
Strana 1/5 

 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 108. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 19.09.2017 
 

R/572/2017 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   odvo lává  

1.1.  Adama Reila z funkce člena pracovního štábu povodňové komise města Dvůr Králové nad 
Labem. 

 

R/573/2017 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989 na pojištění majetku města Dvůr Králové nad Labem ve 
smyslu dodatku č. 27 (navržený rozsah pojištění majetku města pro další pojistné období do 
19.09.2018), 

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. 27 k pojistné smlouvě  
č. 5830851989 (ES č. RAF/POJI-2008/0559-D27) na pojištění majetku města 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. 27 k pojistné smlouvě č. 5830851989  
(ES č. RAF/POJI-2008/0559-D27) na pojištění majetku města v souladu s bodem  
1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 22.09.2017 
 

R/574/2017 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/446/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 11.07.2017, 
2 .   schva lu je  

2.1.  v rámci projektu rekonstrukce silnice II/300 (část ul. Legionářská, ul. Tyršova, ul. Krkonošská) 
materiálové řešení výměny stávajících obrub za obruby silniční betonové, které budou hrazeny 
vlastníkem komunikace, tj. Královéhradeckým krajem, s podmínkou města Dvůr Králové nad 
Labem, že stávající pískovcové obruby budou demontovány, očištěny a předány organizaci 
města Technické služby města Dvora Králové nad Labem, které budou kontrolovat, jak se 
s obrubami zachází (demontáž, nakládání, vykládání, převoz), jak jsou případně skladovány na 
mezideponii apod. 
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R/575/2017 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 33 v čp. 57, nám. T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavu 
Imlaufovi, **** ** ** ********, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.10.2017, za smluvní 
nájemné 4.553 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0762 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: 30.09.2017 
 

R/576/2017 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr výpůjčky pozemkové parcely č. 4605 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 výpůjčky dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 29.09.2017 
 

R/577/2017 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  
1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na  částech pozemkových parcel č. 3496/8, č. 3648,  

č. 3998, č. 3387/10, č. 3382/3, č. 3370/2, č. 3382/14, č. 3376/7, č. 3639, č. 3390/20, č. 3390/1,  
č. 3636, č. 886/5, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve 
výši 374.400 Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením stavby na částech pozemkových 
parcel č. 3496/8, č. 3648, č. 3998, č. 3387/10, č. 3382/3, č. 3370/2, č. 3382/14, č. 3376/7,  
č. 3639, č. 3390/20, č. 3390/1, č. 3636, č. 886/5, všechny 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. IE-12-2006481/14 (ES OEMM/BUDO-2017/0814) s ČEZ  
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 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: 09.10.2017 
 

R/578/2017 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  neschválit prodej stavební parcely č. 271/5 jejíž součástí je stavba čp. 323 o výměře 971 m2, 
pozemkové parcely č. 180/2 o výměře 695 m2, pozemkové parcely č. 4330 o výměře 635 m2, 
pozemkové parcely č. 182/1 o výměře 1 054 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do 
vlastnictví Hynka Němce, 17. listopadu 2236, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

R/579/2017 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na  části pozemkové parcely č. 570/3 v k. ú. Horní 
Dehtov za jednorázovou finanční náhradu ve výši 11.000 Kč bez příslušné sazby DPH  
a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 570/3 v k. ú. Horní Dehtov, 
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2.   schva lu je  
2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu  

o právu provést stavbu č. IE-12-2006453/26 (ES OEMM/BUDO-2017/0822) s ČEZ  
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupena společností ING services CZ s. r. o., Strážní 168, 541 01 Trutnov 
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: 29.09.2017 
 

R/580/2017 - 108. 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: „Dodávka internetové konektivity pro Městský úřad Dvůr Králové nad Labem a organizace 
města“, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  kom ise 
2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 

nabídkou je nabídka spol. MKInet, s. r. o., Třebihošť 83, 54401 Dvůr Králové nad Labem ve výši 
10.999 Kč bez DPH za jeden měsíc poskytování služeb, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 

2) Martin Fröde, Sochorova 1694, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, cena 11.000 Kč bez DPH, 

3) Vodafone Czech Republic a. s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, cena 17.190 Kč bez 
DPH, 

4) Martin Frýzl, Dolní Nemojov 262, 544 61 Nemojov, cena 17.800 Kč bez DPH, 

5) O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, cena 19.217 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2017/0829 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: 29.09.2017 

 
4.1.2.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 

Termín: 29.09.2017 
 

R/581/2017 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
2428 ve školním roce 2017/2018, dle přílohy č. 1. 

 

 

R/582/2017 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s přiznáním osobního příplatku ředitelce Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 
1444, dle důvodové zprávy od 01.09.2017, 

2 .   s tanoví  

2.1.  plat ředitelce Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, dle přílohy č. 1, 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostu města podpisem platového výměru dle bodu 2.1 tohoto usnesení. 
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R/583/2017 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, o získání 
finančních prostředků z Rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách 
v roce 2017. Čj. MŠMT - 28402/2016-1. 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti o finanční prostředky 
uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/584/2017 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s partnerstvím města Dvůr Králové nad Labem na benefiční akci Noc venku, konané ve dnech 
23. - 24. listopadu 2017, pořádané Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/585/2017 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápisy z jednání kulturní komise RM z 05.06.2017 a 28.08.2017, 

2 .   souh las í  
2.1.  se záměrem vytvoření Královédvorského betlému dle návrhu Taťány Ruprichové.  

 

 

R/586/2017 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, do 
rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním na období září - prosinec 2017 č. j. MSMT 23008/2017-1, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí finanční podpory dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
s přijetím finančních prostředků poskytnutých Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem,  
E. Krásnohorské 2919. 

 

R/587/2017 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko dle přílohy č. 2 k zařazení projektu "Záchrana barokní sýpky v Žirči" do programu 
Ministerstva kultury, určeného na záchranu architektonického dědictví pro rok 2018 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem. 

 

R/588/2017 - 108. 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: "Rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Strž" z 18.09.2017, 

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

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy: JUTA a. s., Dukelská 417, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 45534187, 
s nabídkovou cenou 1.189.342 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. místo: Stavební společnost Žižka spol. s r. o., E. Krásnohorské 2897, Dvůr Králové nad 
Labem,  
IČ: 49814851, s nabídkovou cenou 1.208.769 Kč včetně DPH 

3. místo: Stavhaus s. r. o., Nám. Odboje 1843, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 04469739, 
s nabídkovou cenou 1.240.125 Kč včetně DPH, 

 



Strana 5/5 

 
3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0795 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: 22.09.2017 

 
4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0795 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 25.09.2017 
 
 

 

 

 

 

Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 


