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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 94. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 02.05.2017 

 

R/263/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, do 
programu Erasmus+, Klíčová akce 2, vyhlášeného Národní agenturou pro evropské vzdělávací 
programy, Praha 1, Na Poříčí 1035/4, na projekt "People show us the way and revealing life 
secrets", 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti podané Základní školou 
Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 o grant uvedený v bodě 1.1. tohoto 
usnesení. 

 

R/264/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, o dotace 
na projekty "Začínáme s technikou" a "Podporujeme, rozvíjíme schopnosti a dovednosti 
talentovaných žáků" z dotačního programu Královéhradeckého kraje, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě  
1.1. tohoto usnesení. 

 

R/265/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko k personální změně pracovníka přímé péče sociální rehabilitace, poskytované 
Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818, 541 01 Trutnov, dle přílohy 
č. 2, vydané za účelem změny kapacity sítě podporovaných sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

 

R/266/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zadávací dokumentaci a realizaci veřejné 
zakázky: Energetická soutěž na dodavatele plynu pro Základní školu Podharť, Máchova 884, 
Dvůr Králové nad Labem a Mateřskou školu Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 
podle článku 4, oddílu I. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 - Pravidla  
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pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při této veřejné zakázce nebude využit elektronický systém E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  ředitelce ZŠ Podharť, ředitelce MŠ El. Krásnohorské 

3.1.1.  zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci v navržených termínech. 
 
 

Termín: 31.05.2017 
 

R/267/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Klubu Natura, z. s., náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem ve výši 
10.000 Kč na dopravu v rámci projektu Přírodovědné expedice na Sicílii v termínu  
27.04. - 08.05.2017, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0436 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 22.05.2017 
 

R/268/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizaci Dvůr Králové nad Labem, 
Raisova 2970, Dvůr Králové nad Labem ve výši 2.500 Kč na úhradu věcných cen na rybářských 
závodech, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0409 dle bodu 1.1 tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 22.05.2017 
 

R/269/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výroční zprávy za rok 2016 Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Městského 
muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Hankova domu, městského kulturního zařízení 
a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

R/270/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápisy z kontrol výsledků hospodaření za rok 2016 v ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, 
ZŠ Podharť, ZUŠ, MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, v Městské knihovně Slavoj, v městském 
kulturním zařízení Hankův dům, v Městském muzeu, v Domě dětí a mládeže Jednička, 
v Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem a v Technických službách města Dvora 
Králové nad Labem, 

1.2.  hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených 
v bodě 1.1. za rok 2016 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2016, 
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2.   schva lu je  

2.1.  hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených 
v bodě 1.1. za rok 2016, jejich rozdělení do jednotlivých fondů, včetně případného posílení fondu 
investic z rezervního fondu, dále odvody do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. (9), písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a úpravy stávajících výší neinvestičních příspěvků pro zřízené příspěvkové organizace 
na rok 2017, vše dle přiložené tabulky Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových 
organizací za rok 2016, která je součástí přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

 

 

R/271/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 2, písm. p) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů roční účetní závěrky, sestavené k 31.12.2016, městem zřízených 
příspěvkových organizací ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, ZŠ Podharť, ZUŠ,  
MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, Městské knihovny Slavoj, městského kulturního zařízení 
Hankův dům, Městského muzea,  Domu dětí a mládeže Jednička, Pečovatelské služby Města 
Dvůr Králové nad Labem a Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, 

2 .   nevznáš í  

2.1.  požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky městem zřízených 
příspěvkových organizací uvedených v bodě 1.1. 

 

R/272/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, 
text výzvy k předložení nabídky, okruh navržených uchazečů a jejich oslovení, včetně návrhu 
smlouvy o dílo a realizaci akce: "Přístavba sociálního zázemí hasičské zbrojnice v Žirči" 
v souladu s čl. 4, bod 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.  oslovení uchazečů této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, bod 5 a čl. 6, bod 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.  schvaluje složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro 
hodnocení nabídek včetně náhradníků v předloženém znění, 

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

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při zadávání této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, odst. 5, Oddíl I, odst. 2 vnitřního předpisu 
města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, bude zahájení provedeno oslovením 7 dodavatelů, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 15.09.2017 
 
 

3.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 
zahájila svoji činnost prvním jednáním 22.05.2017 před otevíráním obálek s doručenými 
nabídkami. 

 
Termín: 22.05.2017 

 

R/273/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  předložený návrh řešení akce: "Rekonstrukce ulice Vrchlického - horní část", 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zadat zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na 
akci: "Rekonstrukce ulice Vrchlického - horní část" ve schváleném rozsahu. 

 
Termín: 30.11.2017 

 

R/274/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s navázáním spolupráce s Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně, 

2 .   schva lu je  

2.1.  sponzorskou smlouvu č. RISM/OSTA-2017/0449 s Fakultou architektury Vysokého učení 
technického v Brně, Poříčí 273/5, 639 00 Brno, IČ 00216305, 

2.2.  rámcovou smlouvu o spolupráci č. RISM/SPOL-2017/0447 s Fakultou architektury Vysokého 
učení technického v Brně, Poříčí 273/5, 639 00 Brno, IČ 00216305, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit starostovi města k podpisu smlouvy dle bodů 1.1. a 1.2. 
 

Termín: 19.05.2017 
 

R/275/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zrušení stávajícího věcného břemene k pozemku p. p. č. 547/2 a st. p. č. 184 v k. ú. Žirecká 
Podstráň, 

1.2.  zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemkové p. p. č. 547/2 v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 276-37/2017, 

1.3.  smlouvu č. RISM/VB-2017/0444 s manželi Miloslavou a Karlem Linhardovými, oba trvale bytem 
Žirecká Podstráň č. ev. 5338, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 31.05.2017 
 

R/276/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p. p. č. 894/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
v areálu městského hřbitova, s provozovateli pohřebních služeb Václavem Bělohoubkem, se 
sídlem Nová Tyršova 2785, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, a Josefem Kňourkem, Bílé 
Poličany 81, 544 52 Bílé Poličany za podmínek uvedených v nájemní smlouvě dle přílohy č. 2. 

 

R/277/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  realizaci obnovy veřejného osvětlení v rámci akce: "Chodníky podél silnice III/30012" v rámci 
hlavní činnosti Technických služeb města Dvora Králové nad Labem a v souladu s jejich platnou 
zřizovací listinou, 

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

2.1.  schválit navýšení provozního příspěvku Technickým službám města Dvora Králové nad Labem 
pro rok 2017 o celkovou částku 2.500.000 Kč na realizaci obnovy veřejného osvětlení  
v ul. nábřeží Benešovo a Štefánikova na hlavní činnosti č. 3) Provoz, údržba a opravy veřejného 
osvětlení, kašen a WC jako závazného ukazatele rozpočtu, 
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3.   uk ládá  
3.1.  řediteli technických služeb města 

3.1.1.  provést obnovu veřejného osvětlení v ul. nábřeží Benešovo a Štefánikova v souladu 
s projektovou dokumentací akce: "Chodníky podél silnice III/30012" a náklady s tím 
spojené vyúčtovat městu samostatným vyúčtováním v rámci hlavní činnosti v souladu 
s platnou zřizovací listinou, 

Termín: 30.11.2017 
 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zahrnout navýšení provozního příspěvku Technickým službám města Dvora Králové nad 

Labem jako závazný ukazatel rozpočtu v požadované výši do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 31.05.2017 

 

R/278/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Ceník prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s platností od 
01.05.2017 dle přílohy č. 2. 

 

R/279/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 2253/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Haně 
Bémové, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****. 

 

R/280/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 683/1, č. 4010/1, č. 4015/1,  
č. 705/1, č. 3580, č. 4533, č. 4532, č. 4538, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 179.600 Kč bez příslušné sazby DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. 9900092763/1/BVB  
(ES OEMM/BUDO-2017/0441) s GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 01 Ústí nad Labem, 
která je na základě plné moci zastoupena společností GridServices, s. r. o.,  se sídlem 
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 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: 12.05.2017 
 

R/281/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s pronájmem stávajících optických tras metropolitní sítě, 

1.2.  s umístěním optické trasy do pozemkových parcel č. 3963/1, č. 3966/2, č. 3963/4, všechny  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, č. 600, č. 599, č. 598, č. 109, č. 572/2, č. 572/4, č. 204, č. 568, 
č. 231/12, č. 231/38, všechny v k. ú. Žirecká Podstráň, č. 451, č. 118/1 v k. ú. Žireč Městys,  
č. 423/2, č. 201/2, č. 201/9, č. 418/1, č. 247/2, č. 413/1, č. 305/44, č. 265, č. 269/3, č. 269/1,  
č. 357, všechny v k. ú. Žireč Ves, 

2 .   odk ládá  

2.1.  udělení souhlasu s umístěním optické trasy do pozemkových parcel č. 504/1, č. 519, č. 525/2, 
všechny v k. ú. Žireč Městys a požaduje doložení stanoviska Povodí Labe, státního podniku,  
a to s ohledem na stavbu "SN Žireč", 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  jednat se společností itself s. r. o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice 
o uzavření nájemní smlouvy na využití stávajících optických tras metropolitní sítě, 

 
Termín: 31.05.2017 

 
3.2.  vedoucí OEMM 

3.2.1.  vyzvat společnost itself s. r. o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice 
k doložení stanoviska Povodí Labe, státního podniku k případnému uložení optické sítě do 
pozemkových parcel č. 504/1, č. 519, č. 525/2, všechny v k. ú. Žreč Městys, 

 
Termín: 12.05.2017 

 
 

3.2.2.  jednat se společností itself s. r. o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice 
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 

 
Termín: 31.05.2017 

 

R/282/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem číslo 2/2017 - Pravidla pro pronajímání prostor 
sloužících podnikání  a garáží v majetku města Dvůr Králové nad Labem, s účinností  
od 03.05.2017 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 03.05.2017 
 
 

3.1.2.  zajistit umístění schváleného znění vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr 
Králové nad Labem. 

 
Termín: 03.05.2017 

 

R/283/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 44 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
k 03.05.2017, s Terezou Rückerovou, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2017/0438 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: 03.05.2017 

 

 

 

 

 



Strana 7/8 

R/284/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 12 v čp. 1973, nábřeží 
Benešovo, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Helena Šafková, ********* ****** ****, **** ******* *** *****,*** 

1.2.  pronájem bytu č. 12 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Heleně Šafkové, 
********* ****** ****, **** ******* *** *****, dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, na dobu 
určitou 1 rok, od 22.05.2017 do 21.05.2018, za smluvní nájemné ve výši 5.525 Kč/měsíc, za 
předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0440 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 19.05.2017 
 

R/285/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města prodloužit výpůjčku prostor sloužících podnikání o celkové výměře 133,31 m2 
nacházejících se v 2. nadzemním podlaží domu čp. 2,  náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové 
nad Labem, Mateřskému centru Žirafa, o. s., Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 1 rok, od 
01.07.2017 do 30.06.2018, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 05.05.2017 

 

R/286/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 2062/9 o výměře 150 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, celkové roční nájemné 750 Kč, Karlu Vackovi, Michalu a Petře 
Bereczovým, všichni bytem ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 
15.05.2017, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2017/0448 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: 15.05.2017 
 

R/287/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 52 v čp. 1974, ul. nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Štefanu 
Zubajovi, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 03.05.2017 do 02.05.2019, 
za smluvní nájemné 3.585 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0450 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: 03.05.2017 
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R/288/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.03.2017, 

2 .   schva lu je  

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

 

 
 
 
 
 

 
 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


