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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 89. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 21.03.2017 

 

R/172/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad Labem platný od 
01.04.2017 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  zveřejnit Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad Labem. 
 

Termín: 31.03.2017 
 

R/173/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem realizovat projekt „Odpadový kalendář - rok 2018", 

1.2.  se záměrem realizovat projekt „Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady 
- podpora domácího kompostování", 

2 .   schva lu je  

2.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace od Královéhradeckého kraje na projekt "Odpadový kalendář - 
rok 2018" a pověřuje starostu města podpisem této žádosti, 

2.2.  podání žádosti o poskytnutí dotace od Královéhradeckého kraje na projekt „Rozvoj 
integrovaného systému nakládání s komunálními odpady - podpora domácího kompostování" 
a pověřuje starostu města podpisem této žádosti, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OŽP 

3.1.1.  zajistit podání žádostí o dotace dle bodu 2.1. a 2.2. tohoto usnesení z dotačního programu 
Královéhradeckého kraje. 

 
Termín: 24.03.2017 

 

R/174/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  provedení úklidu příkopů u příjezdových komunikací do města a to: Klub NATURA, z. s. 33 km, 
odměna 33.000 Kč, Tělocvičná jednota Sokol Žireč 15,1 km, odměna 15.100 Kč, 

1.2.  dohody o provedení sběru a třídění odpadů na příjezdových komunikacích do města  
č. OŽP/DOHO-2017/0322 a č. OŽP/DOHO-2017/0323 s Klubem NATURA, z. s. a Tělocvičnou 
jednotou Sokol Žireč v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich 
podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OŽP 

2.1.1.  předložit dohody o provedení sběru a třídění odpadů na příjezdových komunikacích do 
města s Klubem NATURA, z. s. a Tělocvičnou jednotou Sokol Žireč starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 10.04.2017 

 

R/175/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 20.03.2017, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: vrba jíva (2 ks) na 
pozemku p. p. č. 2074/14, borovice (1 ks) na pozemku p. p. č. 705/1, jasan (2 ks) na pozemku  
p. p. č. 271/1, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2.2.  s pokácením těchto dřevin rostoucích mimo les: líska obecná (1 ks) na pozemku p. p. č. 2074/14, 
jasan (1 ks) na pozemku p. p. č. 2074/14, škumpa ocetná (3 ks) na pozemku p. p. č. 2074/14, 
vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  podat odboru OŽP žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na stromy dle bodu  
2.1. tohoto usnesení, 

Termín: 31.03.2017 
 

3.1.2.  zajistit pokácení dřevin rostoucích mimo les na dřeviny dle bodu 2.2. tohoto usnesení. 
 

Termín: 31.12.2017 
 

R/176/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  "Přehled čerpání a zdrojů sociálního fondu k 31.12.2016" a "Rozpočet sociálního fondu na rok 
2017" dle přílohy č. 1. 

 

R/177/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o stavu pohledávek k 31.12.2016, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontroly stavu pohledávek a věnovat maximální péči 
pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů 
řešení správy pohledávek města, 

 
Termín: 30.09.2017 

 
2.2.  zastupiteli pověřenému řízením Městské policie DKNL 

2.2.1.  nadále zajišťovat pravidelné a průběžné předávání pohledávek po lhůtě, vznikajících na 
úseku činnosti městské policie, k dalšímu vymáhání odboru RAF. 

 
Termín: 30.09.2017 

 

R/178/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit poskytnutí účelových finančních prostředků domu čp. 2959 v ulici Eduarda Zbroje ve 
Dvoře Králové nad Labem do fondu oprav ve výši 37 % (18.722 Kč) z celkové částky, za účelem 
výměny vodovodního stoupacího potrubí pro teplou i studenou vodu, 

1.2.  schválit dohodu č. RISM/DOHO-2017/0319 o poskytnutí účelových finančních prostředků 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/179/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2017/0302 s příspěvkovou organizací Technické služby 
města Dvora Králové nad Labem, zastoupenou ředitelem organizace Ing. Janem Horsákem 
s účinností od 01.04.2017 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 29.03.2017 
 

R/180/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  "Provozní a návštěvní řád letního stadionu Dvůr Králové nad Labem" dle přílohy č. 2. 

 

R/181/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 851/6 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Michalu Hakovi, 
***** ********** ***, *** ** **** ******* *** *****, 

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: 31.03.2017 

 

R/182/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pacht pozemkových parcel č. 156/1 o výměře 51 m2 a č. 156/2 o výměře 11 987 m2, obě  
v k. ú., Dvůr Králové nad Labem, za dohodnuté pachtovné 1.204 Kč/rok, Jaroslavě Zdráhalové, 
***** * ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  smlouvu o pachtu č. OEMM/PACH-2017/0297 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 smlouvu o pachtu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 21.04.2017 
 

R/183/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 320 v k. ú. Sylvárov, 

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: 31.03.2017 

 

R/184/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 11 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 
k 31.03.2017, s Jindřiškou Vránovou, bytem ******* ******** ****, **** ******* *** *****, 
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1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2017/0272 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 dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

 
Termín: 29.03.2017 

 

R/185/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 53 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Bc. Jaroslavě 
Matoušové, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 20.05.2017, za smluvní 
nájemné 2.310 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0290 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: 31.03.2017 
 

R/186/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 13 v čp. 1250, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Vendulce 
Suchomelové, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, odchylně od Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, na dobu určitou 1 rok, od 15.04.2017 do 14.04.2018, za smluvní nájemné ve 
výši 3.260 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0289 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: 31.03.2017 
 

R/187/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 42 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Michalovi 
Damianidisovi, *** ******* ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.04.2017 do 31.03.2019, 
za smluvní nájemné 3.560 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0291 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: 31.03.2017 
 

R/188/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 12 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 3.805 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 
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1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 12 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, 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: 27.03.2017 

 

R/189/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na  částech pozemkových parcel č. 605, č. 609,  
č. 610/1, všechny v k. ú. Lipnice u Dvora Králové za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
30.000 Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením stavby na částech pozemkových parcel  
č. 605, č. 609, č. 610/1, všechny v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IE-12-2006386/VB/1 (ES OEMM/BUDO-2017/0303) s ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 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: 07.04.2017 
 

R/190/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavby "Dv.Kr.n.L. vvnn p.č.231/15 RD Schneider" na částech pozemkových parcel 
č. 231/11, č. 568, obě v k. ú. Žirecká Podstráň, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2015459/PS/3 (ES OEMM/OSTA-2017/0296) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné 
moci zastoupena společností ELEKTRO COMP spol. s r. o., Maloskalická 68, 552 03 Česká 
Skalice 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: 07.04.2017 
 

R/191/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1085/1 o výměře 96 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, celkové roční nájemné 480 Kč, Jaroslavu Malému, ***** ********* 
***, *** ** **** ******* *** ***** a Petře Pavlisové, ***** *********** ****, *** ** **** ******* *** *****, na 
dobu neurčitou, od 01.04.2017, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2017/0305 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: 12.04.2017 
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R/192/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 118/3 v k. ú. Zdobín dle 
geometrického plánu 110-2001/2017 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.420 Kč včetně 
příslušné sazby DPH pro GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 9900083228/2/2017 (ES OEMM/VB-2017/0304) 
s GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci 
zastoupena společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  
a Ing. Ondřejem Samkem, ****** **, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 07.04.2017 
 

R/193/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/92/2017 - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 21.02.2017, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na  části pozemkové parcely č. 24/2 v k. ú. Žireč 
Městys za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.400 Kč bez příslušné sazby DPH  
a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 24/2 v k. ú. Žireč Městys, 

3 .   schva lu je  

3.1.  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 ELEKTRO-COMP spol. s r. o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 07.04.2017 
 

R/194/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2  
v čp. 2963 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, reagoval jediný zájemce, 

2 .   schva lu je  

2.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2 v čp. 2963, Dvůr Králové nad Labem, Marku 
Fejksovi, *********** *** ****, *** ** **** ******* *** *****, za účelem provozování kanceláře, na dobu 
určitou 5 let, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 610 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního 
inflačního růstu nájemného, s účinností od 01.04.2017, za podmínky, že před podpisem nájemní 
smlouvy bude uhrazena jistota ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby, 

2.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2017/0307 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.03.2017 
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R/195/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrová řízení na prodej volných bytových jednotek v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 
kterého se mohou zúčastnit pouze osoby způsobilé k právním úkonům, tedy fyzické osoby starší 
18 let, s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR, za 
předpokladu, že nejsou dlužníky města ani příspěvkových organizací zřízených městem a zaplatí 
kauci v plné výši uvedené u jednotlivých bytových jednotek, a to nejpozději v den podání své 
nabídky a které uvedou pravdivé údaje, jinak budou z výběrového řízení vyloučeny, 

1.2.  prodej volné bytové jednotky č. 1902/42  v čp. 1902, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2263 v rozsahu 
494/7737 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu 
565.000 Kč, 

1.3.  prodej volné bytové jednotky č. 1902/41  v čp. 1902, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2263 v rozsahu 
476/7737 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu 
535.000 Kč, 

1.4.  prodej volné bytové jednotky č. 1068/22 v čp. 1068, nábřeží Benešovo, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a na st. p. č. 1338 v rozsahu 463/1999 k celku, formou 
obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu 635.000 Kč, 

1.5.  prodej volné bytové jednotky č. 1988/32 v čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2347 v rozsahu 508/17416 
k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu 540.000 
Kč, 

1.6.  prodej volné bytové jednotky č. 1989/13 v čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2347 v rozsahu 224/17416 
k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu  
220.000 Kč, 

1.7.  prodej volné bytové jednotky č. 1989/12 v čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2347 v rozsahu 515/17416 
k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu  
560.000 Kč, 

1.8.  prodej volné bytové jednotky č. 1987/22 v čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2347 v rozsahu 455/17416 
k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu  
550.000 Kč, 

1.9.  prodej volné bytové jednotky č. 1902/44  v čp. 1902, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2263 v rozsahu 
479/7737 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu 
530.000 Kč, 

1.10.  prodej volné bytové jednotky č. 1989/42 v čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2347 v rozsahu 464/17416 
k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu  
505.000 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise ve složení Jan Jarolím, 
Alexandra Jiřičková, Elena Mocová (náhradníci Dušan Sedláček, Jan Helbich, Iva Škopová), 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit podmínky výběrových řízení na jednotlivé volné bytové jednotky na úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

 
Termín: 31.03.2017 

 

R/196/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Domácímu hospici Duha, o. p. s., Čsl. armády 
1815, 508 01 Hořice, 
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1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2017/0255 s Domácím hospicem Duha, o. p. s., Čsl. armády 
1815, 508 01 Hořice a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

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

Termín: 31.03.2017 
 

R/197/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620, ve výši 4.000 Kč na zajištění organizace Okresního 
kola poznávání přírodnin, 

1.2.  podání žádosti Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017, a to na projekt: "Zlatý oříšek 
Královéhradeckého kraje - 3. ročník"”, 

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 žádosti uvedené v bodě  
1.2. tohoto usnesení. 

 

R/198/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s poskytnutím navýšeného finančního daru ve výši 38.766 Kč Základní škole Podharť, Dvůr 
Králové nad Labem, Máchova 884 na projekt Obědy dětem od fondu Drab foundation - nadační 
fond, Rohanské nábřeží 678/29, Praha 8. 

 

R/199/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s úpravou příplatku za vedení ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem,  
E. Krásnohorské 2428, ředitelky Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 
2919, ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a ředitelky Základní 
umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 83 dle 
důvodové zprávy, od 01.04.2017, 

2 .   s tanoví  

2.1.  plat ředitelce Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2428, ředitelce 
Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, ředitelce Mateřské školy, 
Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a ředitelce Základní umělecké školy R. A. Dvorského, 
Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 83, dle přílohy č. 5 - 8, 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostu města podpisem platových výměrů dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

 

R/200/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanovu je  

1.1.  plat ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 2 a pověřuje 
starostu města podpisem platového výměru. 

 

R/201/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko k celoročnímu provozu noclehárny, dle přílohy č. 2, vydané za účelem změny kapacity 
Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho 
podpisem. 

 



Strana 9/9 

R/202/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  potvrzení, dle přílohy č. 2, o výkonu činností ve veřejném zájmu za účelem zajištění veřejné 
služby, dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, 
Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jeho 
podpisem. 

 

R/203/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis památkové komise RM z 13.03.2017, 

2 .   souh las í  

2.1.  s návrhem na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury ČR z programu 
"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" dle přílohy  
č. 1, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠPP 

3.1.1.  zajistit odeslání kompletních žádostí s návrhem rozdělení finančních prostředků 
Ministerstvu kultury ČR. 

 
Termín: 31.03.2017 

 

R/204/2017 - 89. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu č. KTÚ/POSS-2017/0348 o pracovnělékařských službách podle zákona č. 373/2011 
Sb., o specifických zdravotních službách, mezi městem Dvůr Králové nad Labem a praktickým 
lékařem MUDr. Martinem Topoľským a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

 

2 .   uk ládá  
2.1.  tajemníkovi MěÚ 

2.1.1.  předložit k podpisu smlouvu dle bodu 1.1. 
 

Termín: 30.03.2017 
 

R/205/2017 - 89. 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 25.01.2017. 

 

 

 

 
 
 
 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

  
 
 

Jan Helbich v. r. 
místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


