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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 97. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 23.05.2017 

 

R/298/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o hodnocení nabídek z 05.05.2017 na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka 
ICT", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka ICT" tak, že 
nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy DLNK, s. r. o., E. Beneše 470, 552 03 Česká Skalice za 
cenu 225.363 Kč včetně DPH. 

 

R/299/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením servisní podpory programového vybavení Fiso o 1 rok, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 2 k servisní smlouvě programového vybavení Fiso se spol. AQE advisors, a. s. 
OI/POSS-2013/0498 - D2 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 02.06.2017 
 

R/300/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pro rozpočtový rok 2017  provedení přezkumu hospodaření města Dvůr Králové nad Labem 
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města v tomto smyslu, v souladu 
s ustanovením § 4, odst. 1) zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, požádat o toto 
přezkoumání Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, k podpisu formulář 
žádosti o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2017, po jeho obdržení z Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje. 

 
Termín: 30.05.2017 
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R/301/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2017 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2017 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

· na straně příjmů zvyšuje    o   6.384.433,73 Kč 

· na straně výdajů zvyšuje    o   6.621.402,80 Kč 

· ve financování upravuje    o      236.969,07 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2017 

· na straně příjmů        335.275.906,74 Kč 

· na straně výdajů        401.379.183,05 Kč 

· financování          66.103.276,31 Kč. 

 

R/302/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí 
finančních prostředků v souhrnné výši 400.000 Kč, z toho investiční finanční příspěvek ve výši  
284.691 Kč a neinvestiční finanční příspěvek ve výši 115.309 Kč  k zajištění činností 
souvisejících s výkonem působnosti v oblasti veřejné správy pro Hasičský záchranný sbor 
Královéhradeckého kraje, 

1.2.  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o poskytnutí a využití finančních 
prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/FIN-2017/0501) s Českou 
republikou - Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, se sídlem nábřeží 
U Přívozu 122/4, Hradec Králové 3 a pověřit starostu města podpisem této smlouvy. 

 

R/303/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zařazení vozidla Renault Kangoo, registrační značka 1SH9593 provozovaného městem zřízenou 
příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem do 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. 20 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D20) a Dodatek  č. 21 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D21) 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 jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 20 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D20)  a Dodatek č. 21 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D21) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 
v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 30.05.2017 

 

R/304/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zařazení vozidla Dacia Dokker Van, provozovaného městem zřízenou příspěvkovou organizací 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem do rámce havarijního pojištění do stávající flotily vozidel, 
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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. 22 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D22) 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. 22 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D22) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 30.05.2017 

 

R/305/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  Pavla Krause z funkce vedoucího skupiny nasazení sil a prostředků povodňové komise města 
k 24.05.2017, 

1.2.  Jana Sedláčka z funkce zástupce vedoucího skupiny nasazení sil a prostředků povodňové 
komise města k 24.05.2017, 

1.3.  Pavlu Sklenářovou z funkce člena skupiny týlového zabezpečení, ochrany obyvatelstva 
a evakuace povodňové komise města k 24.05.2017, 

2 .   jm enu je  

2.1.  Jana Sedláčka vedoucím skupiny nasazení sil a prostředků povodňové komise města 
k 24.05.2017. 

 

R/306/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města vypůjčit SDH Verdek movitý a nemovitý majetek dle přílohy č. 1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu KRI 

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

 
Termín: 31.05.2017 

 

R/307/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1987/22, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem:  

1. místo: Karel Žihla, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,*** 

1.2.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1988/32, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem:  

1. místo: JUTA, a. s., Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1989/12, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem:  

1. místo: JUDr. Daniela Žihlová, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,* 

1.4.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1989/13, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem:  

1. místo: Alena Odvárková, *********** ****, *** ** **** ******* *** *****,*** 

1.5.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1989/42, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem:  

1. místo: Antonina Arkhipova, ********* **, *** ** **** ******* *** *****,*** 

1.6.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1902/41, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem:  

1. místo: Martin Šimůnek, ******* **, *** ** **** ******* *** *****,*** 
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1.7.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1902/42, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem:  

1. místo: manželé Gabriela Rausová, ******* ***, *** ** *******, a Pavel Rausa, ************ ******** 
**, *** **, 

1.8.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1902/44, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem:  

1. místo: Radmila Jonešová, **** **** **, *** ** **** ******* *** *****, 

1.9.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1068/22, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem:  

1. místo: Radek Schreiber, ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

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

2.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 1988/32 v domě čp. 1987, 1988 a 1989, nábřeží Benešovo 
v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 508/17416 na 
společných částech domu čp. 1987, 1988 a 1989, st. p. č. 2347, JUTĚ a. s., se sídlem Dukelská 
417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupenou statutárním ředitelem Ing. Jiřím Hlavatým, za 
celkovou kupní cenu 580.000 Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2017/0487 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

2.3.  schválit prodej bytové jednotky č.1989/12 v domě čp. 1987, 1988 a 1989, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 515/17416, na společných částech domu čp. 1987, 1988 
a 1989, na st. p. č. 2347 nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou 
kupní cenu 605.000 Kč a prodej bytové jednotky č. 1987/22 v domě čp. 1987, 1988 a 1989, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 455/17416 na společných částech domu čp. 1987, 1988 
a 1989, na st. p. č. 2347 nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem  za celkovou 
kupní cenu 560.000 Kč, manželům JUDr. Daniele Žihlové a Karlu Žihlovi, ****** ***** ******** ****, 
*** ** **** ******* *** *****, * 

2.4.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2017/0488 dle bodu 2.3.  tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

2.5.  schválit prodej bytové jednotky č.1989/13 v domě čp. 1987, 1988 a 1989, nábřeží Benešovo 
v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 224/17416 na 
společných částech domu čp. 1987, 1988 a 1989, st. p. č. 2347, manželům Aleně a Tomášovi 
Odvárkovým, ****** ***** *********** ****, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 
225.000 Kč, 

2.6.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2017/0489 dle bodu 2.5. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

2.7.  schválit prodej bytové jednotky č.1989/42 v domě čp. 1987, 1988 a 1989, nábřeží Benešovo 
v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 464/17416 na 
společných částech domu čp. 1987, 1988 a 1989, st. p. č. 2347, Antonině Arkhipove, ****** ***** 
********* **, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 506.000 Kč, 

2.8.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2017/0490 dle bodu 2.7. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

2.9.  schválit prodej bytové jednotky č.1902/41 v domě čp. 1902, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 476/7737 na společných částech 
domu čp. 1902, st. p. č. 2263, Martinovi Šimůnkovi, ****** ***** ******* **, *** ** **** ******* *** 
*****, za celkovou kupní cenu 535.100 Kč, 

2.10.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2017/0491 dle bodu 2.9. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

2.11.  schválit prodej bytové jednotky č.1902/42 v domě čp. 1902, nábřeží Benešovo v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 494/7737 na 
společných částech domu čp. 1902, st. p. č. 2263, manželům Pavlovi Rausovi, ****** ***** 
************ ******** **, *** ** ************ ******** a Gabriele Rausové, ****** ***** ******* ***, *** ** 
*******, za celkovou kupní cenu 603.000 Kč, 

2.12.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2017/0494 dle bodu 2.11. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 
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2.13.  schválit prodej bytové jednotky č.1902/44 v domě čp. 1902, nábřeží Benešovo v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 479/7737 na 
společných částech domu čp. 1902, st. p. č. 2263, manželům Radmile a Milanovi Jonešovým, 
trvale bytem **** **** **, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 530.530 Kč, 

2.14.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2017/0495 dle bodu 2.13. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

2.15.  schválit prodej bytové jednotky č.1068/22 v domě čp. 1068, nábřeží Benešovo v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 463/1999 na 
společných částech domu čp. 1068, st. p. č. 1338, Radkovi Schreiberovi, ****** ***** ********** 
****, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 635.000 Kč, 

2.16.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2017/0496 dle bodu 2.15. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem. 

 

 

R/308/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 2 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Vlastě Pfeiferové, ******* ***, 
**** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.06.2017 do 31.05.2019, za smluvní nájemné  
2.481 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0474 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: 31.05.2017 
 

R/309/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 979/21 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4759-59/2017 za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 2.000 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-12-2014941/VB/01(ES OEMM/VB-
2017/0480) 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, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 09.06.2017 
 

R/310/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení části pozemkové parcely č. 756/1 o výměře 461 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, která je dle geometrického plánu č. 4607-418/2015 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 756/37 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně stavby chodníku a zábradlí 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 414.900 Kč od společnosti CARLA spol. s r. o., Krkonošská 
2850, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. 
tohoto usnesení. 
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R/311/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr bezúplatného převodu částí pozemkových parcel č. 205/1 dílu 2, č. 205/2 dílu 2  
v k. ú. Žirecká Podstráň, vedených ve zjednodušené evidenci s původem v přídělovém plánu, 
předem určenému zájemci, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 29.05.2017 

 

R/312/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podanou žádost Povodí Labe, státního podniku, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové nad 
Labem o odkoupení pozemkových parcel č. 2307/1, č. 2307/5, č. 2307/7, č. 2306/2, č. 4774, 
stavebních parcel č. 2519, č. 2520, č. 2521, č. 2522, č. 4357, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  projednat se starostou města další postup v rámci případného prodeje pozemků a staveb. 
 

Termín: 09.06.2017 
 

R/313/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením archeologického výzkumu na pozemkových parcelách č. 4536, č. 4537, č. 4538,  
č. 4551, č. 4552, č. 4553, č. 4554, č. 4556, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/314/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 947/1, č. 979/2,  
č. 979/21, č. 1130, č. 1131/16, č. 1131/96, č. 1131/29, č. 1131/86, č. 1133/38, č. 3656/3, č. 3680, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4721-10714/2016 za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 178.112 Kč včetně příslušné sazby DPH pro  
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene OEMM/VB-2017/0481 s GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností 
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 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: 16.06.2017 
 

R/315/2017 - 97. 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. 1821/5 o výměře 192 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
Marcele Šupové, bytem ******* **, *** ** *****, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
38.400 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0493 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/316/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej stavební parcely č. 2603 o výměře 73 m2 včetně stavby bez čp./če., vše  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Českému rybářskému svazu, z. s. místní organizaci, se sídlem 
Raisova 2970, Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou celkovou kupní cenu 25.000 Kč 
a zřízení bezúplatného věcného břemene na kanalizační vedení „DVŮR KRÁLOVÉ n. L.  
- ul. SMETANOVA - DEŠŤOVÁ KANALIZACE“ umístěného v pozemkových parcelách č. 2352/1, 
č. 2352/2, č. 2355 a č. 2358/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, které jsou ve vlastnictví 
Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Dvůr Králové nad Labem, se sídlem Raisova 
2970, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,   

1.2.  schválit kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. OEMM/KUPO-2017/0498 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/317/2017 - 97. 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. 2955 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem dle zveřejnění č. 18/2017 reagoval 
jediný zájemce, který od nabídky odstoupil, 

2 .   vyzývá  

2.1.  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  - 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: 31.05.2017 

 

R/318/2017 - 97. 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. 2954 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem dle zveřejnění č. 18/2017 reagoval 
jediný zájemce, který porušil podmínky výběrového řízení, 

2 .   vyzývá  

2.1.  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  - 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: 31.05.2017 
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R/319/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 22 v čp. 2955, ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem k 30.06.2017 
s manžely Markem a Miluší Beranovými, *********** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2017/0509 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 22 v čp. 2955, ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavovi a Reketi 
Janečkovým, oba bytem Nerudova 2125, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 
01.07.2017 do 30.06.2024, za nájemné ve výši 2.757 Kč/měsíc, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0510 v souladu s bodem 1.3. 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. 
tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

 
Termín: 23.06.2017 

3 .   k ons ta tu je  

3.1.  že jsou v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě z 22.07.2004, uzavřenou mezi městem 
Dvůr Králové nad Labem a manžely Markem a Miluší Beranovými, *** *********** ****, *** ** **** 
******* *** ***** na byt č. 22 v čp. 2955 ul. Štefánikova, splněny podmínky převodu práv 
a povinností na manžele Jaroslava a Reketi Janečkovy, *** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

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

4.1.  schválit dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2017/0512 s manžely Jaroslavem a Reketi 
Janečkovými, *** ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** a s manžely Markem a Miluší Beranovými,  
*** *********** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřit starostu města podpisem dohody o převzetí 
závazku. 

 

R/320/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit nabytí pozemků po vypořádání majetkových vztahů v rámci  projektu  "Labská stezka",  
p. p. č. 95/8 o výměře 349 m2 v k. ú. Žireč Ves, p. p. č. 247/3 o výměře 273 m2, p. p. č. 357/2 
o výměře 5 m2 a p. p. č. 356 o výměře 2 385 m2 v k. ú. Stanovice u Kuksu, p. p. č. 2152/2 
o výměře 2 797 m2 a p. p. č. 2149/2 o výměře 888 m2 v k. ú. Choustníkovo Hradiště, 

1.2.  schválit darovací smlouvu č. OEMM/DAR-2017/0503 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/321/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním izolace a drenáže základů v části pozemkové parcely č. 3664 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, s umístěním zateplení čp. 569 na části pozemkové parcely č. 3664 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 3664 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2017/0508 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Janou Berendovou, ******** ******* ***, *** ** **** ******* *** ***** 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: 09.06.2017 
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R/322/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 15.05.2017, 

2 .   schva lu je  

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

 

2.2.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 formou prodeje jednotlivým zájemcům dle přílohy č. 4 
za zůstatkové ceny uvedené v příloze č. 4, 

2.3.  vzor kupní smlouvy dle bodu 2.2. tohoto usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

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

 
Termín: 02.06.2017 

 
3.2.  určenému strážníkovi 

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

Termín: 02.06.2017 
 
 

3.2.2.  předložit kupní smlouvy na prodej 17 ks zbraní dle bodu 2.2. a 2.3. tohoto usnesení 
starostovi města k podpisu, 

Termín: 02.06.2017 
 

3.3.  vedoucímu RAF 
3.3.1.  zahrnout příjmové finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 02.06.2017 
 

R/323/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu stavební parcely č. 2331 v k. ú. 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 pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 02.06.2017 

 

R/324/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 1819/1, č. 3739/1, obě v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, předem určenému zájemci, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 29.05.2017 

 

R/325/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2017/0507 s Pavlem Bořkem, ******** ****, *** ** 
**** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 02.06.2017 
 

R/326/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úplatné věcné břemeno na části pozemkové parcely č. 270/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 138-306/2016 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
3.400 Kč bez příslušné sazby DPH ve prospěch Správy železničních dopravních cest, státní 
organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00. 

 

R/327/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se stavbou "Dopravní napojení", která je součástí stavby "Výstavba nového strojírenského 
závodu na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl v průmyslové zóně Zboží" na 
pozemkových parcelách č. 712/16, č. 3597, č. 4532, č. 4533, č. 4536, č. 4537, č. 4538, č. 4557, 
č. 4559, č. 4560, č. 4561, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle předložené projektové 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, 

1.2.  se stavbou účelové veřejně přístupné komunikace včetně součástí a příslušenství, která bude 
vybudována na pozemkových parcelách č.  4536, č. 4532, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
pěších komunikací včetně součástí a příslušenství, které budou vybudovány na pozemkových 
parcelách č. 712/16, č. 3597, č. 4532, č. 4536, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se 
vstupem na pozemkové parcely č. 712/1, č. 3597, č. 4532, č. 4536, všechny v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, 

1.3.  s bezúplatným nabytím účelové veřejně přístupné komunikace včetně součástí a příslušenství, 
která bude vybudována na pozemkových parcelách č. 3583/2, č. 4535/1, č. 4535/2, č. 4536,  
č. 4532, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pěší komunikace včetně součástí 
a příslušenství podél ulice Hradecká s napojením na stávající chodník směrem do centra města, 
která bude vybudována na pozemkových parcelách č. 3583/1, č. 3583/2, č. 3597, č. 712/1,  
č. 712/16, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pěší komunikace včetně součástí 
a příslušenství vedoucí do průmyslové zóny, která bude vybudována na pozemkových parcelách 
č. 3583/2, č. 4535/1, č. 4536, č. 4532, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a veřejného 
osvětlení včetně součástí a příslušenství s napojením na stávající systém veřejného osvětlení 
města Dvůr Králové nad Labem, které bude vybudováno na pozemkových parcelách č. 3583/2, 
č. 4535/1, č. 4535/2, č. 4536 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2017/0515 v souladu s bodem  
1.2. tohoto usnesení se společností Karsit Automovive, s. r. o., Jaromírova 91, 551 01 Jaroměř 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.2.  smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. OEMM/BUDO-2017/0461 v souladu s bodem 1.3. tohoto 
usnesení se společností Karsit Automotive, s. r. o., Jaromírova 91, 551 01 Jaroměř 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: 02.06.2017 
 

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

Termín: 02.06.2017 
 

R/328/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  část usnesení R/679/2016 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem v bodě 2.1., kterým byla 
schválena smlouva o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/1098, 
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2.   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/1098 s Jaroslavou Lukešovou, 
******** ****, *** ** **** ******* *** ***** 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: 09.06.2017 
 

R/329/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2451/2 v k. ú. 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 pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 02.06.2017 

 

R/330/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 299 (restaurace a příslušenství 
včetně terasy) na náměstí Václava Hanky ve Dvoře Králové nad Labem, od 01.07.2017 na dobu 
určitou 5 let, za cenu 10.425 Kč/měsíc/celý prostor včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, 
Pavlovi Mičanovi, ******* ****** ***, **** ******* *** *****, na provozování hostinské činnosti, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 31.05.2017 

 

R/331/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkových parcel  č. 979/39, č. 1315/10, č. 1350/2, č. 1350/3, č. 1600,  
č. 1617/25, č. 1641/2, č. 1641/3, č. 1929/2, č. 1940/2, č. 1941/6, č. 1958/3, č. 1980/6, č. 1984/11, 
č. 2004/2, č. 2131/2, č. 3716/5, č. 3717/3, č. 3717/5 a č. 3723/6, všechny v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, pozemkové parcely č. 98/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové a pozemkových parcel  
č. 1596 a č. 1598, v k. ú. Verdek, 

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: 02.06.2017 

 

R/332/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se stavbou "Slaboproudé rozvody a oplocení", která je součástí stavby "Výstavba nového 
strojírenského závodu na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl v průmyslové zóně 
Zboží" na pozemkových parcelách č. 4538, č. 4553, č. 4556, č. 4557, č. 4558, všechny  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle předložené projektové dokumentace pro vydání územního 
souhlasu, 

1.2.  se stavbou "Hrubé terénní úpravy", která je součástí stavby "Výstavba nového strojírenského 
závodu na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl v průmyslové zóně Zboží" na 
pozemkových parcelách č. 4538, č. 4551, č. 4553, č. 4552, č. 4556, č. 4558, č. 4559, č. 4545/2, 
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č. 4545/10, č. 3583/7, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle předložené projektové 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území a pro vydání stavebního povolení, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2017/0516 v souladu s bodem 1.2. 
tohoto usnesení se společností Karsit Automotive, s. r. o., Jaromírova 91, 551 01 Jaroměř 
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: 02.06.2017 
 

R/333/2017 - 97. 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 70.000 Kč na projekt Juniorfilm - Memoriál Jiřího 
Beneše a Zlaté slunce Královédvorské 2017, 

1.2.  poskytnutí dotace z Ministerstva kultury Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad 
Labem, Spojených národů 1620, ve výši 15.000 Kč na projekt Dvorská Jednička - 13. ročník 
nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců, 

 

1.3.  schválení financování projektu Neznáme se, poznáme se Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620, v rámci programu INTEREGN V-A Česká republika 
- Polsko fondu mikroprojektu Euroregion Glacensis ve výši maximálně 85% uznatelných 
schválených výdajů, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnuté dotace ve výši 70.000 Kč a 15.000 Kč do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

 
Termín: 23.05.2017 

 

R/334/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelkám a ředitelům škol. Výplata odměn 
je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků, 

2 .   doporuču je  

2.1.  odměnu za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, zástupkyni ředitelky školského zařízení 
DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620. Výplata této odměny je možná 
jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 

R/335/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti ********* ******, **** ******* *** *****, ******** **** a ******** ****** ** ******, *** 
***** ***, **** ******* *** ***** o zapojení do projektu Potravinová pomoc dětem 
v Královéhradeckém kraji - obědy do škol v rámci výzvy č. 30-17-007 Potravinová pomoc dětem 
ve vážné sociální nouzi v Operačním programu potravinové a materiální pomoci Ministerstva 
práce a sociálních věcí, 

1.2.  s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 
příjemců dotace a s jejich převedením na účet ******** *****, **** ******* *** *****, ******** **** 
a ******** ***** ** ******, *** ***** ***, **** ******* *** *****, v případě kladného vyřízení žádosti 
uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/336/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání památkové komise RM z 03.05.2017, 
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2.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

2.1.  schválit poskytnutí dotace ve výši 180.000 Kč Soně Vachkové, Přemyslova čp. 478, Dvůr Králové 
nad Labem, na obnovu šindelové střechy objektu čp. 478, ul. Přemyslova, Dvůr Králové nad 
Labem, 

2.2.  schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Jiřímu Zajdlovi, Komárov čp. 100, Vítězná, na 
výměnu výkladců za otevíraná okna objektu čp. 455, ul. Rooseveltova, Dvůr Králové nad Labem, 

2.3.  schválit smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0482 a č. ŠKS/SMDO - 2017/0483 v souladu s bodem 
2.1. a 2.2. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejich podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvy dle bodu 2.3. k podpisu, 
 

Termín: 21.06.2017 
 

3.2.  vedoucí OEMM 
3.2.1.  zjistit možnost vložení božích muk na pozemku 1314/4, ul. Vorlešská a pomníku osmi 

pruským vojákům na pozemku 1418/3, ul. Štefánikova, do vlastnictví města, 
 

Termín: 31.12.2017 

4 .   souh las í  

4.1.  se záměrem zhotovení kopie Krista Salvátora do kaple Nejsvětější Trojice v Žirči, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucímu RAF 

5.1.1.  zapracovat částku 400.000 Kč na zhotovení kopie dle bodu 4.1. tohoto materiálu do návrhu 
rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018. 

 
Termín: 30.11.2017 

 

R/337/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 2. 

 

R/338/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Lince bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2017/0505, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

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

Termín: 12.06.2017 
 

R/339/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem do dotačního programu 
Ministerstva kultury ČR, dotační okruh regionální a národnostní kultura, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádostí dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím finančních 
prostředků poskytnutých Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem.  
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R/340/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR Hankovu domu, městskému kulturnímu 
zařízení, Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 40.000 Kč na Rukopisné dny, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

 
Termín: 18.08.2017 

 

R/341/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  vzít na vědomí zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2016. 

 

 

 

R/342/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit mimořádnou dotaci HC Dvůr Králové nad Labem, Lipnice 143, Dvůr Králové nad Labem 
ve výši 650.000 Kč na zvýšené náklady oddílu v souvislosti s postupem do 2. ligy, 

1.2.  schválit smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0518 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1.1.  předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení 
k podpisu, 

 
Termín: 21.06.2017 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zapracovat částku dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu rozpočtového opatření. 
 

Termín: 01.06.2017 
 

R/343/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z kulturní komise RM z 03.05.2017 a sportovní komise RM z 15.05.2017, 

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

2.1.  udělit Cenu města Dvůr Králové nad Labem za celoživotní dílo v oblasti turistiky Stanislavu 
Medunovi, v oblasti sportu Václavu Hynkovi, v oblasti tvorby uměleckých fotografií a propagace 
české kultury v zahraničí JUDr. Jiřímu Hegerovi, za dvacetiletou organizaci Královédvorského 
okruhu o Cenu Fr. Šťastného Oldřichu Prokopovi, za realizaci multifunkčního domu s pasáží 
a propojení náměstí s Valovou uličkou Stavební společnosti Žižka spol. s r.o., za trenérskou 
činnost Pavlíně Špatenkové a za významné přispění k povznesení úrovně výkonnostního hokeje 
ve městě Vasilisu Teodoridisovi, 

3 .   souh las í  

3.1.  se záměrem poptávky na zpracování Plánu rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem 
externí firmou. 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

4.1.1.  zajistit poptávku dle bodu 3.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 31.10.2017 
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R/344/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanovu je  

1.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o obcích), celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu  
na 138,5 s platností od 01.06.2017, 

2 .   z ř i zu je  

2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 1 pracovní místo referenta právního oddělení 
kanceláře tajemníka úřadu, s platností od 01.06.2017, 

3 .   schva lu je  a  vydává  

3.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 4/2017 - dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem včetně 
přílohy č. 1 - organizační schéma, a to s platností od 01.06. 2017, 

4 .   souh las í  

4.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2017 na webových 
stránkách města, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí KTÚ-PO 

5.1.1.  zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách. 
 

Termín: 31.05.2017 
 

R/345/2017 - 97. 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 Dvůr Králové nad 
Labem č. 4/2017 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování 
hostinských provozoven, s platností od 01.07.2017. 

 

 

R/346/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  postup města Dvůr Králové nad Labem spočívající v přípravě a zaslání vyúčtování ztráty a výzvy 
k jejímu uhrazení společnosti QIRIN s. r. o. za odvádění srážkových vod z bývalého areálu TIBA 
Vorlech, 

1.2.  v případě neuhrazení dlužné částky za odvádění srážkových vod z areálu společnosti  
QIRIN s. r. o. zadat vymáhání dlužné částky za odvádění srážkových vod po společnosti  
QIRIN s. r. o. specializované advokátní kanceláři, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  ve spolupráci s PO KTÚ připravit a předložit výzvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

 
Termín: 30.06.2017 

 

R/347/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, text výzvy k předložení nabídky, okruh 
navržených uchazečů a jejich oslovení, včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: "Výběr 
zhotovitele na zateplení části bytového domu čp. 72 v ulici Revoluční ve Dvoře Králové nad 
Labem" v souladu s čl. 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - 
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

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

1.3.  vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 
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1.4.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 29.09.2017 

 
 

2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním 13.06.2017. 

 
Termín: 13.06.2017 

 

R/348/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení 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: "Oprava střechy hlavní budovy ZŠ 5. května" v souladu s čl. 4, bod 4 
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 4 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.  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. 4, 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 5 dodavatelů, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 25.08.2017 
 
 

3.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 
zahájila svoji činnost prvním jednáním 07.06.2017 před otevíráním obálek s doručenými 
nabídkami. 

 
Termín: 07.06.2017 

 

R/349/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, text výzvy k předložení nabídky, okruh 
navržených uchazečů a jejich oslovení, včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: "Výměna 
oken (I. etapa) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem" 
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.  zveřejnění této veřejné zakázky 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,  

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

1.4.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 16.10.2017 

 
 

2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním 15.06.2017. 

Termín: 15.06.2017 
 

R/350/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  Protokol o posouzení kvalifikace, Protokol o jednání hodnotící komise a Zprávu o posouzení 
a hodnocení nabídek z 03.05.2017 veřejné zakázky na stavební práce "III/299 15 Dvůr Králové 
nad Labem, ul. Heydukova - I. ETAPA", 

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 nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy Alpine BAU CZ a. s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou,  
757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 026 04 795. Nabídková cena činí 5.665.233,11 Kč bez DPH,  
tj. 6.854.932,06 Kč vč. DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0525 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.    předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0525 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.06.2017 
 

R/351/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0506 veřejné zakázky  „Výměna chlazení plochy zimního 
stadionu ve Dvoře Králové nad Labem„ s Ing. Zdeňkem Fibikarem, 541 01 Trutnov - Střední 
Předměstí, Horní Promenáda 150, IČ 13531212 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

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

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0506 starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 25.05.2017 
 

2.1.2.  zajistit přípravu akce v navrženém termínu. 
Termín: 30.09.2017 
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R/352/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, okruh 
navržených uchazečů, zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: 
"Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299, náměstí V. Hanky, Dvůr Králové 
nad Labem", v souladu s čl. 4, odst. 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem  
č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad 
Labem, 

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

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

1.4.  složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro hodnocení 
nabídek včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 16.11.2017 

 
2.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svojí činnost prvním dnem jednání 16.06.2017 před otevíráním obálek 
s doručenými nabídkami. 

Termín: 16.06.2017 
 

 

 

R/353/2017 - 97. 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 úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle přílohy 
č. 2. 

 

 

R/354/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 15. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
01.06.2017 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 města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2017 o zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských provozoven 

5. Majetkové záležitosti 

6. Darovací smlouva "Labská stezka" 

7. Dohoda o poskytnutí účelových finančních prostředků se Společenstvím vlastníků jednotek domu 
čp. 2959 v ul. Eduarda Zbroje  

8. Cena města Dvůr Králové nad Labem“ 

9. Dotace z dotačního programu města na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou 
kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr 
Králové nad Labem 

10. Mimořádná dotace HC Dvůr Králové nad Labem  

11. Závěrečný účet svazku obcí Královská věnná města 

12. Schvalování roční účetní závěrky města Dvůr Králové nad Labem k 31.12.2016 
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13. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2016 

14. Závěrečný účet města za rok 2016 

15. Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2018 až 2020 

16. Smlouva o poskytnutí a využití finančních prostředků - Hasičský záchranný sbor 
Královéhradeckého kraje   

17. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2017 

18. Diskuze 

19. Závěr. 

 

 

 
 

 
 
 

Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


