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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 88. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 07.03.2017 

 

R/117/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2017_42013 (ES VVS/LIC-2017/0209),  
s OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., Čs. armády 20,  
160 56 Praha 6 - Bubeneč a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit starostovi města licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2017_42013  
(ES VVS/LIC-2017/0209) k podpisu. 

 
Termín: 13.03.2017 

 

R/118/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prominutí dlužné částky ve výši 12.950 Kč Jiřímu Mojžíšovi, Gagarinova 385, 530 09 Pardubice. 

 

 

R/119/2017 -  88. 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. 3/2017 o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. 

 

 

R/120/2017 -  88. 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. 2/2017 o nočním 
klidu. 

 

 

R/121/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  delegovat, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu odboru školství, kultury 
a sociálních věcí Petru Zivrovou jako osobu oprávněnou jednat za město Dvůr Králové nad 
Labem na valných hromadách Asociace měst pro cyklisty. 
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R/122/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  vzít na vědomí oznámení o konání valné hromady Krematoria a. s. Jaroměř 21. dubna 2017, 

1.2.  vzít na vědomí program valné hromady Krematoria a. s. Jaroměř bez připomínek a doplnění, 

1.3.  schválit plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě Krematoria a. s. Jaroměř  
21. dubna 2017 udělenou starostou města Janem Jarolímem místostarostce města Alexandře 
Jiřičkové a k vykonávání práva akcionáře včetně hlasování. 

 

R/123/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání škodní komise z 20.02.2017, 

2 .   souh las í  

2.1.  s navrženými postupy včetně řešení jednotlivých případů dle předloženého zápisu z jednání 
škodní komise uvedeného v bodě 1.1. 

 

 

R/124/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti 
k veřejné zakázce zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb, na dodavatele stavebních prací: 
"Oprava mostu Jana Palacha" ve Dvoře Králové nad Labem, 

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 vybranou nabídkou je 
nabídka firmy: EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924, 
s nabídkovou cenou díla 6.308.432,23 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0221 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 31.03.2017 
 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0221 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 14.04.2017 
 

R/125/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

1.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku "Smlouva o dotačním managementu k projektu " 
”Pěšky i na kole po Dvoře Králové" v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad 
Labem č. 14/2016 (Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem). Nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Drag s. r. o. se sídlem Horská 634, 
541 01 Trutnov, IČ: 01558081, za cenu 245.000 Kč bez DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o dotačním managementu se společností Drag s. r. o., č. RISM/DILO - 0233/2017, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 10.03.2017 
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R/126/2017 -  88. 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.  informaci o zpracování právního posudku vlivu přijetí nové provozovatelské smlouvy mezi 
městem Dvůr Králové nad Labem a Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad 
Labem, s. r. o. advokátkou advokátní kanceláře Nypl, Novák, Kavalírová a partneři,  
Mgr. Kateřinou Kavalírovou, 

1.2.  na základě návrhů na optimalizaci smlouvy zastupiteli města a v souladu se závěry právního 
posudku Mgr. Kateřiny Kavalírové bude provozovatelská smlouva upravena na základě těchto 
návrhů a závěrů. 

 

 

R/127/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit aktualizaci Akčního plánu Programu rozvoje města. 

 

 

R/128/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit Zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 
01.04.2017 a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

 

R/129/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely smlouvu o výpůjčce 
s Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem, z. s. na část objektu v areálu zimního 
stadionu v objektu na st. p. č. 348/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro potřeby kuželkářského 
oddílu TJ Dvůr Králové nad Labem z. s. dle přílohy č. 2. 

 

R/130/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej pozemku vedeného jako st. p. č. 4014 o výměře 799 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za cenu 350 Kč/m2, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek vymezených 
v budově čp. 2364, 2365, 2366, 2367 stojící na st. p. č. 4014 v katastrálním území Dvůr Králové 
nad Labem, a to vlastníkům jednotek č. 2364/11, 2364/12, 2364/21, 2364/22, 2364/31, 2364/32, 
2364/41, 2364/42, 2364/51, 2364/52, 2364/61, 2364/62, 2365/11, 2365/12,  2365/21,  2365/22, 
2365/31, 2365/32, 2365/41, 2365/42, 2365/51, 2365/52, 2365/61, 2365/62, 2366/11, 2366/12, 
2366/21, 2366/22, 2366/31, 2366/32, 2366/41, 2366/42, 2366/51, 2366/52, 2366/61, 2366/62, 
2367/11, 2367/12, 2367/21, 2367/22, 2367/31, 2367/32, 2367/41, 2367/42, 2367/51, 2367/52, 
2367/61 a 2367/62. Velikosti prodávaných spoluvlastnických podílů a tomu odpovídající podíl na 
úhradě kupní ceny bude odpovídat velikosti podílu na společných částech budovy, příslušející 
každému vlastníkovi jednotky tak, jak jsou uvedeny na LV č. 5482, vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, 

1.2.  uložit starostovi města Dvůr Králové nad Labem vypracovat návrh smlouvy dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na 
vklad vlastnického práva  podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

 

R/131/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 22 v čp. 2901, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Zdeňce 
Řehounkové, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 10.03.2017, za smluvní 
nájemné 3.611 Kč/měsíc, 
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1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0028 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: 09.03.2017 
 

R/132/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   p ro jedna la  

1.1.  předloženou zprávu o výsledku řádné periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr 
Králové nad Labem k 31.12.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  výsledek roční periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr Králové nad Labem 
k 31.12.2016, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu KRI, vedoucí VVS, vedoucí OEMM, vedoucímu RISM, vedoucímu ODP, určenému 

strážníkovi 
3.1.1.  předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace k 31.12.2016 k projednání 
v likvidační komisi rady města. 

 
Termín: 17.03.2017 

 

R/133/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej pozemku vedeného jako st. p. č. 2628/1 o výměře 84 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za cenu 350 Kč/m2, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek vymezených 
v budově čp. 2028, 2029, 2030 stojící na st. p. č. 2626 a na st. p. č. 2628/1, obě v katastrálním 
území Dvůr Králové nad Labem, a to vlastníkům jednotek č. 2028/11, 2028/12, 2028/21, 
2028/22, 2028/31, 2028/32, 2028/41, 2028/42, 2029/11, 2029/12, 2029/21, 2029/22, 2029/31, 
2029/32, 2029/41, 2029/42, 2030/11, 2030/12, 2030/21, 2030/22, 2030/31, 2030/32, 2030/41, 
2030/42. Velikosti prodávaných spoluvlastnických podílů a tomu odpovídající podíl na úhradě 
kupní ceny bude odpovídat velikosti podílu na společných částech budovy, příslušející každému 
vlastníkovi jednotky tak, jak jsou uvedeny na LV č. 5759, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, 

1.2.  uložit starostovi města Dvůr Králové nad Labem vypracovat návrh smlouvy dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na 
vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

 

R/134/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 24.02.2017, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 

2.2.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 ekologickou likvidací, 

2.3.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 4 ekologickou likvidací, 

2.4.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 5 ekologickou likvidací, 

2.5.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 6 prodejem Vratislavu Urbancovi za cenu 18.888 Kč, 

2.6.  kupní smlouvu č. VVS/KUPN-2017/0034 dle bodu 2.5. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   souh las í  

3.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve věci zajištění odhlášení 
vozidla Škoda Octavia 1.6 LX, ič 0112023117, SPZ 6H0 8780 z evidence motorových vozidel 
dopravního úřadu, 
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4.   zm ocňu je  

4.1.  Pavla Mráčka, referenta odboru VVS, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, a to 
v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 8 tohoto usnesení a pověřuje starostu města podpisem 
plné moci, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí OEMM 

5.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 
z majetku dle částí 2.1. až 2.4. tohoto usnesení, 

 
Termín: 17.03.2017 

 
5.2.  vedoucí VVS 

5.2.1.  zajistit dohled nad vyřazením věci a doložení schváleného způsobu likvidace věci z majetku 
dle části 2.5. tohoto usnesení, 

Termín: 17.03.2017 
 

5.2.2.  předložit starostovi města k podpisu kupní smlouvu dle části 2.6. tohoto usnesení, 
 

Termín: 17.03.2017 
5.3.  vedoucímu RAF 

5.3.1.  zajistit vyjmutí vozidla Škoda Octavia 1.6 LX, ič 0112023117, SPZ 6H0 8780 ze stávající 
flotily pojištění, 

 
Termín: 17.03.2017 

 
5.3.2.  zahrnout příjmové finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 17.03.2017 
 

R/135/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 62 v čp. 2901, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 2.691 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 62 v čp. 2901, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník Tomáš 
Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

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: 13.03.2017 

 

R/136/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 24 v čp. 950, ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, Miluši 
Hlaváčkové, ****** ******* ***, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 25.03.2017, za smluvní 
nájemné 2.425 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0217 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: 17.03.2017 
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R/137/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej pozemku vedeného jako st. p. č. 2657 o výměře 603 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za cenu 350 Kč/m2, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek vymezených 
v budově čp. 2095, 2096, 2097 stojící na st. p. č. 2657 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem, a to vlastníkům jednotek č.2095/11, 2095/12, 2095/13, 2095/21, 2095/22, 2095/23, 
2095/31, 2095/32, 2095/33, 2095/41, 2095/42, 2095/43, 2095/51, 2095/52, 2095/53, 2095/61, 
2095/62, 2095/63, 2095/71, 2095/72, 2095/73, 2096/11, 2096/12, 2096/21, 2096/22, 2096/31, 
2096/32, 2096/41, 2096/42, 2096/51, 2096/52, 2096/61, 2096/62, 2096/71, 2096/72, 2097/11, 
2097/12, 2097/13, 2097/21, 2097/22, 2097/23, 2097/31, 2097/32, 2097/33, 2097/41, 2097/42, 
2097/43, 2097/51, 2097/52, 2097/53, 2097/61, 2097/62, 2097/63, 2097/71, 2097/72, 2097/73. 
Velikosti prodávaných spoluvlastnických podílů a tomu odpovídající podíl na úhradě kupní ceny 
bude odpovídat velikosti podílu na společných částech budovy, příslušející každému vlastníkovi 
jednotky tak, jak jsou uvedeny na LV č. 5536, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, 

1.2.  uložit starostovi města Dvůr Králové nad Labem vypracovat návrh smlouvy dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na 
vklad vlastnického práva  podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

 

 

R/138/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpověď z nájmu bytu č. 3 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Michalu Vrabcovi, *** 
******* ***, **** ******* *** ***** 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: 08.03.2017 
 

R/139/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 2004/16 o výměře 417 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
Martinu a Renatě Novisedlákovým, *** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní 
cenu ve výši 373.000 Kč a podmínek stanovených zveřejněním č. 11/2017. 

 

R/140/2017 -  88. 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. 1535/30 o výměře 1 419 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, která je dle geometrického plánu č. 4731-420/2016 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 1535/57 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Radanu a Kristýně Černým, ***** 
****, *** ** **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu ve výši 752.825 Kč a podmínek 
stanovených zveřejněním č. 10/2017. 

 

R/141/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3546/2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4737-10087/2016 za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 3.300 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 č. IV-12-2014189/VB/02 (ES OEMM/VB-
2017/0218) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupená společností RYDVAL-ELEKTRO s. r. o., se sídlem 
Lomnice nad Popelkou, plk. Truhláře 114, 512 51 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 24.03.2017 
 

R/142/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o právu provést stavbu č. 7/2017/AJ (ES OEMM/OSTA-2017/0219) s Královéhradeckým 
krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 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: 17.03.2017 
 

R/143/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odk ládá  

1.1.  své rozhodnutí ve věci udělení souhlasu se zpevněním části pozemkové parcely č. 1787  
v k. ú. Verdek a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 1787 v k. ú. Verdek, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  vyzvat žadatele k předložení doplňujících informací k plánovanému zpevnění části 
komunikace, a to zejména způsob odvodnění komunikace, šířkové uspořádání, příčný 
sklon, podélný profil, popřípadě předložit projektovou dokumentaci dle vyhlášky  
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném 
znění. 

 
Termín: 24.03.2017 

 

R/144/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit odkoupení pozemku stavební parcely 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 polyfunkčního centra od Jana Béma, **** ***** ****, *** ** **** ******* *** ******* 

 

 

R/145/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit 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, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, s právem hospodařit s majetkem kraje 
pro Správu silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizaci, 

1.2.  schválit smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. OEMM/BUDO-2017/0227 v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací se 
sídlem Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/146/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odk ládá  

1.1.  své rozhodnutí ve věci udělení souhlasu se zpevněním části pozemkové parcely č. 3683  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 3683 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  vyzvat žadatele k předložení doplňujících informací k plánovanému zpevnění části 
komunikace, a to zejména způsob odvodnění komunikace, šířkové uspořádání, příčný 
sklon, podélný profil, popřípadě předložit projektovou dokumentaci dle vyhlášky  
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném 
znění. 

 
Termín: 24.03.2017 

 

R/147/2017 -  88. 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/263/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové 
nad Labem z 21.06.2012 v bodě 1.4., spočívající v nahrazení části původního textu "dle výpisu 
LV č. 5620, který tvoří přílohu tohoto usnesení", za text "dle výpisu LV č. 9650, který tvoří přílohu 
tohoto usnesení". 

 

R/148/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s ukončením nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2955 v ulici Štefánikova ve Dvoře 
Králové nad Labem dohodou k 31.03.2017, 

2 .   bere  na  vědom í 

2.1.  výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2955 v ulici Štefánikova ve Dvoře 
Králové nad Labem podanou nájemcem Ivanou Janečkovou, ***** **, **** ******* *** *****, 
výpovědní doba končí 31.05.2017, 

3 .   schva lu je  

3.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2955 v ulici Štefánikova ve Dvoře 
Králové nad Labem, 

 

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

4 .   vyzývá  

4.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2955 
v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 

- minimální cena nájmu 400 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, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí OEMM 

5.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 3.1. tohoto usnesení a výzvu k podání nabídky dle bodu 4.1. tohoto usnesení. 

 
 

Termín: 15.03.2017 
 

R/149/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením splaškové kanalizační přípojky, vodovodní přípojky v části pozemkové parcely  
č. 699/16 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 699/16  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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2.   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2017/0222 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Janem Seitlem, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** 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: 10.03.2017 
 

R/150/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2954 v ulici Štefánikova ve Dvoře 
Králové nad Labem podanou nájemcem Monikou Kulhánkovou, ** ***** ****, **** ******* *** *****, 
výpovědní doba končí 31.05.2017, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2954 v ulici Štefánikova 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. 1 v čp. 2954 
v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 

- minimální cena nájmu 400 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: 15.03.2017 

 

R/151/2017 -  88. 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. 4/2017 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: 15.03.2017 
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R/152/2017 -  88. 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. 3  
v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem dle zveřejnění č. 5/2017 nereagoval 
žádný zájemce, 

2 .   vyzývá  

2.1.  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, 

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: 15.03.2017 

 

R/153/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s paušální úhradou v celkové výši 1.000 Kč/ročně za spotřebu elektrické energie nutné k provozu 
zařízení města umístěných na budově čp. 304, která je součástí pozemku vedeného jako  
st. p. č. 320 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem a za užívání části počítačové sítě 
Gymnázia, Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 304, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu č. OEMM/OSTA-2017/0224 s Gymnáziem, Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 
304, zastoupeným PhDr. Ing. Petrem Minářem, Ph.D. et Ph.D., ředitelem gymnázia 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: 15.03.2017 
 

R/154/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 22 v čp. 2957, ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem k 16.03.2017 
s Janou Šolcovou, *********** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2017/0238 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 22 v čp. 2957, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, Miroslavu Dundovi, 
bytem Krkonošská čp. 388, 509 01 Nová Paka, na dobu určitou, od 17.03.2017 do 30.11.2019, 
za nájemné ve výši 413 Kč/měsíc, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0240 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 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: 16.03.2017 
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3.   k ons ta tu je  

3.1.  že jsou v souladu s kupní smlouvou z 25.11.1999, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad 
Labem a Janou Šolcovou, *** *********** ****, *** ** **** ******* *** *****, na byt č. 22 v čp. 2957  
ul. Štefánikova, splněny podmínky převodu práv a povinností na Miroslava Dundu, ********** *** 
***, *** ** **** ****, 

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

4.1.  schválit dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2017/0241 s Miroslavem Dundou, ********** 
*** ***, *** ** **** **** a s Janou Šolcovou, *** *********** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřit 
starostu města podpisem dohody o převzetí závazku. 

 

R/155/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej pozemkové parcely č. 54/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, vedené ve zjednodušené 
evidenci, pozemkovém katastru společnosti JUTA a. s., Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem za kupní cenu ve výši 125 Kč/m2 bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  schválit prodej pozemkové parcely č. 54/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, vedené ve zjednodušené 
evidenci, pozemkovém katastru společnosti JUTA a. s., Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

 

R/156/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  vzít na vědomí otevřený dopis zastupitelům města Dvora Králové nad Labem od spolku "Braunův 
Betlém", 

1.2.  souhlasit s prověřením podmínek případného převzetí národní kulturní památky s názvem 
"Betlém v Novém lese u Kuksu" do majetku města Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

R/157/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej pozemku vedeného jako st. p. č. 2680 o výměře 598 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za cenu 350 Kč/m2, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek vymezených 
v budově čp. 2089, 2090, 2091 stojící na st. p. č. 2680 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem, a to vlastníkům jednotek č. 2089/11, 2089/12, 2089/13, 2089/21, 2089/22, 2089/23, 
2089/31, 2089/32, 2089/33, 2089/41, 2089/42, 2089/43, 2089/51, 2089/52, 2089/53, 2089/61, 
2089/62, 2089/63, 2089/71, 2089/72, 2089/73, 2090/11, 2090/12, 2090/21, 2090/22, 2090/31, 
2090/32, 2090/41, 2090/42, 2090/51, 2090/52, 2090/61, 2090/62, 2090/71, 2090/72, 2091/11, 
2091/12, 2091/13, 2091/21, 2091/22, 2091/23, 2091/31, 2091/32, 2091/33, 2091/41, 2091/42, 
2091/43, 2091/51, 2091/52, 2091/53, 2091/61, 2091/62, 2091/63, 2091/71, 2091/72, 2091/73. 
Velikosti prodávaných spoluvlastnických podílů a tomu odpovídající podíl na úhradě kupní ceny 
bude odpovídat velikosti podílu na společných částech budovy, příslušející každému vlastníkovi 
jednotky tak, jak jsou uvedeny na LV č. 7572, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, 

1.2.  uložit starostovi města Dvůr Králové nad Labem vypracovat návrh smlouvy dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na 
vklad vlastnického práva  podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

 

R/158/2017 -  88. 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. 1701/2 o výměře 221 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, která je dle geometrického plánu č. 4697-400/2016 z 15.11.2016 označena jako díl "a" 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 200 Kč/m2, tj celkovou kupní cenu ve výši  
44.200 Kč, a to Martinu Dostálovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, manželům Ing. Janu 
Holému a Jindře Holé, ***** ****** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,  
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manželům Josefu Kubelkovi a Jaroslavě Kubelkové, ***** ****** ********, *** ** **** ******* *** ***** 
a Veronice Vyšanské, ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, každému do spoluvlastnického 
podílu ve výši 1/4 prodávané části pozemku, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0228 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/159/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, 
o získání finančních prostředků ve výši 687.808 Kč z programu MŠMT - projekt zjednodušeného 
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ č. výzvy 02_16_022, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci ve vši 687.808 Kč do návrhu rozpočtového opatření. 
 

Termín: 30.06.2017 
 

R/160/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem, a to:  
Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, Základní školy Strž, Dvůr 
Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 a Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad 
Labem, Školní 1235.  

 

 

R/161/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní uměleckou školou R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí 
T. G. Masaryka 83, Školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566, IČ: 62731882, o finanční prostředky 
na uspořádání krajského kola 13. Národní přehlídky výtvarných oborů základních uměleckých 
škol ČR, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti dle bodu 1.1. tohoto usnesení s přijetím finančních 
prostředků poskytnutých Základní umělecké škole R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, 
náměstí T. G. Masaryka 83. 

 

 

R/162/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Janu Exnerovi, ****** *, **** ******* *** *****, ve výši 10.000 Kč na úhradu 
pohonných hmot a startovného při účasti na závodech motocyklových veteránů solo 250 ccm 
a side v roce 2017, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0229, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí KSCR 

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

Termín: 27.03.2017 
 

R/163/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Rescue Stopaři, z. s., Doubravice 28, Doubravice, na nákup 
automatizovaného defibrilátoru, 
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1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2017/0262 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí KSCR 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 27.03.2017 
 

R/164/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního příspěvku Domovu důchodců Lampertice, Lampertice 204, 541 01 Trutnov. 

 

R/165/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč Misericordii o. p. s., Štefánikova 1207, Dvůr Králové nad 
Labem, na činnost křesťanské psychologické poradny, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2017/0237 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 k podpisu. 
 

Termín: 27.03.2017 
 

R/166/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Pavlu Škopovi, ********* ****, **** ******* *** *****, ve výši 7.500 Kč na úhradu 
pohonných hmot a ubytování při účasti na Mistrovství Evropy v kulečníku (Brandenburg, 
Německo), 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0242, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí KSCR 

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

Termín: 27.03.2017 
 

R/167/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Bílému kruhu bezpečí, z. s., U Trojice 1042/2,  
150 00 Praha 5, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2017/0244 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 k podpisu. 
Termín: 27.03.2017 

 

R/168/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu služeb souvisejících se 
sociální oblastí následovně: 

Královédvorská Arnika z. s., Doubravice  94, 544 51 Doubravice - 28.000 Kč, 
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Svaz diabetiků ČR, územní organizace Dvůr Králové nad Labem, 5. května 2195, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem - 30.000 Kč, 

Klub důchodců v Sadové, Sadová 2755, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 47.000 Kč, 

Klub důchodců v Žirči, Žireč 5309, 544 04 Dvůr Králové nad Labem - 38.000 Kč, 

Mateřské centrum Žirafa, o. s., náměstí T. G. Masaryka 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 
38.000 Kč, 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Dvůr Králové nad 
Labem, Slunečná 2170, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 38.000 Kč,  

1.2.  smlouvy o poskytnutí dotací dle bodu 1.1. tohoto usnesení: ŠKS/SMDO-2017/0178, ŠKS/SMDO-
2017/0180, ŠKS/SMDO-2017/0179, ŠKS/SMDO-2017/0181, ŠKS/SMDO-2017/0182, 
ŠKS/SMDO-2017/0183 a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

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

Termín: 27.03.2017 
 

R/169/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  nevyhovět návrhu Radky Machkové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající ve změně plochy p. p. č. 1226/3 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem z využití ZS - plochy zeleně soukromé a vyhrazené na využití BI - plochy bydlení 
v rodinných domech - městské a příměstské.  

 

 

R/170/2017 -  88. 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/171/2017 -  88. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 13. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
16.03.2017 od 15 hodin v sále Hankova domu. 

 

1. Zahájení 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

3. Výbory ZM  

4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol 
zřízených městem Dvůr Králové nad Labem 

5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu 

6. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

7. Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při 
provozování hostinských činností 

8. Návrh na změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

9. Souhlas s finančním požadavkem na zpracování expertního stanoviska 

10.  Informace k Provozovatelské smlouvě s Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad 
Labem s. r. o. 

11. Majetkové záležitosti  

12. Zřizovací listina Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 
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13. Navrácení národní kulturní památky s názvem "Betlém v Novém lese u Kuksu" do majetku města 
Dvůr Králové nad Labem 

14. Aktualizace akčního plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 

15. Dotace na podporu sociálních služeb 

16. Dotace oblastní charitě Červený Kostelec na zdravotní pobyty ve středisku Domov sv. Josefa 

17. Dotace na podporu tělovýchovy a sportu 

18. HC Dvůr Králové nad Labem - prominutí odvodu 

19. Expozice textilního tisku 

20. Valná hromada Krematoria a. s. Jaroměř  

21. Delegování zástupce města do Asociace měst pro cyklisty 

22. Rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2016 

23. Opatření v případě nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2017 

24. Smlouva o závazku veřejné služby - dětská LSPP 

25. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2017 

26.  Stanovisko města k výstavbě operačních sálů a k zachování rozsahu poskytované péče 
v Městské nemocnici a. s. Dvůr Králové nad Labem 

27. Diskuze 

28. Závěr. 

 

 

 

 

 

 
 

Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

  
Jan Helbich v. r. 

místostarosta 
 

 

 


