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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 98. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 13.06.2017 

 

R/355/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedenými vícepracemi na akci. „Rekonstrukce bývalé Základní školy Komenského pro 
potřeby městského úřadu - 2. etapa" a s tím související navýšení ceny díla o 632.327,10 Kč 
včetně DPH na celkovou částku  6.744.154,47 Kč včetně DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek číslo RISM/DILO-2016/0999-D1 ke Smlouvě o dílo číslo RISM/DILO-2016/0999 
z 23.11.2016 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit  dodatek smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2016/0999-D1 starostovi k podpisu. 
 

Termín: 23.06.2017 
 

 

R/356/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: 
"Přístavba sociálního zázemí hasičské zbrojnice v Žirči", 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou nabídku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy Milan Palm, IČ 69160724, se sídlem Žireč 148, 544 04 Dvůr Králové 
nad Labem s celkovou nabídkovou cenou 1.220.993 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo číslo RISM/DILO-2017/0395 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 
zakázky a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníka veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 14.06.2017 
 

4.1.2.   předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0395 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 15.06.2017 
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R/357/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zadáním zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Základní školy Schulzovy sady 
firmě Tektum, spol. s. r. o., Horská 72, 541 01 Trutnov, IČ 47454024, v souladu s vnitřním 
předpisem města č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o dílo č. 195/17 (RISM/DILO - 2017/0583) a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit smlouvu o dílo č. 195/17 (RISM/DILO - 2017/0583) starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 23.06.2017 
 

 

R/358/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu č. Z_S14_12_8120054913 - RISM/DÍLO-2017/0551 o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, v křižovatce ulic Nedbalova a Vrchlického ve Dvoře 
Králové nad Labem na stavbu Dv.Králové n.L. přeložka kvn,knn Město a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 20.06.2017 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu pro rok 2018. 
 

Termín: 30.11.2017 
 

 

R/359/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se stažením žádosti o dotaci na realizaci projektu "Kvalitní úřad – spokojený občan",  
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002874, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dokument směřující ke stažení žádosti o dotaci a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

 

R/360/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu Ondřeji Štelmákovi v rámci likvidace zbytků objektu na pozemku p. č. 
1050 v k. ú. Verdek za podmínky vyklizení celého pozemku na jeho náklady a předání 
Technickým službám města Dvora Králové nad Labem v termínu do 31.12.2017. 

 

 

R/361/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  "Provozní a návštěvní řád Tyršova koupaliště Dvůr Králové nad Labem" ve znění přílohy č. 2. 
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R/362/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem Ing. Janu Horsákovi mzdový výměr 
s účinnosti od 01.06.2017 dle přílohy č. 1. 

 

 

R/363/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpověď bez výpovědní doby z nájmu bytu ** * * *** ***, *** *******, **** ******* *** *****, Silvii 
Pechové a Robertovi Zubajovi, *** ****** ***** *** ******* ***, **** ******* *** ***** z důvodu naplnění 
výpovědního důvodu dle § 2291 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 
znění a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 23.06.2017 
 

 

R/364/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 1 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, k 18.06.2017, se 
Stanislavem Vránou, ******* ***, **** ******* *** *****,  

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2017/0578 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 22 v čp. 734, ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, Stanislavu Vránovi, 
******* ***, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 19.06.2017, za smluvní nájemné  
1.361 Kč/měsíc, a to odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty, za předpokladu, 
že uvolní k 18.06.2017 byt č. 1 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0579 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení a nájemní 
smlouvu dle bodu 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 16.06.2017 

 

 

R/365/2017 - 98. 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. 37/2017 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, 
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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: 23.06.2017 

 

 

R/366/2017 - 98. 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. 38/2017 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: 23.06.2017 

 

 

R/367/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení výpůjčky 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., náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad Labem, na dobu 
určitou 1 rok, od 01.07.2017 do 30.06.2018, 

1.2.  dodatek č. RIM/OVYP-2010/0818-D-8 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 23.06.2017 
 

 

R/368/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 318/1 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: 26.06.2017 
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R/369/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat stavební parcelu č. 4019 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 prodat dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 23.06.2017 

 

 

R/370/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2017/0567 s Ing. Robertem a Ing. Marií 
Bartošovými, ******** ***, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2017 
 

 

R/371/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  obdrženou nabídku prodeje staveb technické infrastruktury na pozemkové parcele č. 649/15  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od společnosti J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dukelská 414, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  vyzvat společnost J. Pišta a spol., společnost s r. o. k doplnění podkladů k nabízené 
technické infrastruktuře, a to především s ohledem na vybudování na pozemku jiného 
vlastníka, kolaudace. 

 
Termín: 23.06.2017 

 

 

R/372/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  obdrženou nabídku pozemkových parcel č. 3884, č. 3996/3, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
od společnosti SLEZAN HOLDING a. s., Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, Nové Město, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  projednat se starostou města další postup v rámci případného odkoupení, směny pozemků. 
 

Termín: 23.06.2017 
 

 

R/373/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 231/9, č. 231/11, obě  
v k. ú. Žireč Městys v rozsahu dle geometrického plánu č. 219-60/2017 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, 
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1.2.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 231/9, č. 231/11, obě  
v k. ú. Žireč Městys v rozsahu dle geometrického plánu č. 219-60/2017 za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 3.000 Kč bez příslušné sazby DPH pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  vyzvat předkladatele smlouvy k uvedení elektrické přípojky do souladu s uzavřenou 
smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy 
o právu provést stavbu číslo: IV-12-2014681/VB/1 z 23.09.2016. 

 
Termín: 23.06.2017 

 

 

R/374/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3683, č. 3684, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4743-10219/2017 za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 9.800 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 č. IV-12-2014464/VB/01 (ES OEMM/VB-2017/0571)  
s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupená společností VČE - montáže, a. s., se sídlem Pardubice, Arnošta 
z Pardubic 2082, 531 17, která je na základě plné moci zastoupená společností  
GEOŠRAFO s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Zemědělská 1091/3b, 500 03 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: 30.06.2017 
 

 

R/375/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2315 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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: 23.06.2017 

 

 

R/376/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zpevněním části pozemkové parcely č. 3683 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na 
pozemkovou parcelu č. 3683 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za podmínky, že stavebník 
vybuduje na části pozemkové parcely č. 3683 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem celistvou 
zpevněnou komunikaci, která bude v parametrech zajišťujících příjezd jednotlivých složek 
integrovaného záchranného systému, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2017/0225 s Renatou a Pavlem 
Lhotovými, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2017 
 

 

R/377/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  částečnou změnu usnesení číslo R/326/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
z 23.05.2017 spočívající v nahrazení původního textu "v k. ú. Dvůr Králové nad Labem" za text 
"v k. ú. Žireč Ves". 

 

 

R/378/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  částečnou změnu usnesení číslo R/319/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
z 23.05.2017 v bodě 1.3., spočívající ve změně v nahrazení původního textu "za nájemné ve výši 
2.757 Kč/měsíc" za text "za nájemné ve výši 1.253 Kč/měsíc", 

1.2.  změnu nájemní smlouvy č. OEMM/ONBT-2017/0510 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

 

 

R/379/2017 - 98. 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. 712/1, č. 4535/1, č. 4535/2, 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.  4535/1, č. 4535/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, pěších komunikací včetně součástí a příslušenství, které budou vybudovány na 
pozemkových parcelách č. 712/1, č. 4535/1, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem 
na pozemkové parcely č. 712/1, č. 4535/1, č. 4535/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  v rámci staveb "Výstavba nového strojírenského závodu na výrobu kovových dílů pro 
automobilový průmysl v průmyslové zóně Zboží - dopravní napojení" a "Výstavba nového 
strojírenského závodu na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl v průmyslové zóně 
Zboží - slaboproudé rozvody a oplocení" s odnětím pozemkových parcel č. 712/1, č. 712/16,  
č. 4535/1, č. 4536, č. 4538, č. 4553, č. 4556, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem nebo jejich 
částí ze zemědělského půdního fondu, 

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, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 23.06.2017 
 

 

R/380/2017 - 98. 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, veškeré zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo, formulářů 
a realizaci akce: "Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem, etapa 2017" ve Dvoře Králové nad 
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Labem v souladu s článkem 4, odst. 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem  
č. 14/2016, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 4, bod 5 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 14/2016, 

1.3.  vedoucího odboru OI a vedoucího odboru RISM, jako osoby oprávněné, jednat jménem 
zadavatele v rámci veřejné zakázky, 

1.4.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  v souladu s článkem 4, odst. 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016, že 
pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce systému E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI, vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit realizaci předmětu veřejné zakázky v navržených termínech, 
Termín: 30.11.2017 

 
3.2.  vedoucímu OI 

3.2.1.  zajistit přípravu zadávacího řízení a jeho realizaci v navržených termínech. 
 

Termín: 31.07.2017 
 

 

R/381/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelkám Hankova domu, městského 
kulturního zařízení, Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a Pečovatelské 
služby Města Dvůr Králové nad Labem. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených 
mzdových prostředků, 

2 .   doporuču je  

2.1.  odměnu za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, zástupkyni ředitelky Městského muzea ve 
Dvoře Králové nad Labem. 

 

 

 

R/382/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zápisem dalšího místa poskytovaného vzdělávání základní školy, jejíž činnost vykonává 
Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, s adresou Komenského 
795, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 
01.09.2017. 

 

 

R/383/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  získání dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620, ve výši 15.000 Kč na projekt Prima hrátky 
v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti, ve výši 25.000 Kč na projekt Víkend v pohybu - 
energie týdne - aktivní rok, ve výši 10.000 Kč na projekt Letní tábor Jívka 2017, ve výši  
34.000 Kč na projekt Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše a Zlaté slunce Královédvorské, ve výši 
60.000 Kč na projekt Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje - 3. ročník, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnuté dotace dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

 
Termín: 18.08.2017 
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R/384/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o výpůjčce ŠKS/OVYP-2017/0572 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 16.06.2017 
 

 

R/385/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Další šanci z. s., Čechova 664/4, Hradec Králové ve výši 3.000 Kč, na nákup 
karanténních klecí a germicidních lamp, 

1.2.  smlouvu ŠKS/SMDO-2017/0573 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: 26.06.2017 
 

 

R/386/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Podzvičinsku z. s., Holovousy 39, Hořice, na kofinancování Krkonošských 
cyklobusů ve výši 5.000 Kč, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2017/0577 dle bodu 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. k podpisu. 
 

Termín: 03.07.2017 
 

 

R/387/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace Hankovu domu, městskému kulturnímu zařízení, náměstí Václava Hanky 299, 
Dvůr Králové nad Labem, ve výši 28.000 Kč na projekt swingového festivalu Dny  
R. A. Dvorského z rozpočtu Královéhradeckého kraje, 

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/388/2017 - 98. 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 (zákon o obcích), člena komise cestovního ruchu Tomáše Bořka, s platností 
od 14.06.2017, 
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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 (zákon o obcích), člena komise cestovního ruchu Ing. Jana Staňka 
s platností od 14.06.2017. 

 

 

R/389/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vyslání místostarostky města Dvůr Králové nad Labem Alexandry Jiřičkové na zahraniční 
pracovní cestu do Kamenné Hory (Polsko) 20.06.2017, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o tom, že jí budou uhrazeny náklady spojené se zahraniční pracovní cestou dle bodu 1.1., 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zabezpečit stravné a cestovní pojištění spojené se zahraniční pracovní cestou. 
 

Termín: 19.06.2017 
 

R/390/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 29.05.2017, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: vrba (2 ks) na pozemku 
p. p. č. 4524, jasan (1 ks) na pozemku p. p. č. 1100/1, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
a bříza (1 ks) na pozemku p. p. č. 418/1 v k. ú. Žireč Ves, 

3 .   nesouh las í  

3.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: borovice (1 ks) na 
pozemku p. p. č. 1580/1, borovice (1 ks) na pozemku p. p. č. 1731/6 a vrba (1 ks) na pozemku  
p. p. č. 2062/1, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 30.06.2017 

 
4.1.2.  zahrnout pozemek p. p. č. 3786/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do seznamu pozemků 

vhodných k náhradní výsadbě. 
 

Termín: 30.06.2017 
 

R/391/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozšíření pojištění majetku města o pojištění movitých věcí a pokladní hotovosti nacházejících se 
ve vypůjčeném nebytovém prostoru na adrese sezonního informačního centra (dále jen IC) na 
přehradě Les Království ve Štěrbově vile, Bílá Třemešná 260, 544 72 Bílá Třemešná u Dvora 
Králové nad Labem, 

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. 26 k pojistné smlouvě  
č. 5830851989 (ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-26) na pojištění majetku s Kooperativou  
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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. 26 k pojistné smlouvě č. 5830851989 (ES 
č. RAF/POJI-2008/0559-D-26) na pojištění majetku v souladu s bodem 1.2. tohoto 
usnesení. 

 
Termín: 20.06.2017 

 
 

 
 
 

Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 


