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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 111. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 17.10.2017 
 

R/621/2017 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s §102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2017, kterým se stanovuje 
rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací  
a průjezdních úseků silnic a vymezují chodníky a místní komunikace, na kterých se nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, s účinností patnáctým dnem po jeho 
vyhlášení. 

 

R/622/2017 - 111. 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 
darů na projekt „Odpadový kalendář - rok 2018" 

ve výši 5.000 Kč od Bohuslava Žižky, Verdek 28, Dvůr Králové nad Labem, IČ  48138274, 

ve výši 5.000 Kč od Jaroslava Janečka, Kotkova 792, Dvůr Králové nad Labem, IČ 11110953, 

ve výši 5.000 Kč od společnosti Lukas trade s. r. o., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem,  
IČ 25920413, 

ve výši 10.000 Kč od společnosti TRANSPORT Trutnov s. r. o., V Aleji 131, Trutnov,  
IČ 62063588, 

ve výši 10.000 Kč od Společnosti Horní Labe, a. s., Starý Rokytník 226, Trutnov, IČ 46506306. 

1.2.  darovací smlouvy č. OŽP/DAR-2017/0903, č. OŽP/DAR-2017/0904, č. OŽP/DAR-2017/0905,  
č. OŽP/DAR-2017/0906 a č. OŽP/DAR-2017/0907 ve smyslu bodu 1.1. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  předložit darovací smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
Termín: 06.11.2017 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 28.11.2017 
 

R/623/2017 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s provedenými vícepracemi na akci. "Výměna oken (I. etapa) v bytovém domě čp. 400  
ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem" a s tím souvisejícím navýšením ceny díla  
o 40.572 Kč včetně DPH na celkovou částku 1.144.756 Kč včetně DPH, 
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2.   schva lu je  

2.1.  dodatek č. RISM/DILO-2017/0497-D1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2017/0497  
z 26.06.2017 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0497-D1 starostovi města k podpisu. 
Termín: 23.10.2017 

 

R/624/2017 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s provedenými vícepracemi na akci: „Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu  
čp. 299 ve Dvoře Králové nad Labem" a s tím souvisejícím navýšením ceny díla o 220.381 Kč 
včetně DPH na celkovou částku 4.793.167 Kč včetně DPH, a s prodloužením termínu dokončení 
do 16.12.2017, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. RISM/DILO-2017/0526-D1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2017/0526 z 03.08.2017 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0526-D1 starostovi města k podpisu. 
Termín: 20.10.2017 

 

R/625/2017 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel dětí při Základní umělecké škole R. A. Dvorského  
na adrese náměstí T. G. Masaryka čp. 83, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu 
města podpisem souhlasu majitele nemovitosti s umístěním sídla, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit souhlas dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 24.10.2017 

 

R/626/2017 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 41 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Petře Samešové, 
******* ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.12.2017 do 30.11.2019,  
za smluvní nájemné 4.567 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0895 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: 30.11.2017 

 

R/627/2017 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 135 v k. ú. Lanžov,  

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: 24.10.2017 
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R/628/2017 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  neschválit prodej pozemkové parcely č. 607/3 o výměře 303 m
2
 v k. ú. Žirecká Podstráň, Karlu 

Linhardovi, ******* ******** *****, *** ** **** ******* *** ******* 

 

R/629/2017 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 823/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Františku Noskovi, 
bytem *********** ***, ******** *********, *** ** *******,    

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: 24.10.2017 

 

R/630/2017 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 2531/8 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: 24.10.2017 
 

R/631/2017 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 7/2017 - Odpisový plán pro rok 2018,  
s účinností od 18.10.2017 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 18.10.2017 

 

R/632/2017 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 8/2017 - Plán inventur na rok 2017,  
pro účetní jednotku město Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 18.10.2017 do 16.02.2018  
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 18.10.2017 

 

R/633/2017 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápisy z komise cestovního ruchu RM z 27.04.2017 a 08.09.2017, 
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2.   souh las í  

2.1.  s přípravou a realizací turistické hry v příštích letech. 

 

R/634/2017 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s navýšením pracovních úvazků pečovatelek Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad 
Labem, El. Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, o 1,5 úvazku, z původních 
11,00 na 12,5 úvazku, od 01.01.2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  stanovisko dle přílohy č. 2, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, za účelem změny kapacity 
sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho 
podpisem. 

 

R/635/2017 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  

1.1.  navýšení pracovního úvazku o 0,5 úvazku pracovníka přímé péče sociální rehabilitace pro Dvůr 
Králové nad Labem, poskytované Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, 
Procházkova 818, 541 01 Trutnov, 

2 .   schva lu je  

2.1.  stanovisko dle přílohy č. 3, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, vydané za účelem změny 
kapacity sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu 
města jeho podpisem. 

 

R/636/2017 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  

1.1.  navýšení pracovních úvazků v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968, 
Dvůr Králové nad Labem, o 3,75 v těchto profesích: 1,0 úvazek všeobecná zdravotní sestra, 0,75 
úvazku fyzioterapeut, 1,0 úvazek pracovníka v sociálních službách dle § 116 a) a 1,0 úvazek 
pracovníka v sociálních službách dle § 116 b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  
ve znění pozdějších předpisů,  

2 .   schva lu je  

2.1.  stanovisko k personální změně pracovníků Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem,  
dle přílohy č. 2, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, vydané za účelem změny kapacity sítě 
podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho 
podpisem. 

 

R/637/2017 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   nesouh las í  

1.1.  s přijetím nabízeného majetku uvedeného v příloze č. 1 od  Mateřské školy, Dvůr Králové nad 
Labem, Drtinova 1444. 

 

 

 

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

   

 

 

  

  
 

 


