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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 87. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 21.02.2017 

 

R/84/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  Martina Plecháče z funkce člena skupiny týlového zabezpečení, ochrany obyvatelstva 
a evakuace povodňové komise města, 

1.2.  Jindřicha Hauke z funkce člena pracovního štábu povodňové komise města, 

2 .   jm enu je  

2.1.  Zdeňka Šedivku - HZS do funkce člena pracovního štábu povodňové komise města, 

2.2.  Pavla Chmelíka do funkce člena pracovního štábu povodňové komise města. 

 

 

R/85/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s využitím systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem  Miloslavem Brslínkem, Tylova 807, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 13185063, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2017/0128 s Miloslavem Brslínkem, Tylova 807, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, IČ: 13185063, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OŽP 

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

Termín: 13.03.2017 
 

R/86/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 20.02.2017, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: bříza (2 ks) na pozemku 
p. p. č. 659/2, vrba (4 ks) na pozemku p. p. č. 4536, vrba (60 m2) na pozemku p. p. č. 4536, jasan 
(1 ks) na pozemku p. p. č. 4535/1, vrba (8 ks) na pozemku p. p. č. 4535/1, hloh (1 ks) na 
pozemku p. p. č. 4535/1, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2.2.  s pokácením těchto stromů rostoucích mimo les: olše (1 ks) na pozemku p. p. č. 4536, jasan  
(2 ks) na pozemku p. p. č. 4536, líska (1 ks) na pozemku p. p. č. 4536, jasan (1 ks) na pozemku 
p. p. č. 4535/1, vrba (2 ks) na pozemku p. p. č. 4535/1, bez (1 ks) na pozemku p. p. č. 4535/1, 
vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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2.3.  s ukládáním náhradních výsadeb od jiných subjektů na vytipované pozemky ve vlastnictví města, 

3 .   nesouh las í  

3.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: bříza (4 ks) na pozemku 
p. p. č. 254/3 v k. ú. Verdek, javor (1ks) na pozemku p. p. č. 1688/2, smrk (2 ks) na pozemcích  
p. p. č. 594 a p. p. č. 595, pámelník (62 m2 zapojeného porostu) na pozemku p. p. č. 594, 
borovice (1 ks) na pozemku p. p. č. 676/28, borovice (1ks) na pozemku p. p. č. 705/1, bříza (1 ks) 
na pozemku p. p. č. 3390/1, modřín (1 ks) na pozemku p. p. č. 3390/1, jasan (2 ks) na pozemku 
p. p. č. 4535/1, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  podat odboru OŽP žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na stromy dle bodu  
2.1. tohoto usnesení, pro dřeviny uvedené v bodech 8 a 9 zápisu z jednání komise RM pro 
životní prostředí podat žádost do 10 dnů od nabytí pozemků p. p. č. 4536 a p. p. č. 4535/1, 
oba v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, městem, 

 
Termín: 30.06.2017 

Kontrolní termín: 15.03.2017 
 
 

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

Termín: 31.12.2017 
 

4.2.  vedoucí OŽP 
4.2.1.  navrhnout seznam pozemků města vhodných k náhradní výsadbě od jiných subjektů  

vč. druhů a počtu dřevin, 
 

Termín: 30.06.2017 
 

4.3.  řediteli technických služeb města 
4.3.1.  vypracovat návrh plánu zimní údržby pro zimní sezónu 2017/2018 tak, aby byl 

upřednostněn posyp pevným materiálem a posyp solí byl použit pouze ve výjimečných 
případech.  

 
Termín: 31.08.2017 

 

R/87/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů Opatření pro případ nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2017 
ve znění přílohy č. 1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  místostarostce 

2.1.1.  předložit zastupitelstvu města informaci ohledně "Opatření v případě nepříznivého vývoje 
příjmové stránky rozpočtu města v roce 2017". 

 
Termín: 16.03.2017 

 

R/88/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit, za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí 
vyrovnávací platby ve výši 200.000 Kč Městské nemocnici, a. s. ve Dvoře Králové nad Labem za 
plnění závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské LSPP v roce 2017, 

1.2.  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o závazku veřejné služby 
a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby pro výše uvedený 
účel s Městskou nemocnicí, a. s. se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
a pověřit starostu města podpisem této smlouvy. 
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R/89/2017 - 87. 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. 1 pro rok 2017 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2017 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

− na straně příjmů zvyšuje   o     4.777.150,00 Kč 

− na straně výdajů zvyšuje   o   13.084.786,45 Kč 

− ve financování upravuje    o     8.307.636,45 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2017 

− na straně příjmů       326.783.479,20 Kč 

− na straně výdajů       393.373.954,45 Kč 

− financování          66.590.475,25 Kč. 

 

R/90/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  plán údržby a oprav komunikací a chodníků a plán údržby veřejného osvětlení na rok 2017 ve 
smyslu platné zřizovací listiny Technických služeb města Dvora Králové nad Labem dle přílohy  
č. 1 - příloha č. 1 a 2, 

2 .   bere  na  vědom í 

2.1.  plán čištění a úklidu města na rok 2017 dle přílohy č. 1 - příloha č. 3. 

 

R/91/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost Libora Landy, ***** ******** ****, **** ******* *** *****, Jaroslavy Lukešové, ***** ******** ****, 
**** ******* *** ***** a Ilony Lehečkové, ***** ******** ****, **** ******* *** ***** o prodej části 
pozemkové parcely č. 705/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 50 Kč/m2,   

2 .   t r vá  

2.1.  na svém usnesení č. R/635/2016 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 18.10.2016 prodat 
část pozemkové parcely č. 705/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 200 Kč/m2, 

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

3.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 705/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu  
50 Kč/m2 Liboru Landovi, ***** ******** ****, **** ******* *** *****, Jaroslavě Lukešové, ***** ******** 
****, **** ******* *** ***** a Iloně Lehečkové, ***** ******** ****, **** ******* *** ****** 

 

R/92/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na  části pozemkové parcely č. 24/2 v k. ú. Žireč 
Městys za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH  
a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 24/2 v k. ú. Žireč Městys, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IV-12-2015390/VB/01 (ES OEMM/BUDO-2017/0113) s ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupená společností PEN - projekty energetiky, s. r. o., se sídlem Zelené Předměstí, Arnošta 
z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 10.03.2017 
 

R/93/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3687/1 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4040-314/2010 za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 6.900 Kč bez příslušné sazby DPH pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IP-12-2003021 (ES OEMM/VB-2017/0093) 
s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která  
je na základě plné moci zastoupená společností SIGNALBAU a. s., Moštěnská 60/4a,  
750 02 Přerov III-Lověšice, která je na základě plné moci zastoupena společností GEODÉZIE 
KRKONOŠE s. r. o., Zákoutí 599, 512 46 Harrachov 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: 10.03.2017 
 

R/94/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o právu provést stavbu čís. smlouvy 9/60/16/0178/Va/N (ES OEMM/OSTA-2017/0094) 
se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Hradec Králové - 
Plačice, Kutnohorská 59, 500 04 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: 03.03.2017 
 

R/95/2017 - 87. 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/172-1.2./2016 - 7. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 08.03.2016, kterým byla schválena smlouva o darování nemovité věci č. OEMM/DAR-
2016/0180, 

1.2.  schválit částečnou změnu usnesení Z/172-1.1./2016 - 7. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v odstranění spoluvlastnického podílu ve výši   

1/40 od Zbyňka Luňáka, ******* **, *** ** **** ******* *** *****, odstranění spoluvlastnického podílu ve 
výši 1/40 od Jaroslava Pacáka, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****,* 

1.3.  schválit smlouvu o darování nemovité věci č. OEMM/DAR-2017/0140 v souladu s bodem  
1.2. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/96/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení pozemkové parcely č. 677/21 o výměře 83 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem od Ing. Romany Březovjákové, ** ********** ***, ***** ********, Aleše Součka, *********** ***, 
**** ******* *** *****, Mgr. Karla Součka Ph.D., ** ** ***, ************, Heleny Štípkové, ****** 
************ ****, **** ******* *** *****, za kupní cenu 150 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 
12.450 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0813 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/97/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodloužení termínu pro výstavbu rodinného domu na pozemkové parcele č. 2001/5  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to na dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy na pozemkovou 
parcelu č. 2001/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit dodatek č. 2 RIM/KUPP-2009/17-D-2 ke kupní smlouvě z 15.01.2009 dle bodu 1.1. 
tohoto usnesení s Ing. Ivem a Ivanou Svobodovými, ****** **, *** ** **** ******* *** ***** a pověřit 
starostu města jeho podpisem. 

 

R/98/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o požadavku zřízení věcného břemene přístupu na části pozemkové parcely č. 118/1 
v k. ú. Žireč Městys pro pozemkové parcely č. 501/1, č. 501/2, obě v k. ú. Žireč Městys, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  projednat s Aeroklubem Dvůr Králové nad Labem možnost zřízení věcného břemene na 
části pozemkové parcely č. 118/1 v k. ú. Žireč Městys, 

Termín: 10.03.2017 
 
 

2.1.2.  projednat se spoluvlastníky pozemkových parcel č. 501/1, č. 501/2, obě v k. ú. Žireč Městys 
zřízení věcného břemene, 

 
Termín: 10.03.2017 

 
2.1.3.  projednat s Povodím Labe, státním podnikem případnou úhradu geometrického plánu pro 

zřízení věcného břemene. 
 

Termín: 10.03.2017 
 

R/99/2017 - 87. 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. 1131/4 o celkové výměře 46 m2, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, která je dle geometrického plánu č. 4725-504/2016 z 06.01.2017 rozdělena 
a označena jako díl "a" a jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1131/130, obě v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, Monice Skutové, ***** ** ** **** ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu  
200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 9.200 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0141 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/100/2017 - 87. 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. 1108/1 o celkové výměře 104 m2, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, která je dle geometrického plánu č. 4688-241/2016 z 06.01.2017 označena jako 
nově vzniklá pozemková parcela č. 1108/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Martině Helbichové, 
***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu  
20.800 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0143 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

1.3.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1108/1 o celkové výměře 91 m2, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, která je dle geometrického plánu č. 4688-241/2016 z 06.01.2017 označena jako 
nově vzniklá pozemková parcela č. 1108/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Bc. Lucii Sýkorové, 
***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu  
18.200 Kč, 

1.4.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0144 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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1.5.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1108/1 o celkové výměře 106 m2, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, která je dle geometrického plánu č. 4688-241/2016 z 06.01.2017 označena jako 
nově vzniklá pozemková parcela č. 1108/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavu Wankovi, 
***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu  
21.200 Kč, 

1.6.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0146 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

1.7.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1108/1 o celkové výměře 87 m2, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, která je dle geometrického plánu č. 4688-241/2016 z 06.01.2017 označena jako 
nově vzniklá pozemková parcela č. 1108/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, MVDr. Rastislavu 
Pokornému a Květoslavě Pokorné, oba ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu  
200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 17.400 Kč, 

1.8.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0147 v souladu s bodem 1.7. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/101/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   udě lu je  

1.1.  předchozí souhlas Základní škole Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 se 
zapojením do projektu Obědy dětem a s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 
31.746 Kč od fondu Drab foundation - nadační fond, Rohanské nábřeží 678/29, Praha 8,  
IČ: 03265561, v souladu s § 27, odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

R/102/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s přijetím nabízeného majetku uvedeného v přílohách č. 1 a č. 2 od  Základní školy Schulzovy 
sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235. 

 

 

R/103/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  termíny zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem - do Mateřské 
školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 
Elišky Krásnohorské 2428, ve dnech 03.05.2017 od 10:00 hodin do 14:00 hodin a 04.05.2017 od 
12:00 hodin do 14:00 hodin, pro školní rok 2017/2018, 

2 .   bere  na  vědom í 

2.1.  kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných městem 
Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 1 a 2. 

 

 

R/104/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  omezení provozu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské školy, 
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, v měsících červenci a srpnu roku 2017, dle 
přílohy č. 1 a 2. 

 

R/105/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 2 ze sociální komise z 14.02.2017, 

2 .   schva lu je  

2.1.  umístění Rudolfa Hrdiny, **** **********, *********** ****, Dvůr Králové nad Labem, Věry Cihlářové, 
**** **********, ********* **, Dvůr Králové nad Labem, Ireny Lupínkové, **** **********, ********** **, 
Dvůr Králové nad Labem a Anežky Malé, **** **********, ** ******** ****, Dvůr Králové nad Labem, 
do domu s pečovatelskou službou, 
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2.2.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb 
následovně: 

Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové - 18.000 Kč raná 
péče, 

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818, 541 01 Trutnov -  
27.000 sociální rehabilitace a 27.000 Kč odborné sociální poradenství,  

Centrum LIRA,  z. ú., Matoušova 406/20, 460 07 Liberec - 6.000 Kč raná péče,  

2.3.  smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2017/0165, ŠKS/SMDO-2017/0167, ŠKS/SMDO-
2017/0166, ŠKS/SMDO-2017/0168, v souladu s bodem 2.2. a pověřuje starostu města jejich 
podpisem, 

3 .   neschva lu je  

3.1.  poskytnutí dotace Centru pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 - 
Stodůlky, z důvodu nedosažení minimální hranice pro poskytnutí dotace tj. 5.000 Kč, v souladu 
s výzvou pro poskytovatele sociálních služeb, 

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

4.1.  schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních 
služeb následovně:  

Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem -  
109.000 Kč nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 49.000 Kč odborné sociální poradenství, 
137.000 Kč osobní asistence, 47.000 Kč sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,  
33.000 Kč sociálně terapeutické dílny, 

Diakonie ČCE - středisko Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad 
Labem - 55.000 Kč domov se zvláštním režimem, 87.000 Kč denní stacionář, 182.000 Kč 
pečovatelská služba, 60.000 Kč domov pro seniory, 

Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec - 82.000 Kč odlehčovací 
služby v Domově sv. Josefa, 82.000 Kč domov pro osoby se zdravotním postižením, 46.000 Kč 
Hospic Anežky České,  

Misericordia, o. p. s., Štefánikova 1207, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 58.000 Kč sociální 
rehabilitace, 

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818, 541 01 Trutnov - 33.000 Kč 
kontaktní centrum, 

4.2.   schválit smlouvy o poskytnutí dotací č. ŠKS/SMDO-2017/0169, ŠKS/SMDO-2017/0170, 
ŠKS/SMDO-2017/0171, ŠKS/SMDO-2017/0172, ŠKS/SMDO-2017/0173, ŠKS/SMDO-
2017/0174, ŠKS/SMDO-2017/0164, ŠKS/SMDO-2017/0151, ŠKS/SMDO-2017/0175, 
ŠKS/SMDO-2017/0145, ŠKS/SMDO-2017/0142, ŠKS/SMDO-2017/0149, ŠKS/SMDO-
2017/0176, ŠKS/SMDO-2017/0177 v souladu s bodem 4.1. a pověřit starostu města jejich 
podpisem, 

4.3.  neschválit poskytnutí dotace Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený 
Kostelec na zdravotní pobyty ve středisku Domov sv. Josefa, Žireč. V rozpočtu města Dvůr 
Králové nad Labem na rok 2017 není s požadovanou částkou počítáno. 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí ŠKS 

5.1.1.   předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvy dle bodů 2.3. a 4.2. 
 

Termín: 14.04.2017 
Kontrolní termín: 13.03.2017 

 

R/106/2017 - 87. 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 
1.000 Kč na podporu sociálních služeb v roce 2017 od obce Trotina. 

 

R/107/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výši sazby 110 Kč/ročně za pronájem společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou  
ul. El. Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem, od 01.03.2017. 
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R/108/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis sportovní komise RM z 13.02.2017, 

1.2.  vyřazení podaných žádostí do dotačního programu na podporu tělovýchovy a sportu: Aeroklub 
Dvůr Králové nad Labem (specifické náklady, nesrovnatelné s požadavky ostatních sportovních 
oddílu), Roman Rulf, Zborovská 2114, Dvůr Králové nad Labem (neoprávněný žadatel), 

2 .   schva lu je  

2.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu 
na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně:  

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z. s., Zborovská 2371, Dvůr Králové nad Labem  - 
Vánoční závod 12.800 Kč, 

CK Dvůr Králové nad Labem, Bílá Třemešná 55, Bílá Třemešná - O nejlepšího cyklistu 
Královédvorska 8.000 Kč, 

Taneční skupina Attitude, Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem - MOWE 12.000 Kč, 

TC Dvůr Králové, z. s., 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem - Pohár města Dvůr Králové 
nad Labem 39.900 Kč, 

HC Dvůr Králové nad Labem, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové nad Labem - bruslení pro školy 
a školky 39.900 Kč, 

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L., Klazarova 968, Dvůr Králové nad Labem - turnaj 
ve stolním tenise 22.400 Kč, 

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem, Žireč 152, Dvůr Králové nad Labem - Pohár Safari  
24.000 Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Žireč, Žireč 70 - sportovní turnaje 20.400 Kč, 

Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., nábřeží J. Wolkera 137 - VČ turné  
4.800 Kč, O pohár radnice města 3.000 Kč, Sjezdy a sprinty 3.000 Kč, Neckyáda 3.000 Kč, 
Podzvičinský turnaj 3.400 Kč, Memoriál J. Dědka 3.000 Kč, 

Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, Okružní 2319 - Meziškolní klání 7.200 Kč 
a Královédvorský volejbalový den 5.000 Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137 - Mezinárodní 
utkání ČR x Hesensko 6.200 Kč, Podzvičinský skokánek 3.000 Kč a Oblastní přebor Team gym 
7.000 Kč,  

Horolezecký oddíl Dvůr Králové nad Labem, sportovní činnost 22.000 Kč, 

CK Dvůr Králové nad Labem, Bílá Třemešná 55, Bílá Třemešná - sportovní činnost 10.000 Kč, 

Tělovýchovná jednota Sokol Lipnice, z. s., Lipnice 120 - sportovní činnost 35.000 Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Žireč, Žireč 70 - sportovní činnost  35.000 Kč,  

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Verdek, Verdek 35 - sportovní činnost 10.000 Kč, 

Self defence Team DK, z. s., Nerudova 1417, Dvůr Králové nad Labem - sportovní činnost 
31.000 Kč, 

2.2.   smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2017/0153, ŠKS/SMDO - 2017/0154, ŠKS/SMDO - 2017/0155, 
ŠKS/SMDO - 2017/0156, ŠKS/SMDO - 2017/0157, ŠKS/SMDO - 2017/0158, ŠKS/SMDO - 
2017/0159, ŠKS/SMDO - 2017/0160, ŠKS/SMDO - 2017/0161, ŠKS/SMDO - 2017/0162, 
ŠKS/SMDO - 2017/0163, ŠKS/SMDO - 2017/0137, ŠKS/SMDO - 2017/0132, ŠKS/SMDO - 
2017/0130, ŠKS/SMDO - 2017/0126, ŠKS/SMDO - 2017/0125, ŠKS/SMDO - 2017/0119, 
v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

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

3.1.  schválit poskytnutí dotací na podporu tělovýchovy a sportu na úhradu nákladů sportovní činnosti 
specifikovaných ve smlouvách následovně: 

KARATE DO Dvůr Králové nad Labem, Krátká 3192, Dvůr Králové nad Labem - 100.000 Kč, 

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s., Zborovská 2371, Dvůr Králové nad Labem - 
300.000 Kč, 

1. HK Dvůr Králové, z. s., Štítného 3050, Dvůr Králové nad Labem - 560.000 Kč, 

Softball Club Dvůr Králové nad Labem, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem - 128.000 Kč, 

SKK Dvůr Králové nad Labem, z. s., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem - 30.000 Kč 

HC Dvůr Králové, z. s., Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem - dospělí 310.000 Kč, 

Taneční skupina Attitude, Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem - 72.000 Kč, 
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TC Dvůr Králové, z. s, 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem - 180.000 Kč, 

Angeles Dance Group, z. s., Zábřezí 12, Dvůr Králové nad Labem - 105.000 Kč, 

HC Dvůr Králové, z. s., Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem - mládež 765.000 Kč, 

Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., nábřeží J. Wolkera 137 - oddíly bez fotbalu 
294.000 Kč,  

Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., nábřeží J. Wolkera 137 - oddíl fotbalu 
730.000 Kč, 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žireč, Žireč 164, Dvůr Králové nad Labem - 13.000 Kč, 

Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, z. s., Okružní 2319, Dvůr Králové nad Labem - 
145.000 Kč,  

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové 
nad Labem - 397.000 Kč,  

3.2.  schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2017/0116, ŠKS/SMDO - 2017/0136, ŠKS/SMDO - 2017/0135, 
ŠKS/SMDO - 2017/0134, ŠKS/SMDO - 2017/0133, ŠKS/SMDO - 2017/0131, ŠKS/SMDO - 
2017/0129, ŠKS/SMDO - 2017/0127, ŠKS/SMDO - 2017/0124, ŠKS/SMDO - 2017/0123, 
ŠKS/SMDO - 2017/0122, ŠKS/SMDO - 2017/0121, ŠKS/SMDO - 2017/0120, ŠKS/SMDO - 
2017/0118, ŠKS/SMDO - 2017/0117, v souladu s bodem 3.1. tohoto usnesení a pověřit starostu 
města jejich podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí ŠKS 

4.1.1.  předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvy dle bodů 2.2. a 3.2. k podpisu, 
 

 
Termín: 14.04.2017 

Kontrolní termín: 13.03.2017 
 

4.2.  řediteli technických služeb města 
4.2.1.  prověřit havarijní stav prostor kuželkárny a případně zajistit potřebné úpravy. 
 

Termín: 05.05.2017 
 

R/109/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  Varianta A: schválit snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně HC Dvůr Králové nad Labem 
o 50%, které vyplývá ze smluv č. ŠKS/SMDO - 2016/0117 a ŠKS/SMDO - 2016/ 0118 z důvodu 
(varianta 1. nedořešených a nepředaných podkladů spolku mezi členy jeho původního a nového 
vedení / varianta 2. významné sportovní reprezentace spolku), 

1.2.  Varianta B: schválit prominutí odvodu HC Dvůr Králové nad Labem za porušení rozpočtové 
kázně v plné výši, které vyplývá ze smluv č. ŠKS/SMDO - 2016/0117 a ŠKS/SMDO - 2016/0118 
z důvodu (varianta 1. nedořešených a nepředaných podkladů spolku mezi členy jeho původního 
a nového vedení / varianta 2. významné sportovní reprezentace spolku). 

 

 

R/110/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Softball Clubu Dvůr Králové nad Labem, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad 
Labem, ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu dopravy, startovného a rozhodčí, pro účast 
Apoleny Výborné na Mistrovství světa juniorek do 19 let v softbalu na Floridě, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0150,  v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

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

Termín: 13.03.2017 
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R/111/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka NA KOLE DĚTEM, Na Hrázi 
244, Veselí nad Moravou, ve výši 10.000 Kč na podporu onkologicky nemocných dětí, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/DAR-2017/0152, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

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

Termín: 13.03.2017 
 

R/112/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor z 23.07.2002 uzavřené mezi smluvními 
stranami Eurospol - Trading, společnost s ručením omezeným a městem Dvůr Králové nad 
Labem - VVS/NAJE - 2012/1789 - D5 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit starostovi města Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
z 23.07.2002 - VVS/NAJE - 2012/1789 - D5 k podpisu. 

 
Termín: 28.02.2017 

 

R/113/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  Varianta A: odsouhlasit požadavek prof. Ing. Petra Hlavínka, CSc., MBA, na výši odměny za 
zpracování odborné expertizy ve sporech se společností EVORADO IMPORT, a. s. vedených 
pod sp. zn. 30Co 3/2013 a 30Co 5/2013 v částce 970.000 Kč bez DPH, 

1.2.  Varianta B: neodsouhlasit požadavek prof. Ing. Petra Hlavínka, CSc., MBA, na výši odměny za 
zpracování odborné expertizy ve sporech se společností EVORADO IMPORT, a. s. vedených 
pod sp. zn. 30Co 3/2013 a 30Co 5/2013 v částce 970.000 Kč bez DPH, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat finanční požadavek dle bodu 1.1. do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření, 
 
 

Termín: 16.03.2017 
 

 

R/114/2017 - 87. 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), členku kulturní komise Marii Jarkovskou, s platností 
k 22.02.2017. 

 

R/115/2017 - 87. 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 14.11.2016. 

 

 

R/116/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, okruh 
navržených uchazečů, zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: 
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„Tyršovo koupaliště - brouzdaliště“ Dvůr Králové nad Labem, v souladu s čl. 4, odst. 5 vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, odst. 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové 
nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.3.  vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.4.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 20.03.2017 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

 
Termín: 20.03.2017 

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

 
Termín: 15.06.2017 

 
 

 
 
 

 
Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

  
Alexandra Jiřičková v. r.  

místostarostka 
 

 

 


