
Strana 1/5 

 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 113. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 31.10.2017 
 

R/641/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  přidělení dotace ve výši 1.902 tis. Kč z Královéhradeckého kraje z programu "Rozvoj a budování 
dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji", 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje - č. 17RRD05-0021, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit starostovi města smlouvu dle bodů 1.1. tohoto usnesení k podpisu, 
 

Termín: 27.10.2017 
Kontrolní termín: 20.10.2017 

 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zahrnout příjem do návrhu rozpočtu na rok 2018. 
 

Termín: 01.12.2017 
Kontrolní termín: 19.11.2017 

 

R/642/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o dotace „Vestavba učeben do půdního prostoru ZŠ Podharť", dále o projekt  
„ZŠ Strž zvýšení kvality odborných učeben" a projekt „ZŠ 5. květen zvýšení kvality odborných 
učeben" z programu Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání z výzvy MAS Královédvorsko 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
Termín: 03.11.2017 

2.2.  vedoucímu RISM, vedoucímu RAF 
2.2.1.  v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 

prostředků do rámce návrhu rozpočtu města na rok 2018, popř. do nejbližšího 
rozpočtového opatření rozpočtu města pro rok 2018. 

 
Termín: v termínu po vydání rozhodnutí 

 

R/643/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  snížení ceny díla na akci: „Tyršovo koupaliště brouzdaliště“ Dvůr Králové nad Labem - zhotovitel 
Lacus Technology s. r. o., Zděbradská 8, 251 01 Říčany, IČ 05617791, - stavební firma 
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zohledňující čerpání jednotlivých položek rozpočtu (tedy snížení) ve výši 572 Kč bez DPH, a tedy 
snížení celkové ceny díla na konečnou částku 2.601.523 Kč bez DPH,  

1.2.  dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0356-D-2 na akci: „Tyršovo koupaliště 
brouzdaliště“ Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit dodatek č. 2 smlouvy o dílo dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 07.11.2017 

 

R/644/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  "Operační plán zimní údržby komunikací a chodníků pro období 2017/2018" dle přílohy č. 2 až 5. 

 

R/645/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 41 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Zdeňkovi 
Brzlínkovi, *** ******* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.11.2017, za 
smluvní nájemné 2.500 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0915 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: 01.11.2017 
 

R/646/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 
1.1.  zápis z jednání likvidační komise 18.10.2017, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 
z majetku dle části 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 16.11.2017 
 

R/647/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  výpůjčku pozemkové parcely č. 4605 o výměře 24 395 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

ZO ČSOP JARO Jaroměř, se sídlem Národní 83, 551 01 Jaroměř, Pražské Předměstí, na dobu 
určitou 5 let, od 01.11.2017 do 30.10.2022, 

1.2.  smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2017/0923 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 smlouvu o výpůjčce dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 01.11.2017 
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R/648/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronajmout garáž č. 2 v čp. 1296 v ulici Komenského ve Dvoře Králové nad Labem za 
cenu 840 Kč/m2/rok bez DPH včetně uplatnění meziročního inflačního růstu Luďkovi Fikejzovi, 
********** ****, **** ******* *** *****, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 06.11.2017 
 

R/649/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem garáže č. 1 na st. p. č. 3598 a garáže č. 2 na st. p. č. 3599, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, Martině Šindelářové, ********* ****, **** ******* *** *****, každou za cenu 212 Kč/m2/rok 
s uplatněním meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, za podmínky, že před podpisem 
nájemní smlouvy bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. K nájemnému 
bude připočítaná příslušná sazba DPH, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONGR-2017/0926 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: 01.11.2017 
 

R/650/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat stavební parcelu č. 3691 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: 05.11.2017 
 

R/651/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkové parcely č. 366/3 a č. 366/4, obě v k. ú. Žirecká Podstráň, 

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: 06.11.2017 
 

R/652/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  v rámci staveb "Výstavba nového strojírenského závodu na výrobu kovových dílů pro 
automobilový průmysl v průmyslové zóně Zboží - hrubé terénní úpravy" a "Výstavba nového 
strojírenského závodu na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl v průmyslové zóně 
Zboží - areál" s odnětím pozemkových parcel č. 4545/2, č. 4545/10, č. 4551, č. 4552, částí 
pozemkových parcel č. 4538, č. 4553, č. 4556, č. 4558, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
ze zemědělského půdního fondu. 
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R/653/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: "ZŠ Schulzovy sady - Dodávka ICT" v souladu s vnitřním 
předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění. 
 

R/654/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu umístění a elektroinstalace záložního zdroje elektrické energie do 
15.12.2017, 

1.2.  s navýšením ceny díla o 29.498 Kč bez DPH z důvodu dodatečného osazení přístřešku 
a vyvedení spalinovodu nad střechu garáží, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol. STAMP UNI, s. r. o., OI/DILO-2017/0621 - D1 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy starostovi města k podpisu. 
Termín: 10.11.2017 

 

R/655/2017 - 113. 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 Podpora vzdělávání cizinců ve školách č. j. MSMT 24277/2017, 

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/656/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání dotací 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na provoz pečovatelské služby 580.000 Kč, na 
azylový dům 64.000 Kč a na noclehárnu 108.400 Kč. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

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

Termín: 28.11.2017 
 

R/657/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   u rču je  

1.1.  plat ředitelkám Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, Dvůr 
Králové nad Labem, Hankova domu, městského kulturního zařízení, náměstí Václava Hanky 
299, Dvůr Králové nad Labem, Městské knihovny Slavoj, Tylova 512, Dvůr Králové nad Labem, 
Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad 
Labem, s účinností od 01.11.2017, dle příloh č. 1 - 4 a pověřuje starostu města podpisem 
platových výměrů. 
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R/658/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   u rču je  

1.1.  plat ředitelce Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2428, ředitelce 
Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, ředitelce Mateřské školy, 
Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, ředitelce Základní umělecké školy R. A. Dvorského, 
Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 83,  řediteli Základní školy 5. května, Dvůr 
Králové nad Labem, 28. října 731, ředitelce Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, 
Máchova 884 a řediteli Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
s účinností od 01.11.2017, dle přílohy č. 1 - 7, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem platových výměrů dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/659/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s projektem předkládaným do 78. výzvy IROP „Sociální bydlení“ Ministerstva pro místní rozvoj, 
specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, a jeho realizací 
na území města, jehož realizátorem bude Spolek pro pomoc dobrým lidem pod záštitou Robina 
Šimka, z. s., se sídlem Štěnkov 69, Třebechovice pod Orebem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  stanovisko dle přílohy č. 1 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
jeho podpisem, 

2.2.  smlouvy o budoucí smlouvě o vzájemné spolupráci č. ŠKS/SPOL-2017/0927 a ŠKS/SPOL-
2017/0928 a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  předložit stanovisko a smlouvy dle bodu 2.1. a 2.2. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

Termín: 20.11.2017 
 

R/660/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání sportovní komise RM z 16.10.2017, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1.1.  ve spolupráci se sportovní komisí RM koordinovat vypracování Plánu rozvoje sportu města 
Dvůr Králové nad Labem a předložit radě města harmonogram a osnovu prací. 

 
Termín: 12.12.2017 

 

R/661/2017 - 113. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 
1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 30.09.2017, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny u nesplněných a oddálených úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1 a č. 2. 

 

 

 
 

 
 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
   

 


