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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 93. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 18.04.2017 

 

R/237/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, do 
programu Erasmus+, Klíčová akce 2, vyhlášeného Národní agenturou pro evropské vzdělávací 
programy, Praha 1, Na Poříčí 1035/4, na projekt "Zdravý život - zdravá mysl", 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti podané Základní školou 
Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 o grant uvedený v bodě 1.1. tohoto 
usnesení. 

 

R/238/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitele Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, o získání 
finančních prostředků ve výši 715.111 Kč z projektu MŠMT zjednodušeného vykazování - 
Šablony pro MŠ a ZŠ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnutí první splátky dotace ve výši 429.066,60 Kč do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

 
Termín: 31.05.2017 

 

R/239/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace z Ministerstva kultury Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad 
Labem, Spojených národů 1620, ve výši 30.000 Kč na projekt Animagie, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci ve výši 30.000 Kč do návrhu nejbližšího rozpočtového 
opatření. 

 
Termín: 31.05.2017 

 

R/240/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje - Podpora 
činnosti turistických informačních center - 17CRG04, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1.1.  zajistit podání žádosti do dotačního programu uvedeného v bodě 1.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 28.04.2017 
 

R/241/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Za obnovení památky židovského hřbitova Dvůr Králové nad Labem, z. s., 
Lipnice 132, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 10.000 Kč na zpracování projektové dokumentace 
revitalizace bývalého areálu židovského hřbitova Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0352,  v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 08.05.2017 
 

R/242/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Životu srdcem, z. s., Bílá Třemešná 260, Bílá Třemešná, ve výši 32.700 Kč na 
projekt 1. ročník Kulturního léta na přehradě Les Království, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0398,  v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 08.05.2017 
 

R/243/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s pořízením územní studie: Komparativní studie variant silničního propojení průmyslové zóny 
Zboží a průmyslové zóny Borek. 

 

R/244/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení pojistného vztahu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21 na pojištění plavidla 
s vlastním strojním pohonem MARINE Y16, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě  
č. 7720375320 (ES č. RAF/POJI-2009/2275-D8) s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna 
Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 na pojištění plavidla s vlastním strojním 
pohonem  MARINE Y16 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 8. k pojistné smlouvě č. 7720375320   
(ES č. RAF/POJI-2009/2275-D8) - pojištění plavidla MARINE Y16 v souladu s bodem 1.2. 
tohoto usnesení. 

 
Termín: 24.04.2017 
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R/245/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vyřazení vozidla ŠKODA Octavia AEE, RZ 6H0 8780, provozovaného městem Dvůr Králové nad 
Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem z rámce havarijního 
pojištění stávající flotily vozidel, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 19 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D19) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER 
H59 - s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 
665/21 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 19 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D19) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 24.04.2017 

 

R/246/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  

1.1.  řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat nejvhodnější nabídku 
zakázky malého rozsahu na "Dodávku 1 ks vozidla s jednoramenným nosičem kontejnerů", 
kterou byla hodnotící komisí určena nabídka společnosti SIMED s r. o., se sídlem Slovany 140, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 2.240.000 Kč bez DPH a s nabízenou 
zárukou 36 měsíců. 

 

R/247/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 24 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Martě Praksové, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.08.2017, za smluvní nájemné 
2.290 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0379 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: 05.05.2017 
 

R/248/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 126 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Jitce Petrákové, *** 
******** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.07.2017 do 30.06.2019, za smluvní 
nájemné 3.321 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0380 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: 05.05.2017 
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R/249/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  způsob úhrady dlužného nájemného a služeb ve výši 22.834 Kč, za byt č. 41 v domě čp. 2331, 
ul. Elišky Krásnohorské ve Dvoře Králové nad Labem, formou 7 měsíčních splátek ve výši  
3.262 Kč, Evě Šestákové, *** ****** ************ *** ****, **** ******* *** *****, pod podmínkou ztráty 
výhody splátek při prodlení s měsíční splátkou s tím, že první splátka bude uhrazena v květnu 
2017, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu č. OEMM/DOHO/-2017/0394 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 uznání dluhu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 28.04.2017 
 

R/250/2017 - 93. 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. 21/2017 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 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  - 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: 25.04.2017 

 

R/251/2017 - 93. 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. 20/2017 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  - 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: 25.04.2017 
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R/252/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej podílu 1/13 na pozemkové parcele č. 2179/13 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
Liboru Babinskému, ******* ******** ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

R/253/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr směnit pozemkovou parcelu č. 2250 a část pozemkové parcely č. 2322/10 za části 
pozemkových parcel č. 2322/2, č. 2322/6, č. 2322/8 a č. 2322/11, vše v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, se společností EPOS, spol. s. r. o., se sídlem Seifertova 1165, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 25.04.2017 

 

R/254/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 06.04.2017, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 předáním k archivaci do centrální spisovny města, 

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 ekologickou likvidací, 

2.6.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 7 a) ekologickou likvidací, 

2.7.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 7 b) darováním příspěvkové organizaci ZŠ Schulzovy 
sady, 

2.8.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 7 c) darováním příspěvkové organizaci ZŠ Podharť, 

2.9.  darovací smlouvu č. OI/DAR-2017/0383 dle bodu 2.7. tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2.10.  darovací smlouvu č. OI/DAR-2017/0384 dle bodu 2.8. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu ODP 

3.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu vyřazení majetku 
dle části 2.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 05.05.2017 

 
3.2.  vedoucí VVS 

3.2.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 
z majetku dle částí 2.2. a 2.5. tohoto usnesení, 

 
Termín: 05.05.2017 

 
3.3.  vedoucímu KRI 

3.3.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 
z majetku dle části 2.3. tohoto usnesení, 

 
Termín: 05.05.2017 
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3.4.  určenému strážníkovi 
3.4.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 

z majetku dle části 2.4. tohoto usnesení, 
 

Termín: 05.05.2017 
 

3.5.  vedoucímu OI 
3.5.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 

z majetku dle částí 2.6. až 2.8. tohoto usnesení, 
 

Termín: 05.05.2017 
 
 

3.5.2.  předložit darovací smlouvy dle bodu 2.9. a 2.10. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 05.05.2017 

 

R/255/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkové parcely č. 851/6 o výměře 256 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, celkové roční nájemné 1.280 Kč, Michalu Hakovi, ********** ***, *** 
** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.05.2017, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2017/0399 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: 30.04.2017 
 

R/256/2017 - 93. 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, z funkce člena likvidační komise Zdislava Vybírala, k 19.04.2017, 

2 .   jm enu je  

2.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, členem likvidační komise Marcela Šádka, s platností od 19.04.2017. 

 

R/257/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  zrušit část usnesení Z/269/2016 - 12. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem bod 2.2. 
z 08.12.2016, 

1.2.  schválit bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 4535/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle 
geometrického plánu č. 4752-56/2017, pozemkové parcely č. 4535/2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem od České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov,  
130 00 Praha 3, 

1.3.  schválit smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991754 (ES OEMM/DAR-2017/0410) 
dle bodu 1.2. tohoto usnesení s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/258/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení pozemkových parcel č. 712/1 o výměře 2 365 m2, č. 712/2 o výměře 16 m2,  
č. 712/3 o výměře 18 m2, č. 712/4 o výměře 18 m2, č. 712/5 o výměře 18 m2, č. 712/6 o výměře 
18 m2, č. 712/7 o výměře 18 m2, č. 712/8 o výměře 18 m2, č. 712/9 o výměře 18 m2, č. 712/10 
o výměře 18 m2, č. 712/11 o výměře 18 m2, č. 712/12 o výměře 19 m2, č. 712/13 o výměře 18 m2, 
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č. 712/14 o výměře 19 m2, č. 712/15 o výměře 19 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
za kupní cenu ve výši 120 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 314.160 Kč od Ing. Evy 
Kulveitové, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  pověřit starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  vyhotovit a projednat návrh kupní smlouvy s Ing. Evou Kulveitovou. 
 

Termín: 24.04.2017 
 

 

R/259/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s bezúplatným nabytím veřejné gravitační kanalizace DN300, DN250 včetně 10 šachet, která 
bude vybudována v pozemkových parcelách č. 4532, č. 4533, obě v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, tlakové splaškové kanalizace DN125, DN 250 včetně 1 tlumící šachty, která bude 
vybudována v pozemkových parcelách č. 4533, č. 3580, č. 4016, č. 3583/1, všechny v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, čerpací šachty splaškových vod, včetně nadzemního objektu, elektrické 
přípojky a areálové komunikace, které budou vybudovány na pozemkových parcelách č. 4533,  
č. 3067/2, č. 3065/2, stavební parcele č. 5900, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od 
společnosti Karsit Automotive, s. r. o., Jaromírova 91, 551 01 Jaroměř, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení. 

 

 

R/260/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: "ZŠ Schulzovy sady - Dodávka ICT" v souladu s vnitřním 
předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění. 

 

 

R/261/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  situaci ohledně systémové podpory od spol. Obis s. r. o., 

2 .   ruš í  

2.1.  usnesení č. R/49/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 07.02.2017. 
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R/262/2017 - 93. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program  14. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
27.04.2017 od 15 hodin v přednáškovém sále v budově Špýcharu Městského muzea Dvůr 
Králové nad Labem. 

 

1. Zahájení 

2. Bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 4535/1, celé pozemkové parcely č. 4535/2, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

3. Odkoupení pozemků 

4. Diskuze 

5. Závěr. 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 
Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


