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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 107. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 05.09.2017 
 

R/532/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s využitím systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem společností KATKA a spol. pekařství, s. r. o., Vítězná - Huntířov 245, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem, IČ: 27503861, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2017/789 se společností KATKA a spol. pekařství, s. r. o., 
Vítězná - Huntířov 245, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 27503861, v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OŽP 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 
Termín: 25.09.2017 

 

R/533/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem -V 

1.   schva lu je  

1.1.  předložený návrh řešení akce: "Rekonstrukce Valovy uličky - parter - II. etapa", 

 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zadat zpracování dalšího stupně příslušné projektové dokumentace na akci: "Rekonstrukce 
Valovy uličky - parter - II. etapa" ve schváleném rozsahu. 

Termín: 30.11.2017 
 

R/534/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o dotaci na rekonstrukci povrchu sportovní haly ZŠ Strž v programu "Podpora 
materiálně technické základny sportu". 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 
prostředků do rámce návrhu rozpočtu města na příslušný rok. 

Termín: 31.10.2018 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 1.1 tohoto usnesení, 
Termín: 30.06.2018 
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4.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs t a 

4.1.  souhlasit s poskytnutím finančních prostředků z vlastního rozpočtu na dofinancování 
rekonstrukce povrchu sportovní haly ZŠ Strž v případě získání dotace z MŠMT. 

 

R/535/2017 - 107. 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: 
"Společenské a vzdělávací centrum v DPS Sadová čp. 2755 ve Dvoře Králové nad Labem", 

 

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

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou nabídku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy STAVHAUS, IČ 04469739 se sídlem náměstí Odboje 1843,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem s celkovou nabídkovou cenou 1.094.502 Kč bez DPH,  

 

2.2.  o dalším pořadí na druhém místě dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. místo -  J. Pišta a spol., spol. s. r. o., IČ 00578894, se sídlem Dukelská 414, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem s nabídkovou cenou 1.249.079 Kč bez DPH. 

 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo číslo RISM/DILO-2017/0700 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: 07.09.2017 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0700 starostovi města k podpisu, 
Termín: 19.09.2017 

4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  nařídit odvod potřebných finančních prostředků z fondu Pečovatelské služby Města Dvůr 

Králové nad Labem do rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 
Termín: 15.12.2017 

 

R/536/2017 - 107. 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: "Rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Strž" 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, 

 



Strana 3/10 

3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 30.11.2017 
3.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak,  

aby zahájila svoji činnost prvním jednáním 18.09.2017 před otevíráním obálek  
s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 18.09.2017 

 

R/537/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s uzavřením nájemní smlouvy na část nebytových prostor v hale zimního stadionu  
na st. p. č. 5243, s Robertem Adamčiakem, se sídlem Kostelecká Lhota 37, 517 41 Kostelec nad 
Orlicí, za podmínek uvedených v nájemní smlouvě dle přílohy č. 2. 

 

R/538/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit navýšení neinvestičního příspěvku pro Technické služby města Dvora Králové nad 
Labem na hlavní činnost 11) Provoz a údržba koupaliště, sportovišť a dětských hřišť  
o 584.000 Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření  
dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 14.09.2017 
 

R/539/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 4716 o výměře 30 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

včetně objektu bývalé prádelny, za nájemné ve výši 9 Kč/m
2
/rok, tj. celkové roční nájemné  

270 Kč, Petru Effenberkovi, bytem ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou,  
od 01.10.2017, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2017/0785 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: 22.09.2017 

 

R/540/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 220/2 o výměře 400 m
2
 v k. ú. Žirecká Podstráň  

za nájemné ve výši 5 Kč/m
2
/rok, tj. celkové roční nájemné 2.000 Kč, Tereze Kramarové, bytem 

**** **** **, *** ** **** ********, na dobu neurčitou, od 01.10.2017, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2017/0744 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: 22.09.2017 
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R/541/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 2451/2 o výměře 300 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za nájemné ve výši 5 Kč/m
2
/rok, tj. celkové roční nájemné 1.500 Kč, Miroslavu Hermanovi, bytem 

********* ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.10.2017, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2017/0754 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: 22.09.2017 

 

R/542/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 2315 o výměře 200 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

za nájemné ve výši 5 Kč/m
2
/rok, tj. celkové roční nájemné 1.000 Kč, Lukáši Mjartanovi, Pavlíně 

Bodkové, oba ***** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.10.2017, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2017/0756 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: 22.09.2017 

 

R/543/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 2013/38 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: 15.09.2017 
 

R/544/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 429/5 o výměře 110 m
2
 v k. ú. Žireč Městys, která je 

dle geometrického plánu č. 228-138/2017 označena jako díl "a" v k. ú. Žireč Městys, za kupní 
cenu 150 Kč/m

2
, tj celkovou kupní cenu ve výši 16.500 Kč, Oblastní charitě Červený Kostelec,  

se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec,  

 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0761 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/545/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  

1.1.  část usnesení č. R/502/2017 - 105. Rada města Dvůr Králové nad Labem, a to odstavec 2.1.  
a 3.1.1., 

2 .   schva lu je  

2.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 3 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad 
Labem spolku Krkonoše a Podkrkonoší, z. s., Jana Žižky 1932, Dvůr Králové nad Labem,  
pro výukovou činnost spojenou s Virtuální univerzitou třetího věku, na dobu určitou 29 dní,  
za dohodnuté smluvní nájemné ve výši 1.100 Kč a za paušální úhradu ve výši 700 Kč  
za spotřebu plynu, studené vody a elektrické energie, a to od 04.10.2017,  
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2.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2017/0784 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.3.  záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 3 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové 
nad Labem spolku Krkonoše a Podkrkonoší, z. s., Jana Žižky 1932, Dvůr Králové nad Labem, 
pro výukovou činnost spojenou s Virtuální univerzitou třetího věku, za cenu 600 Kč/m

2
/rok,  

na dobu určitou do 30.06.2020 s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s uplatněním meziročního 
inflačního nárůstu nájemného, odchylně od Pravidel pro pronajímání prostor sloužících podnikání 
a garáží v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu  
dle bodu 2.3. tohoto usnesení, 

Termín: 15.09.2017 
3.1.2.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 15.09.2017 
 

R/546/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit odkoupení části stavební parcely č. 18 o výměře 2 m
2
 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 

která je dle geometrického plánu č. 165-310/2017 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 551/21 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, části stavební parcely č. 18 o výměře 24 m

2
  

v k. ú. Zboží u Dvora Králové, která je dle geometrického plánu označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 551/22 v k. ú. Zboží u Dvora Králové za dohodnutou kupní cenu  
500 Kč/m

2
, tj, za celkovou kupní cenu 13.000 Kč od manželů Petra a Marie Liškových, ***** **, 

*** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0777 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3.  schválit odkoupení části stavební parcely č. 29  v k. ú. Zboží u Dvora Králové a části pozemkové 
parcely č. 551/3 v k. ú. Zboží u Dvora Králové o celkové výměře 3 m

2
, které jsou  

dle geometrického plánu č. 165-310/2017 označeny jako nově vzniklá pozemková parcela  
č. 551/24 v k. ú. Zboží u Dvora Králové za dohodnutou kupní cenu 500 Kč/m

2
, tj. za celkovou 

kupní cenu ve výši 1.500 Kč od Ireny Černé, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** a Milana 
Mesnera, ***** **, *** ** **** ******* *** *****, 

1.4.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0778 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/547/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 4118 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem dle geometrického plánu č. 4681-10481/2016 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
6.292 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-2017/0780 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: 25.09.2017 
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R/548/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3097/1 dle geometrického 
plánu 4789-1097/2017 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.420 Kč včetně příslušné 
sazby DPH pro GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy 9900093134/1/2017 (ES OEMM/VB-2017/0781) 
s GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci 
zastoupena společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  
a Radkou Hamříkovou, ******** ***, *** ** **** ******* *** ***** 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: 25.09.2017 

 

R/549/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  

1.1.  část usnesení č. R/281/2017 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem v bodě 1.2.  
z 02.05.2017, kterým souhlasila s umístěním optické trasy do pozemkových parcel v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, Žirecká Podstráň, Žireč Městys, Žireč Ves, 

2 .   souh las í  

2.1.  s umístěním optické trasy do pozemkových parcel č. 3963/1, č. 3966/2, č. 3963/4, č. 1580/1, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pozemkových parcel č. 601, č. 543, č. 600, č. 599,  
č. 598/1, č. 580, č. 574/2, č. 131/8, č. 109, č. 572/2, č. 568, částí pozemkových parcel č. 205/1 
dílu 2, č. 205/2 dílu 2, č. 570 dílu 3 vedených ve zjednodušené evidenci s původem v přídělovém 
plánu, všechny v k. ú. Žirecká Podstráň, pozemkových parcel č. 451, č. 525/2, č. 522, č. 521,  
č. 517, č. 513, č. 449, č. 511, č. 445/2, č. 509, č. 508, č. 507, č. 500, č. 118/1, všechny v k. ú. 
Žireč Městys, pozemkových parcel č. 423/1, č. 205, č. 418/2, č. 253, č. 238, č. 411, všechny  
v k. ú. Žireč Ves, pozemkové parcely č. 326 v k. ú. Sylvárov, pozemkových parcel č. 117,  
č. 111/5, č. 114/1, všechny v k. ú. Stanovice u Kuksu, 

2.2.  s jednorázovou úhradou za zřízení věcného břemene ve výši 20 Kč/m délky trasy v extravilánu, 
která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH a ve výši 40 Kč/m délky trasy v zastavěné části 
města, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

R/550/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na  části pozemkové parcely č. 816/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 6.800 Kč bez příslušné sazby DPH 
a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 816/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu  
o právu provést stavbu č. IV-12-2015617/VB3 (ES OEMM/BUDO-2017/0782) s ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupena Rostislavem Rejlem, Dubenec 190, 544 55 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 25.09.2017 

 

R/551/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit směnu pozemkové parcely č. 90/6 v k. ú. Žirecká Podstráň, části pozemkové parcely  
č. 112/19 v k. ú. Žireč Městys, která je dle geometrického plánu č. 229-284/2017 označena jako 
nově vzniklá pozemková parcela č. 112/20 v k. ú. Žireč Městys za pozemkové parcely č. 523/1, 
č. 523/2, č. 524/1, č. 524/2, všechny v k. ú. Žireč Městys s Ing. Luďkem Teichmanem, ********** 
******, ******** *********, *** ** ****** ******* bez další finanční kompenzace, 
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1.2.  schválit směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2017/0790 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/552/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu nemovitosti z 08.12.2016  
(ES OEMM/BUDK-2016/0801-D-2) se společností Karsit Automotive, s. r. o., se sídlem 
Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř, kterým se mění termín nabytí právní moci 
stavebního povolení Investičního záměru a pověřit starostu města jeho podpisem. 

 

R/553/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s odstraněním části chodníku umístěného na stavební parcele č. 2279 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za podmínky, že odstranění a přeložení chodníku na pozemkové parcely č. 3575/3,  
č. 3107/17, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, bude zajištěno Miloslavem Jůzou. 

 

R/554/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit odkoupení pozemkových parcel č.1830/25 o výměře 258 m
2
 a č. 1843/15 o výměře  

22 m
2
, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, od Ellen Herrmann, ********* * *** ** **********,  

za dohodnutou celkovou kupní cenu 73.210 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem 
č. 214/2017 ze dne 20.06.2017, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0783 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem. 

 

R/555/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výpověď bez výpovědní doby z nájmu bytu ** ** * *** ****, *** ******* ******, **** ******* *** *****, 
Kateřině Zubajové, ****** ***** *** ******* ****** ****, **** ******* *** *****, 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: 06.09.2017 

 

R/556/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit nabytí nemovitého majetku - pomníku 8 pruským vojínům - hrobu obětí války 1866, který 
se nachází na pozemku st. p. č. 1418/1 v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, evidenční číslo  
v Centrální evidenci válečných hrobů CZE-5203-03510, 

1.2.  schválit darovací smlouvu č. OEMM/DAR-2017/0786 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/557/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 318/1 a části pozemkové parcely č. 320, obě v k. ú. 
Sylvárov o celkové výměře 3 714 m

2
, které jsou dle geometrického plánu č. 217-167/2017 

označeny jako pozemková parcela č. 320 v k. ú. Sylvárov, Miroslavu Vrabcovi, ***** ******* 
******** *** **, *** ** **** ******* *** *****, za dohodnutou kupní cenu 20 Kč/m

2
, tj. za celkovou 

kupní cenu 74.280 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0791 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/558/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 22 v čp. 57, nám. T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Nataše 
Čermákové, **** ** ** ********, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 06.09.2017, za smluvní 
nájemné 1.682 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0788 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: 06.09.2017 

 

R/559/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit finanční náhradu ve výši 372.265 Kč Státnímu pozemkovému úřadu, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov za bezúplatně převedenou pozemkovou parcelu č. 2631/2  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a bezúplatně převedené části pozemkových parcel č. 2628/3,  
č. 2631/3, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle smlouvy o bezúplatném převodu pozemků  
č. 1001990654, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout finanční prostředky ve výši 372.265 Kč do návrhu nejbližšího rozpočtového 
opatření pro rok 2017. 

 
Termín: 14.09.2017 

 

R/560/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva  
č. 28 - Specifické a informační a komunikační systémy a infrastruktura II. a pověřuje starostu 
města podpisem žádosti, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout výdaje na zpracování žádosti do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
Termín: 14.9.2017 

 

R/561/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428,  
dle přílohy č. 1. 

 

 

R/562/2017 - 107. 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 poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 33.060 Kč z rozvojového programu MŠMT "Podpora 
vzdělávání cizinců na školách; č. j.: MSMT-24632/2016; modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená 
potřebám dětí a žáků - cizincům z třetích zemí." na rok 2017. 

 

R/563/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   odvo lává  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích člena komise pro občanské 
záležitosti Lenku Valáškovou, s platností od 05.09.2017, 
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2.   jm enu je  

2.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích členkou komise pro občanské 
záležitosti Evu Hruškovou, s platností od 06.09.2017. 

 

R/564/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Miloslavě Aplové, ****** ***** ****** **** ** ** ***, *** ** 
*******, 

1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0773/2017 dle bodu 1.1. s Miloslavou Aplovou, ****** ***** ****** 
**** ** ** ***, *** ** *******, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
Termín: 08.09.2017 

 

R/565/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Petře Valentové, ****** ***** **** **** ** ** ******, *** ** 
*******, 

1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0776/2017 dle bodu 1.1. s Petrou Valentovou, ****** ***** **** 
**** ** ** ******, *** ** *******, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
Termín: 08.09.2017 

 

R/566/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  prominutí pohledávky podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, ve výši 38.840 Kč  za Bohumírou Kramářovou. 

 

R/567/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  uložit vedoucímu odboru rozpočtu a financování, v případě vydání rozhodnutí o přidělení 
dotačních prostředků na akci "Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady", projednat, poptat a zajistit cizí 
zdroje na zabezpečení průběhu financování této investiční akce. 

 

R/568/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  vz í t  na  vědom í  

1.1.  plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

1.2.  schválit nové termíny nesplněných a oddálených úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem 
města dle přílohy č. 2 a 3. 

 

R/569/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  vz í t  na  vědom í  

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 19.06.2017  
a Osadního výboru Verdek z 25.07.2017. 

 

R/570/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s realizací projektu Rozvoj vedoucích pracovníků - skupinový a individuální koučink, který bude 
zajišťovat společnost Netcom Solutions Brno, 
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2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o poskytování služeb v oblasti vzdělávání č. 2017/774/KTÚ/POSS/JAJ a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  tajemníkovi městského úřadu 

3.1.1.  předložit smlouvu starostovi k podpisu. 
Termín: 06.09.2017 

 

R/571/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  program 16. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
14.09.2017 od 15 hodin v sále Hankova domu. 

1. Zahájení 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

3. Výbory ZM 

4. Prominutí pohledávky 

5. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2017 - O místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství. 

6. Návrh na změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

7. Zadání Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

8. Majetkové záležitosti 

9.     Informativní zpráva k přípravě výstavby ČOV 

10. Příprava projektu „Braunův Betlém - podpora návštěvnosti a prezentace národní kulturní památky 
„ - Memorandum o spolupráci  

11. Podání žádosti o dotaci z MŠMT - podpora materiálně technické základny sportu 

12. Dotace na rekonstrukci fasády objektu čp. 503, Tylova, Dvůr Králové nad Labem 

13. Dohody o vytvoření společného školského obvodu 

14. Dotace SKK Dvůr Králové nad Labem 

15.   Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady - informace k financování 

16. Informace o rozpočtovém opatření č. 3 pro rok 2017 

17. Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2017 

18. Diskuze 

19. Závěr  

 

 

 

 

 

 

 

 
  Jan Jarolím v. r.   Alexandra Jiřičková v. r. 
   starosta města                 místostarostka 
 

 

 

 

  

  
 

 


