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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 101. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 11.07.2017 

 

R/430/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dohodu o ukončení pojistných smluv č. 2269101170 a č. 6980744300 k datu 18.06.2017 
uzavřených s Kooperativou pojišťovnou, a. s. Vienna Insurance Group, a to z důvodu náhrady 
těchto smluv Pojistnou smlouvou č. 6667800144 o pojištění vozidel - FLOTILA, 

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 Pojistnou smlouvu č. 6667800144  
(ES č. RAF/POJI-2017/0631) o pojištění vozidel - FLOTILA s Kooperativou pojišťovnou, a. s., 
Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu dohodu o ukončení pojistných smluv č. 2269101170 
a č. 6980744300 (součást dokumentace k pojistné smlouvě č. 6667800144)  a Pojistnou 
smlouvu č. 6667800144 (ES č. RAF/POJI-2017/0631) o pojištění vozidel - FLOTILA 
v souladu s body 1.1. a 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 18.07.2017 

 

R/431/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na vyvložkování kanalizačního sběrače, časový 
harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací podmínky vč. návrhu smlouvy o dílo 
a realizaci akce: "Zatěsnění kanalizačního sběrače "A" jednotné kanalizace Slovany - Dvůr 
Králové nad Labem", v souladu s vnitřním předpisem 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 vnitřním předpisem 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 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: 30.11.2017 
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2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 31.07.2017 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 31.07.2017 

 

R/432/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem podat žádost o dotaci na výstavbu nové ČOV ve Dvoře Králové nad Labem 
z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020, 

1.2.  s aktualizací stávající dokumentace pro provádění stavby na projektovou dokumentaci pro 
zadání veřejné zakázky na stavební práce včetně aktualizace výkazu výměr a kontrolního 
rozpočtu, 

1.3.  se záměrem řešit alternativní příjezd k plánované ČOV přes most přes řeku Labe a zároveň řešit 
přeprojektování části shybky pro přepojení pravobřežné části kanalizační sítě na novou ČOV, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  v souladu s vnitřním předpisem města č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, čl. 4, odst. 3, bod 4, o zpracovateli 
aktualizace stávající dokumentace pro provádění stavby na projektovou dokumentaci pro zadání 
veřejné zakázky na stavební práce, aktualizaci soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu a zajištění technického a ekonomického poradenství při 
realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby, kterým je společnost PROVOD - inženýrská 
společnost, s. r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25023829, 

2.2.  v souladu s vnitřním předpisem města č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, čl. 4, odst. 3, bod 1, o výběru společnosti 
PROVOD - inženýrská společnost, s. r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem,  
IČ 25023829, která zajistí přípravu a podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního 
prostředí 2014 - 2020, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0654 a RISM/DILO-2017/0655 se společností PROVOD - 
inženýrská společnost, s. r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25023829 
a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  předložit starostovi města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu 3.1. tohoto usnesení, 
 

Termín: 31.07.2017 
 

4.1.2.  zajistit zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 
a předložit ji ke schválení Radě města Dvůr Králové nad Labem, 

 
Termín: 31.12.2017 

 
4.1.3.  pokračovat v projektové přípravě příjezdu k ČOV, zahrnující most přes řeku Labe 

a příjezdovou cestu k ČOV a zároveň pokračovat v projektové přípravě shybky pro 
přepojení pravobřežné části kanalizační sítě na novou ČOV. 

 
Termín: 30.11.2017 

 

R/433/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodavatele stavebních prací: "Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 
ve Dvoře Králové nad Labem", 
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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: Jaroslav Bezouška, Mostek 177, 544 75 Mostek, IČ: 10160001, 
s nabídkovou cenou 4.572.786 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0526 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 14.07.2017 

 
4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0526 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 18.07.2017 
 

R/434/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem zadat zpracování studie na využití areálu čp. 101 ve Dvoře Králové nad Labem - 
"bývalá tržnice", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  v souladu s vnitřním předpisem města č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, čl. 4, odst. 3, bod 4 o zpracovateli studie na 
využití areálu čp. 101, kterým je Atelier architektury a urbanismu, s. r. o., Lipky 1283,  
549 41 Červený Kostelec, IČ 03637182, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  uzavřít smluvní vztah se zhotovitelem dle bodu 2.1. tohoto usnesení a zajistit zpracování 
studie v souladu se záměrem Rady města Dvůr Králové nad Labem. 

 
Termín: 15.09.2017 

 

R/435/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem realizace monitoringu vodovodní sítě formou stacionárních dataloggerů, 

2 .   schva lu je  

2.1.  provedení I. etapy monitoringu vodovodní sítě ve Dvoře Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit realizace akci monitoring vodovodní sítě - I. etapa, 
Termín: 30.11.2017 

 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v rámci 
schválené ORJ odboru RISM. 

 
Termín: 28.07.2017 

 

R/436/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o dotaci na cyklostezku v ulici Heydukova z dotačního programu 
Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, 17RRD05 „Rozvoj 
a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji”. 
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R/437/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  souhlasit s navýšením základního kapitálu společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr 
Králové nad Labem, s. r. o., nepeněžitým vkladem nemovitých věcí, a to: pozemek vedený jako 
st. p. č. 947/1, jehož součástí je budova čp. 766 vedená v katastru nemovitostí jako stavba pro 
výrobu a skladování, pozemek vedený jako st. p. č. 947/2, jehož součástí je jiná stavba bez  
čp/če v katastru nemovitostí vedená jako stavba jiného způsobu využití, pozemek vedený jako  
st. p. č. 2185, jehož součástí je stavba občanského vybavení, a dále pozemky vedené jako  
p. p. č. 2596/1, p. p. č. 2596/2 a p. p. č. 2597, vše v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, 
které byly oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce Jiřího Janečka na částku  
14.050.940 Kč. O tuto částku, tedy o 14.050.940 Kč dojde k navýšení základního kapitálu 
společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., 

1.2.  schválit Prohlášení vkladatele o vložení nepeněžitého vkladu, 

1.3.  zmocnit starostu města, Jana Jarolíma, k tomu, aby za město Dvůr Králové nad Labem vykonal 
všechna právní jednání vedoucí k navýšení základního kapitálu obchodní společnosti Městské 
vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. nepeněžitým vkladem. 

 

R/438/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1  
v čp. 2954 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, reagoval jediný zájemce, 

2 .   schva lu je  

2.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2954 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem, Mgr. et Mgr. Janě Jebouskové, ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, za účelem 
poskytování psychologického poradenství a rodinné terapie, na dobu určitou 5 let, s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, za cenu 400 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 
nájemného, s účinností od 12.07.2017, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy bude 
uhrazena jistota ve výši 3 měsíčních nájmů, 

2.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2017/0651 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 12.07.2017 
 

R/439/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1  
v čp. 2955 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, reagoval jediný zájemce, 

2 .   schva lu je  

2.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2955 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem, Otce Radové, ******** ***, *******, za účelem provozování solária a prodeje upomínkových 
předmětů, na dobu určitou 5 let, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 400 Kč/m2/rok, včetně 
uplatnění meziročního inflačního růstu nájemného, s účinností od 01.08.2017, za podmínky, že 
před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena jistota ve výši 3 měsíčních nájmů, 

2.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2017/0650 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 20.07.2017 
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R/440/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 220/2 v k. ú. Žirecká Podstráň Janě Kramárové, 
bytem Nové Lesy 49, 544 01 Bílá Třemešná, 

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: 21.07.2017 

 

R/441/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním zateplení čp. 64 na části pozemkové parcely č. 441/1 v k. ú. Žireč Městys, na části 
pozemkové parcely č. 426/2 v k.ú. Žireč Ves a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 441/1  
v k. ú. Žireč Městys, pozemkovou parcelu č. 426/2 v k. ú. Žireč Ves, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2017/0652 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Jiřím Schreiberem, ***** **, *** ** **** ******* *** ***** 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: 21.07.2017 
 

R/442/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním izolace základů v části pozemkové parcely č. 3774/2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s umístěním arkýře nad částí pozemkové parcely č. 3774/2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s umístěním točitého schodiště s přesahem do části pozemkové parcely č. 2277/2  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, s rozšířením stávajících sjezdů a vjezdů z důvodu možnosti 
parkování vozidel, s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemkové parcely  
č. 3774/2, č. 2277/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a se vstupem na pozemkové parcely 
č. 3774/2, č. 2277/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2017/0653 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Jakubem Zlámalem, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 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: 21.07.2017 
 

R/443/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 4716 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně 
objektu, 

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: 21.07.2017 
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R/444/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  dopis HC RODOS z 26.04.2017 s podněty a požadavky na vylepšení situace na zimním stadionu 
a návrhy řešení ze strany TSm viz příloha č. 1 a 2, 

2 .   schva lu je  

2.1.  zahájení provozu zimního stadionu v období od 10.-15.08.2017 dle bodu 1) přílohy č. 1, 

2.2.  záměr zastřešení vchodu z kabin na ledovou plochu přístřeškem z nehořlavého materiálu dle 
bodu 5) přílohy č. 1, 

2.3.  pořízení technického zhodnocení TSm spočívající ve vyztužení střechy nad střídačkami 
bezpečnostním plexisklem a jeho následné převedení do majetku města dle bodu 7) přílohy č. 1, 

2.4.  úpravu plochy (výškově vyrovnat kryt šachty kanalizace, vyspádovat terén a zpevnit plochu 
navezením recyklátu) pro parkování rozhodčích a vedení klubu "u ledařů" dle bodu 9) přílohy  
č. 1, 

2.5.  vymalování 2 kabin hostí, WC a sprch,  před tím opravit funkčnost sprch, opravit díry a praskliny 
ve stěnách, omítnout a vystěrkovat dle bodu 10) přílohy č. 1, 

2.6.  zajištění odděleného sektoru pro fanoušky hostí odnímatelnou drátěnou zábranou TSm v rámci 
jejich provozního příspěvku dle bodu 11) přílohy č 1, 

2.7.  dořešení ozvučení zimního stadionu ve smyslu návrhu dle bodu 12) přílohy č. 1, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout požadavky na vylepšení situace na zimním stadionu do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření roku 2017, 

Termín: 31.08.2017 
 

3.2.  vedoucímu RISM 
3.2.1.  dořešit zastřešení vchodu z kabin na ledovou plochu dle bodu 2.2. tohoto usnesení, 
 

Termín: 30.03.2018 

4 .   neschva lu je  

4.1.  snížení pronájmu za využití ledové plochy na 1 Kč /hodinu a trvá na dodržení ceny dle aktuálního 
ceníku dle bodu 13) přílohy č. 1, 

 

R/445/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej částí pozemkových parcel č. 429/5 a č. 441/1, obě v k. ú. Žireč Městys. 

 

R/446/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v rámci projektu rekonstrukce silnice II/300 (část ul. Legionářská, ul. Tyršova, ul. Krkonošská) 
materiálové řešení výměny stávajících obrub za obruby pískovcové - využití výzisku, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout náklady na výměnu obrub do návrhu rozpočtu 2018. 
 

Termín: 29.09.2017 
 

R/447/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
akci: „Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem, etapa 2017“, 
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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 spol. FiberTech s. r. o., Živanice 207, 533 42 Živanice ve výši 1.350.000 Kč 
bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 

2) SITEL, spol. s r. o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, cena 1.352.817,42 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. OI/DILO-2017/0656 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu OI 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 21.07.2017 

 
4.1.2.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 

Termín: 21.07.2017 
 

R/448/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitele Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
o získání finančních prostředků ve výši 1.655.993 Kč z projektu MŠMT zjednodušeného 
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

R/449/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  platový postup ředitele Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, dle 
důvodové zprávy, s účinností od 01.08.2017, 

2 .   u rču je  

2.1.  plat řediteli Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, dle přílohy č. 1, 
s účinností od 01.08.2017, a pověřuje starostu města podpisem platového výměru. 

 

R/450/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s vynětím informační tabule prosklené na p. p. č. 4768 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  
IČ 000219990414 z výpůjčky Mateřské škole, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, 

1.2.  s vložením informační tabule prosklené na p. p. č. 4768 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  
IČ 000219990414 do výpůjčky Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, 
Spojených národů 1620, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce  č. ŠKS/OVYP-2014/0717-D1 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení, 

2.2.  dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce  č. ŠKS/OVYP-2014/0720-D1 v souladu s bodem 1.2. tohoto 
usnesení, 

 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠPP 

3.1.1.  předložit dodatky dle bodu 2.1. a 2.2. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 31.07.2017 
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R/451/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Jaroslavu Tomancovi, ***** ***, **** ******* *** *****, ve výši 10.000 Kč na 
částečnou úhradu cestovních nákladů, ubytování a startovného na Mistrovství Evropy, ČR a další 
soutěže v powerliftingu - mrtvém tahu, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0644,  v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 31.07.2017 
 

R/452/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Nadaci Partnerství, Údolní 567/33, Brno - město, ve výši 3.000 Kč na 
marketingové aktivity Labské stezky (nákup služeb) v roce 2018, 

 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0645, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 31.07.2017 
 

R/453/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace UMĚNÍ VŠEM, z. s., Spojených národů 1293, Dvůr Králové nad Labem, ve 
výši 30.000 Kč na částečnou úhradu služeb, finanční odměnu pro umělce a nákup materiálu 
v souvislosti s konáním sochařského sympozia, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0646, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 31.07.2017 
 

R/454/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  přijetí 
dotace na projekt "Úprava stanovišť kontejnerů na tříděný odpad ve Dvoře Králové" ve výši 
130.000 Kč od Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. DS2017/02252  
(OŽP/DAR-2017/0657) s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 
IČ 70889546, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OŽP 

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

Termín: 31.07.2017 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v roce 
2017. 

Termín: 31.08.2017 
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R/455/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 04.07.2017, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: lípa (2 ks) na pozemku  
p. p. č. 4038 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 31.07.2017 

 
 

 
 
 

Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 


