

R/31/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 3 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové 
nad Labem podanou nájemcem Alenou Nermuťovou, * ******** ***, *******, výpovědní doba končí 
28.02.2017, 
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2.   schva lu je  

2.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 3 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře 
Králové nad Labem, 

2.2.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Jarolím, Tomáš Machek, Helena 
Mojiková (náhradníci Alexandra Jiřičková, Martina Svobodová, Alena Petirová), 

3 .   vyzývá  

3.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 3 v čp. 400 
v ulici Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 

- minimální cena nájmu 800 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 

- prostor sloužící podnikání může být užíván v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým 
určením 

- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 2.1. tohoto usnesení a výzvu k podání nabídky dle bodu 3.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 31.01.2017 

 

R/32/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 1701/2 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 prodat dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 31.01.2017 
 

R/33/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3580 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.500 Kč bez příslušné sazby DPH 
a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 3580 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-12-2015039 (ES OEMM/BUDO-2017/0040) s ČEZ Distribuce, a. s., 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupená společností ELEKTRO-COMP spol. s r. o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice 
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: 03.02.2017 
 

R/34/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3806/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční úplatu ve výši pětinásobku ročního užitku 12 Kč/m2 plochy, 
minimálně však ve výši 1.000 Kč bez příslušné sazby DPH s Povodím Labe, státním podnikem, 
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí,  

2 .   schva lu je  

2.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 3806/1 o výměře 131 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
za nájemné ve výši 12 Kč/m2/rok, tj. 1.572 Kč za celou pronajímanou plochu za rok od Povodí 
Labe, státního podniku, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, 
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3.   pověřu je  

3.1.  starostu města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující 
obligatorní náležitosti v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

3.2.  starostu města podpisem smlouvy o nájmu pozemku obsahující obligatorní náležitosti v souladu 
s bodem 2.1. tohoto usnesení, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  po obdržení předložit starostovi města k podpisu smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a smlouvu o nájmu pozemku. 

 
Termín: 03.02.2017 

 

R/35/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením vodovodního řadu, odtokového potrubí z ČOV vč. spojné šachty v částech 
pozemkové parcely č. 3775 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou 
parcelu č. 3775 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2017/0049 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Jaroslavem Jiřičkou, ******** ***, *** ** **** ******* *** ***** 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: 03.02.2017 
 

R/36/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením smluvního vztahu se společností VERA, spol. s r. o. pořízením agend Veřejný 
opatrovník, Pokutové bloky, Registr přestupků, Rozhraní Smlouvy (Objednávky)-Centrální registr 
smluv, Městská policie - Mobilní kancelář, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 7 licenční smlouvy se společností VERA, spol. s r. o. č. SWRp/04/19 (ES-OI/NAJE-
2013/0661 - D-7) a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek č. 7 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 03.02.2017 
 

R/37/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s dokoupením chybějících 30 ks licencí Genero, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 4 ke smlouvě o prodeji licencí Genero a technické podpoře se společností VERA, 
spol. s r. o. č. SWF/01/35 (ES-OI/LIC-2001/0922 - D-4) a pověřuje starostu města jeho 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek č. 4 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 03.02.2017 
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R/38/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s doplněním účelu dotace poskytnuté Klubu důchodců Žireč, Dvůr Králové nad Labem na rok 
2016, a to o úhradu vstupného, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2016/0215 - D1, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

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

Termín: 31.01.2017 
 

R/39/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 1 ze sociální komise RM z 18.01.2017, 

2 .   schva lu je  

2.1.  umístění manželů Světluše **** ********** a Bohuslava **** ********** Křížových, *********** ***, 
Dvůr Králové nad Labem a Miroslava Sobotky, **** **********, ****** ***** ************ ***, Dvůr 
Králové nad Labem, do domu s pečovatelskou službou.  

 

 

R/40/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017, a to na projekty: Prima hrátky 
v Jedničce aneb Zahradní slavnost pro děti, Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok, 
Dvorská Jednička - 13. ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců, 
Letní tábor Jívka 2017, Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše a Zlaté slunce Královédvorské 2017 
a Poznávání přírodnin 2017 - okresní kolo, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 
příjemce dotace a s jejich převedením na účet Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové 
nad Labem, Spojených národů 1620, v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě 1.1. 
tohoto usnesení. 

 

R/41/2017 - 83. 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 
projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ č. výzvy 02_16_022 z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, č. j. MŠMT 175/2016, 

2 .   souh las í  

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

 

R/42/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o činnosti Komise pro občanské záležitosti za rok 2016. 

 

R/43/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  doručenou nabídku na provozovatele pravidelných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka 
v roce 2017, 
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2.   schva lu je  

2.1.  výběr provozovatele pravidelných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové 
nad Labem v roce 2017 - Trhy Aleš - Radek Aleš, IČ 45384495, Na Rozhraní 619/40,  
321 00 Plzeň, 

3 .   souh las í  

3.1.  s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely smlouvu o výpůjčce 
s provozovatelem prodejních trhů Trhy Aleš - Radek Aleš, Na Rozhraní 619/40, 321 00 Plzeň na 
část náměstí T. G. Masaryka na p. p. č. 3524/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou 
od 01.02.2017 do 20.12.2017. 

 

R/44/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s poskytnutím finančního daru 20.000 Kč spolku Další šance z. s., Čechova 664, 500 02 Hradec 
Králové 2, IČ 22873163 - působiště Dvůr Králové nad Labem - zastoupenému Mgr. Ivou 
Pelíškovou, 

2 .   schva lu je  

2.1.  darovací smlouvu č. VVS/KAS/0033-2017 se spolkem Další šance z. s., IČ 22873163, se sídlem 
Čechova 664, 500 02 Hradec Králové, v souladu s bodem 1.1. a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

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

Termín: 31.01.2017 
 

R/45/2017 - 83. 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 (zákon o obcích), člena sociální komise Jiřího Janečka, s platností 
k 31.01.2017, 

2 .   jm enu je  

2.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, členkou sociální komise Martinu 
Svobodovou, pracovnici odboru RISM, s platností od 01.02.2017. 

 

 

R/46/2017 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.12.2016, 

2 .   schva lu je  

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

 

 
 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

  
Alexandra Jiřičková v. r. 

místostarostka 
  

 


