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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 VÝPIS Z 114. 
USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 14.11.2017 
 

R/662/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  Zveřejnění č. 1/2017 - Podmínky pro výběr pořadatele pravidelných prodejních trhů na náměstí 
T. G. Masaryka v roce 2018, a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit Zveřejnění č. 1/2017 - Podmínky pro výběr pořadatele pravidelných prodejních 
trhů na náměstí T. G. Masaryka v roce 2018, starostovi města k podpisu, 

 
Termín: 16.11.2017 

 
2.1.2.  zveřejnit po dobu 15 dnů Zveřejnění č. 1/2017 - Podmínky pro výběr pořadatele 

pravidelných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka v roce 2018, na úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

 
Termín: 16.11.2017 

 
2.1.3.  předložit radě města k projednání došlé nabídky pořadatelů trhů. 

Termín: 29.12.2017 
 

R/663/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s pověřením externího subjektu výkonem technického dozoru na akci: „Příprava území - 
průmyslová zóna Zboží, Dvůr Králové nad Labem", a to v souladu se Smlouvou o budoucí 
smlouvě na převod nemovitosti se společností Karsit Automotive, s. r. o. 

2 .   rozhodu je  
2.1.  v souladu s čl. 4, odst. 3 vnitřního předpisu města č. 14/2016 o výběru nejvhodnější nabídky na 

výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Sdružení SVS - 
služby ve stavebnictví - Miloš Haase, Markoušovice 213, 542 32 Velké Svatoňovice,  
IČ 40106446, s cenou 325.829 Kč vč. DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  příkazní smlouvu č. RISM/PRIK-2017/0962 se společností Sdružení SVS - služby ve stavebnictví 
- Miloš Haase, Markoušovice 213, 542 32 Velké Svatoňovice, IČ 40106446, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  předložit příkazní smlouvu dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 24.11.2017 
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R/664/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s provedenými vícepracemi na akci: „Přístavba sociálního zázemí hasičské zbrojnice v Žirči"  
a s tím souvisejícím navýšením ceny díla o 21.662 Kč včetně DPH na celkovou částku  
1.499.064 Kč včetně DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. RISM/DILO-2017/0395-D1 ke Smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2017/0395 ze 14.06.2017 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0395-D1 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.11.2017 
 

R/665/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  dopis od společnosti MPS Mostní a pozemní stavby engineering, s. r. o., Čepí, IČO: 29148871, 
se sídlem Čepí 104, ze 17.10.2017, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  s vystavenými penalizačními fakturami č. 17PEN0001, 17PEN0002 a 17PEN0003  
ze 17.10.2017, 

3 .   schva lu je  

3.1.  odpověď společnosti MPS Mostní a pozemní stavby engineering, s. r. o., Čepí, IČO: 29148871, 
se sídlem Čepí 104, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  předložit odpověď dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 16.11.2017 
 

R/666/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 32 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Radce Jizbové,  
* ******** ***, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.12.2017, za smluvní nájemné 
2.300 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0947 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/667/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 4 v domě čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 
Králové nad Labem, od 01.01.2018, na dobu neurčitou, za cenu 994 Kč/m2/rok včetně uplatnění 
meziročního inflačního růstu, Věře Humeňukové, ****** *, ***********, a Jitce Neumanové, ********* 
***, **** ******* *** *****, za účelem provozování pánského kadeřnictví, 

1.2.  dodatek č. 19 RIM/DODS-2012/0835-D-19 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 20.11.2017 
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R/668/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 23 v čp. 950, ul. Boženy 
Němcové, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Monika Havlíková, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****,*2. místo: Markéta Nanárová, 
******* ******** ****, **** ******* *** *****, * 

1.2.  pronájem bytu č. 23 v čp. 950, ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, Monice 
Havlíkové, **** ** ** ******** **, **** ******* *** *****, dle Pravidel pro hospodaření s městskými 
byty, na dobu určitou 1 rok, od 15.11.2017 do 14.11.2018, za smluvní nájemné ve výši  
5.313 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0946 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 15.11.2017 
 

R/669/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkové parcely č. 932/3 a č. 933/2, obě v k. ú. Verdek, 

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: 20.11.2017 
 

R/670/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 295 v ulici Rooseveltova ve Dvoře 
Králové nad Labem, od 01.01.2018 na dobu určitou 5 let, za cenu 1.116 Kč/m2/rok včetně 
uplatnění meziročního inflačního růstu, Alexandře Koblížkové, ******* ******** ****, **** ******* *** 
*****, za účelem provozování prodejny galanterie a punčochového zboží, 

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: 20.11.2017 
 

R/671/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 2 v čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka ve 
Dvoře Králové nad Labem, od 01.02.2018 na dobu určitou 5 let, za cenu 1.532 Kč/m2/rok včetně 
uplatnění meziročního inflačního růstu, Ladislavě Sýkorové, ************ ******** **, za účelem 
provozování studia ORIFLAME - výdej kosmetického zboží, 

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: 20.11.2017 
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R/672/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 23 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Jiřině Stejskalové, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.12.2017 do 30.11.2019, za smluvní 
nájemné 3.606 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0945 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/673/2017 - 114. 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. 2956 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, reagoval jediný zájemce, 

2 .   schva lu je  
2.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2956 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem, Robertovi Pavlovi, ********* ***, **** ******* *** *****, za účelem poskytování masérských, 
rekondičních a regeneračních služeb, na dobu určitou 5 let, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za 
cenu 600 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu nájemného, s účinností  
od 01.12.2017, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena jistota ve výši 
3 měsíčních nájmů, 

2.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2017/0951 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: 24.11.2017 
 

R/674/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 297/2 v k. ú. Žireč Ves, 
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: 17.11.2017 

 

R/675/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 102 v čp. 1296, ul. Komenského, Dvůr Králové nad Labem, k 30.11.2017, 
s Danuší Marklovou, ********** ****, **** ******* *** *****,  

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2017/0953 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 43 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Danuši Marklové, 
********** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.12.2017 do 31.12.2018, za smluvní 
nájemné 2.456 Kč/měsíc, a to dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, za předpokladu, 
že uvolní k 30.11.2017 byt č. 102 v čp. 1296, ul. Komenského, Dvůr Králové nad Labem, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0954 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení a nájemní 
smlouvu dle bodu 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.11.2017 
 

R/676/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 2 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové 
nad Labem podanou nájemcem Marcelou Křížkovou, **** ******* ***, *******, výpovědní doba 
končí 31.12.2017, 

2 .   schva lu je  
2.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 2 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře 

Králové nad Labem, 

2.2.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Jarolím, Tomáš Machek, Helena 
Mojiková (náhradníci Alexandra Jiřičková, Martina Svobodová, Renata Pospíšilová), 

3 .   vyzývá  

3.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2 v čp. 400 
v ulici Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 

- minimální cena nájmu 800 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 

- prostor sloužící podnikání může být užíván v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým 
určením 

- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 
4 .   uk ládá  

4.1.  vedoucí OEMM 
4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 

bodu 2.1. tohoto usnesení a výzvu k podání nabídky dle bodu 3.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 20.11.2017 
 

R/677/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na úhradu nákladů v roce 2017 v souvislosti 
s realizací majetkoprávního vypořádání k pozemkům v rámci projektu  "Labská stezka" v celkové 
výši 40.320 Kč sdružení Královéhradecká Labská o. p. s., zastoupenému ředitelkou společnosti 
Ladislavou Reichovou, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. OEMM/FIN- 2017/0952 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 poskytnutí finančního příspěvku dle bodu 1.2. tohoto usnesení 
starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 24.11.2017 

 

R/678/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 40 
na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem dle zveřejnění č. 61/2017 nereagoval 
žádný zájemce, 

2 .   vyzývá  
2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 40 na 

náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 

- minimální cena nájmu 500 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 
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- prostor sloužící podnikání může být užíván v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým 
určením 

- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití  - koef. 0,4, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr a výzvu 
k podání nabídky dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 20.11.2017 

 

R/679/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  
1.1.  schválit prodej stavby - hrobového zařízení č. D-565-27-H, které se nachází na p. p. č. 3496/7 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Karlu Řehákovi, bytem Čelakovského 1997, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, za dohodnutou kupní cenu 14.800 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPO-2017/0955 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/680/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/602/2017 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem, z 03.10.2017, kterým 
doporučila zastupitelstvu města neschválit prodej částí pozemkových parcel č. 1980/3, č. 1980/4, 
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 1980/3, č. 1980/4, obě v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem v šíři 5 m, které navazují na stávající pozemkové parcely č. 1984/14, č. 1984/15,  
č. 1984/9, č. 2004/20, všechny v k. ú. 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 prodeje částí 
pozemkových parcel dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 20.11.2017 
 

R/681/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  
1.1.  usnesení č. R/603/2017 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 03.10.2017, kterým 

doporučila zastupitelstvu města neschválit prodej částí pozemkové parcely č. 2004/13  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr prodat části pozemkové parcely č. 2004/13 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za podmínky 
ponechání části pozemku v šíři min. 0,50 m od stávající obruby komunikace, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodeje částí 
pozemkové parcely dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 20.11.2017 
 

R/682/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/553/2017 - 107. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 05.09.2017, kterým 
udělila souhlas s odstraněním a přeložením chodníku z části stavební parcely č. 2279  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem na náklady žadatele, 
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2.   souh las í  
2.1.  s odstraněním části chodníku umístěného na stavební parcele č. 2279 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  řediteli technických služeb města 

3.1.1.  zajistit odstranění části chodníku ze stavební parcely č. 2279 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem. 

Termín: 30.04.2018 
 

R/683/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 1619/4, č. 4111, č. 4113, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4790-11284/2017 za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 40.283 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-2017/0958 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: 04.12.2017 
 

R/684/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 4018 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4793-31/2017 za jednorázovou finanční náhradu ve 
výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. 
s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, 

1.2.  smlouvu o zřízení služebnosti  č. OEMM/VB-2017/0964 dle bodu 1.1. tohoto usnesení se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,  
130 00 Praha 3, která je na základě plné moci zastoupena společností TEMO-
TELEKOMUNIKACE a. s., U Záběhlického zámku 233/15, 160 00 Praha 10 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: 24.11.2017 
 

R/685/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 347/1, č. 361, obě  
v k. ú. Sylvárov v rozsahu dle geometrického plánu č. 218-11308/2017 za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 15.800 Kč bez příslušné sazby DPH pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2014940/VB/01 (ES OEMM/VB-
2017/0969) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupená společností SIGNALBAU, a. s., Moštěnská 60/4a,  
750 02 Přerov III - Lověšice, která je na základě plné moci zastoupena společností RYDVAL-
ELEKTRO s. r. o., se sídlem Lomnice nad Popelkou, plk. Truhláře 114, 512 51 a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 04.12.2017 
 

R/686/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na  části pozemkové parcely č. 1969/2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.400 Kč bez příslušné sazby DPH 
a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 1969/2 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. sml. IV-12-2015832/VB/001 (ES OEMM/BUDO-2017/0970) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupena společností SB projekt s. r. o., se sídlem Kasárenská 4063/4,  
695 01 Hodonín 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: 04.12.2017 
 

R/687/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodloužení termínu pro výstavbu rodinného domu na pozemkové parcele č. 1984/15  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to na dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy na pozemkovou 
parcelu č. 1984/15 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit dodatek č. 3 RIM/KUPP-2008/538-D-3 ke kupní smlouvě z 01.12.2008 dle bodu 1.1. 
tohoto usnesení s Romanem Pošvou, ***** ***** *, *** ** *******, Evou Válkovou, *** ***** ****, *** 
** **** ******* *** ***** a pověřit starostu města jeho podpisem. 

 

R/688/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   nesouh las í  

1.1.  s umístěním dopravního značení IP11g (parkoviště částečné stání na chodníku podélné 
a dodatkové tabulky E13 s textem "Pouze pro vlastníky dotčených nemovitostí" na části chodníku 
u čp. 1200 ve směru do propojovací ulice z ul. R. A. Dvorského. 

 

R/689/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s uložením elektrické přípojky v části pozemkové parcely č. 3496/8 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o právu provést stavbu IE-12-2006481/27 (ES OEMM/OSTA-2017/0973) 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., se sídlem Strážní 168,  
541 01 Trutnov 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: 24.11.2017 
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R/690/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem Ing. Janu Horsákovi mzdový výměr 
s účinností od 01.12.2017 dle přílohy č. 1. 

 

R/691/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 
1.1.  podání žádosti Základní školou Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, k získání 

podpory z Rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018  
(2. etapa) a žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost MPSV - Prorodinná 
opatření na ZŠ Podharť, 

2 .   souh las í  
2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě 1.1 tohoto 

usnesení. 

 

R/692/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výroční zprávy o činnosti Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, Základní školy 5. května, 
Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 a Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, 
Máchova 884 za období školního roku 2016/2017. 

 

R/693/2017 - 114. 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, k získání 

finančních prostředků z Rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách 
v roce 2018 (2. etapa), 

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/694/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 4 sociální komise RM z 23.10.2017, 

2 .   schva lu je  
2.1.  umístění žadatelů Anny Mikešové, **** **********, ******** ****** ****, *** **  Dvůr Králové nad 

Labem, Jana Čecha, **** **********, ****** ************ ****, *** **  Dvůr Králové nad Labem 
a Jaroslava Haase, **** **********, *********** ****, *** ** Dvůr Králové nad Labem, do domu 
s pečovatelskou službou, v uvedeném pořadí. 

 

R/695/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o podání žádostí 
o dotace na provoz sociálních služeb do 2. kola z rozpočtu Královéhradeckého kraje a z rozpočtu 
MPSV pro rok 2017 a podání žádostí o dotace z rozpočtu MPSV pro rok 2018, 

1.2.  získání dotací v rámci 2. kola z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 a z rozpočtu 
MPSV ve výši: na pečovatelskou službu 300.000 Kč, na azylový dům 72.560 Kč, na noclehárnu 
47.900 Kč, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků, dle bodu 1.2. tohoto usnesení, na účet města Dvůr Králové nad 
Labem a s jejich převedením na účet Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, 
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2.2.  s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem a s jejich převedením na 
účet Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, v případě kladného vyřízení žádostí 
pro rok 2018 z rozpočtu MPSV, uvedených v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

 

R/696/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   rozhodu je  
1.1.  o výběru nabídky České pošty, s. p., na distribuci Novin královédvorské radnice na rok 2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  Smlouvu o Roznášce informačních propagačních materiálů VKV/OSTA-2017/0950  
se společností Česká pošta, s. p., a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VKV 

3.1.1.  předložit starostovi města Smlouvu o Roznášce informačních propagačních materiálů 
VKV/OSTA-2017/0950 k podpisu. 

 
Termín: 22.11.2017 

 

R/697/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VKV/DILO-2015/1032-D1 s firmou SAMAB PRESS  
GROUP, a. s., Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, IČ 25524291, na Tisk a kompletaci Novin 
královédvorské radnice v období leden 2016 až prosinec 2018 a pověřuje starostu města jeho 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VKV 

2.1.1.  předložit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu, 

Termín: 30.11.2017 
 

2.1.2.  zajistit zveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. VKV/DILO-2015/1032-D1 v registru 
smluv. 

 
Termín: 30.11.2017 

 

R/698/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odmítnutí fakturace dle faktury č. 2017034 vystavené společností QIRIN s. r. o. na úhradu částky 
ve výši 2.082.960 Kč za pronájem nemovitého majetku - 5 kanalizačních větví k převodu 
splaškových vod a vod srážkových v areálu QIRIN s. r. o. Vorlech, 

1.2.  smlouvu o poskytování právních služeb s JUDr. Danielem Radou, AK RADA & FRANCOVÁ, 
číslo osvědčení 17110, IČ: 86982133, číslo KTÚ/OSTA- 2017/0998, ve věci neoprávněně 
vystavené faktury č. 2017034 znějící na částku ve výši 2.082.960 Kč společností QIRIN, s. r. o., 
IČ: 29315743, se sídlem Purkyňova č. p. 639/18, Medlánky, Brno, která je přílohou č. 1 tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

2 .   souh las í  

2.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve věci odmítnutí fakturace 
společnosti QIRIN, s. r. o., 
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3.   zm ocňu je  
3.1.  advokáta JUDr. Daniela Radu, AK RADA & FRANCOVÁ, číslo osvědčení 17110, IČ: 86982133, 

se sídlem Nerudova 866, Hradec Králové k zastupování města Dvůr Králové nad Labem,  
a to v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
podpisem plné moci. 

 

 
 

 

 

 

 

 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Jan Helbich v. r. 
místostarosta 

 
 


