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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 116. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 28.11.2017 
 

R/704/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelkám Hankova domu, městského 
kulturního zařízení, Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a Pečovatelské 
služby Města Dvůr Králové nad Labem. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených 
mzdových prostředků, 

2 .   doporuču je  

2.1.  odměnu za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, zástupkyni ředitelky Městského muzea ve 
Dvoře Králové nad Labem. 

 

R/705/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  neschválit dotaci Kamilu Hrochovi, E. Krásnohorské  2069, Dvůr Králové nad Labem na úhradu 
honorářů účinkujících na Královédvorských pivních slavnostech v roce 2018. Akce v tomto 
rozsahu a s předpokladem zisku není v tuto chvíli dostatečně připravena pro rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. 

 

 

R/706/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  
1.1.  schválit Zprávu o uplatňování Územního plánu Dvůr Králové nad Labem za období 2013 - 2017. 

 

 

R/707/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  nevyhovět návrhu Jiřího Raina a Ivany Rainové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové 
nad Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 1374/6 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem do využití určeného pro výstavbu objektů pro bydlení, 

1.2.  nevyhovět návrhu Moniky Reilové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy části p. p. č. 1559/3 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 
do využití určeného k bydlení - do ploch obytných smíšených SV nebo do ploch BI, 

1.3.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit změnu způsobu využití 
plochy na st. p. č. 4905 a p. p. č. 905/26 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem  
ze způsobu využití RZ - plochy rekreace - zahrádkové osady na způsob využití Bi - plochy 
bydlení v rodinných domech - městské a příměstské na základě návrhu Dagmar Steinerové, Jany 
Řeháčkové a Miluše Markové s podmínkou zajištění potřebného kapacitního dopravního 
napojení.  
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R/708/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit Jana Jarolíma jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem 
Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

R/709/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o nájmu nebytových prostor VVS/ONNP-2017/1002 se společností TMW, a. s.,  
IČ 26060710, se sídlem Nedbalova 573, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu o nájmu nebytových prostor VVS/ONNP-2017/1002 se společností  
TMW, a. s., IČ: 26060710, se sídlem Nedbalova 573, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
starostovi města k podpisu. 

Termín: 15.12.2017 
 

R/710/2017 - 116. 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 Martinem Švorcem, Sochorova 1544, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 02315483, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2017/1013 s Martinem Švorcem, Sochorova 1544,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 02315483, 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: 18.12.2017 

 

R/711/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na nákup nádob na bioodpad na 
zajištění realizace projektu „Intenzifikace systému shromažďování bioodpadů ve Dvoře Králové 
nad Labem“ z 20.11.2017, 

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 společnosti NAODPAD, s. r. o., Nádražní 158, 549 31 Hronov, IČ 05822726, 
s nabídkovou cenou 447.205 Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 2. místo obsadila nabídka 
společnosti Komunální technika, s. r. o., Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem,  
IČ 26684055, s nabídkovou cenou 456.080 Kč bez DPH, 3. místo obsadila nabídka společnosti 
ELKOPLAST, s. r. o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ 25347942, s nabídkovou cenou  
492.000 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  
3.1.  kupní smlouvu č. OŽP/KUPN-2017/1015 s vítězným uchazečem veřejné zakázky společností  

NAODPAD, s. r. o., Nádražní 158, 549 31 Hronov, IČ 05822726, na nákup nádob a kontejnerů 
na bioodpady a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 
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4.   uk ládá  
4.1.  vedoucímu OŽP 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 01.12.2017 

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

 
Termín: 18.12.2017 

 

R/712/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  
1.1.  schválit rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2017 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 

jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2017 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

− na straně příjmů zvyšuje   o   13.066.005,88 Kč 

− na straně výdajů zvyšuje   o     4.338.397,67 Kč 

− ve financování upravuje    o   - 8.727.608,21 Kč  

  

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2017 

− na straně příjmů       359.473.243,11 Kč 

− na straně výdajů       406.092.845,27 Kč 

− financování          46.619.602,16 Kč. 

 

R/713/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  
1.1.  schválit provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem  

v rámci případného rozpočtového opatření č. 6 pro rok 2017 uskutečněného na základě nutnosti 
narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2017 dle 
předchozích závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění případného rozpočtového 
opatření č. 6 pro rok 2017 k 31.12.2017 dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska 
předkládání ročních výkazů, a to především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 

1.2.  uložit vedoucímu odboru RAF předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města, 
konanému po provedení případného rozpočtového opatření č. 6 pro rok 2017, hodnoty této 
dodatečné úpravy rozpočtu města na rok 2017. 

 

R/714/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s úpravou - navýšením celkové ceny díla akce: "Oprava mostu Jana Palacha" ve Dvoře Králové 
nad Labem o 455.829,84 Kč bez DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 2 č. RISM/DILO-2017/0221-D2 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO/-2017/0221 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0221-D2 starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 01.12.2017 
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R/715/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 61.180.008,30 Kč z Integrovaného 
regionálního operačního programu na realizaci investiční akce "Rekonstrukce ZŠ Schulzovy 
sady", 

2 .   souh las í  
2.1.  s přijetím dotace ve výši 61.180.008,30 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu 

na realizaci investiční akce: "Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady", 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout příjem dotace do rozpočtu města na rok 2019, 
Termín: 30.09.2018 

 
3.1.2.  zahájit jednání na získání externích zdrojů pro předfinancování projektu "Rekonstrukce  

ZŠ Schulzovy sady" v souladu s usnesením zastupitelstva města č. Z/391/2017 - 16. ZM  
ze 14.09.2017, 

Termín: 28.02.2018 
 

3.2.  místostarostce 
3.2.1.  předložit zastupitelstvu města informativní zprávu o poskytnutí dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu. 
Termín: 08.12.2017 

 

R/716/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s uzavřením dodatků smluv s Královéhradeckým krajem se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 
Hradec Králové 500 03, IČ 70889546, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatky smluv o dotaci z Královéhradeckého kraje č. 16RRD05-0015 na projekt „Dopravní 
značení a stavební úpravy pro cyklisty na Benešově nábřeží“ a 16RRD05-0014 na projekt 
„Stavební úpravy pro cyklisty na Benešově nábřeží“, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit starostovi města dodatky smluv dle bodu 2.1. tohoto usnesení k podpisu. 
 

Termín: 15.12.2017 
 

R/717/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se spoluprací s Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec 
Králové, při zadávání veřejné zakázky na stavební práce „II/300 Dvůr Králové nad Labem - 
Kocbeře, I. etapa a malá okružní křižovatka II/300 s II/299“ v rozsahu dle projektové 
dokumentace zpracované projekční kanceláří M - PROJEKCE, Resslova 956, 500 02 Hradec 
Králové, datum zpracování 06/2017, číslo zakázky 17-027-03, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o spolupráci č. RISM/SPOL-2017/1011 s Královéhradeckým krajem, se sídlem 
Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   navrhu je  

3.1.  Královéhradeckému kraji Ctirada Pokorného, vedoucího odboru rozvoje, investic a správy 
majetku Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, na pozici člena komise pro otevírání obálek 
s nabídkami veřejné zakázky „II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, I. etapa a malá okružní 
křižovatka II/300 s II/299". Za náhradníka do komise současně navrhuje Jana Haase, zástupce 
vedoucího odboru rozvoje, investic a správy majetku Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
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4 .   uk ládá  

4.1.  vedoucímu RISM 
4.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 08.12.2017 
 

R/718/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci zimního stadionu (výměny chladící technologie a na 
ně navazující stavební práce) v programu "Podpora materiálně technické základny sportu", 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
Termín: 31.12.2018 

Kontrolní termín: 30.11.2018 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

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

Termín: 31.03.2018 
Kontrolní termín: 28.02.2018 

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

4.1.  souhlasit s poskytnutím finančních prostředků z vlastního rozpočtu na dofinancování 
rekonstrukce zimního stadionu (výměny chladící technologie a na ně navazující stavební práce), 
v případě získání dotace. 

 

R/719/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti o dotaci na rozvoj a bezpečnost dopravy z výzvy MAS Královédvorsko na 
rekonstrukci chodníků v ulici Dukelská a Preslova,  

 

2 .   schva lu je  

2.1.  žádost o dotaci na rozvoj a bezpečnost dopravy z výzvy MAS Královédvorsko a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
Termín: 30.11.2017 

 
3.2.  vedoucímu RISM, vedoucímu RAF 

3.2.1.  v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 
prostředků do rámce návrhu příslušného rozpočtového opatření na rok 2018. 

 
Termín: V termínu po vydání rozhodnutí  

 

R/720/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  souhlasit s podáním žádosti o dotaci na výstavbu nové ČOV ve Dvoře Králové nad Labem 
z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 dle projektové dokumentace zpracované 
projekční kanceláří PROVOD - inženýrská společnost, s. r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČ 25023829, 

1.2.  uložit radě města dopracovat žádost o dotaci na výstavbu nové ČOV ve Dvoře Králové nad 
Labem a v termínu tuto žádost schválit a podat. 
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R/721/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s podáním "Anketního dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón na rok 2018" Ministerstvu kultury ČR, 

2 .   schva lu je  

2.1.  "Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2018" a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit anketní dotazník dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.11.2017 
 

R/722/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy s Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 
1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 smlouvy o dotaci z Královéhradeckého kraje č. 16RGI02-0032 na projekt: "Oprava 

mostu Jana Palacha", 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit starostovi města k podpisu dodatek č. 1 smlouvy dle bodu 2.1. tohoto usnesení 
k podpisu. 

Termín: 30.11.2017 
 

R/723/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit Zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 
01.01.2018 a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

 

R/724/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Technických služeb města Dvora Králové nad Labem pro rok 2016 - 2017 dle 
přílohy č. 3. 

 

R/725/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. p. č. 260/10 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem v areálu letního a zimního stadionu mezi Technickými službami města Dvora Králové 
nad Labem a Pavlem Mičanem, IČ 42934389, se sídlem náměstí Odboje 316, Dvůr Králové nad 
Labem, za podmínek uvedených v nájemní smlouvě dle přílohy č. 2. 

 

R/726/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit navýšení neinvestičního provozního příspěvku pro Technické služby města Dvora 
Králové nad Labem v celkové částce 2.400.000,00 Kč na jednotlivé hlavní činnosti dle přílohy  
č. 1 a 2, 

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: 07.12.2017 
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R/727/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodej pozemkových parcel č. 366/3 o výměře 610 m2 a č. 366/4 o výměře 9 m2, obě  
v k. ú. Žirecká Podstráň, Zuzaně Novákové, ***** ********** ***, *** ** ********* * ****** *********, za 
dohodnutou kupní cenu 150 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 92.850 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0997 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem. 

 

R/728/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodej pozemku vedeného jako stavební parcela č. 3691 o výměře 458 m2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, za cenu 350 Kč/m2, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek 
vymezených v budově čp. 2360, 2361, stojící na st. p. č. 3691, v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem, a to vlastníkům jednotek č. 2360/11, 2360/12, 2360/13, 2360/21, 2360/22, 
2360/23, 2360/31, 2360/32, 2360/33, 2360/41, 2360/42, 2360/43, 2361/11, 2361/12, 2361/13, 
2361/21, 2361/22, 2361/23, 2361/31, 2361/32, 2361/33, 2361/41, 2361/42, 2361/43. Velikosti 
prodávaných spoluvlastnických podílů a tomu odpovídající podíl na úhradě kupní ceny bude 
odpovídat velikosti podílu na společných částech budovy, příslušející každému vlastníkovi 
jednotky tak, jak jsou uvedeny na LV č. 7120, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, 

1.2.  uložit starostovi města Dvůr Králové nad Labem vypracovat návrh smlouvy dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na 
vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

R/729/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem stavební parcely č. 58 a pozemkových parcel č. 27/1 a č. 27/4 o celkové výměře  
1 810 m2, všechny v k. ú. Zboží u Dvora Králové, za nájemné ve výši 15 Kč/m2/rok, tj. celkové 
roční nájemné 27.150 Kč, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu nájemného za předchozí 
rok, firmě Alena Šmídová, se sídlem Zboží 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 
5 let, s účinností od 01.01.2018, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2017/0996 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem 3 místností v budově bez čp. na stavební parcele č. 50 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 
za cenu 420 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu nájemného, firmě Alena 
Šmídová, se sídlem Zboží 2, Dvůr Králové nad Labem, za účelem provozování kiosku 
a kanceláře čerpací stanice LPG, na dobu určitou 5 let, s účinností od 01.01.2018 za podmínky, 
že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši tří měsíčních nájmů, 

1.4.  nájemní smlouvu OEMM/ONNP-2017/0986 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvy dle bodů 1.2. a 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 15.12.2017 
 

R/730/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodej částí pozemkové parcely č. 1819/1 o výměře 254 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 4784-269/2017 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1819/9 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, části pozemkové parcely č. 1819/1 o výměře 292 m2 označené jako díl "a", 
který se dle geometrického plánu č. 4784-269/2017 přislučuje do nově vzniklé pozemkové 
parcely č. 1819/10 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, části pozemkové parcely č. 3739/1 o výměře 
58 m2 označené jako díl "b", který se dle geometrického plánu č. 4784-269/2017přislučuje do 
nově vzniklé pozemkové parcely č. 1819/10 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, části pozemkové 
parcely č. 3739/1 o výměře 307 m2, která je dle geometrického plánu  
č. 4784-269/2017označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 3739/2 v k. ú. Dvůr Králové 
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nad Labem, společnosti PENZION ZA VODOU s. r. o., Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 182.200 Kč a zřízení 
bezúplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1819/9, č. 1819/10, č. 3739/2, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4784-269/2017 
ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit smlouvu o koupi nemovité věci a zřízení věcného břemene č. OEMM/KUPP-2017/1006 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/731/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit odkoupení částí pozemkových parcel č. 2304/1, č. 2304/3, obě v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, části pozemkové parcely č. 231/42 v k. ú. Žirecká Podstráň, a to v rozsahu dle situace 
záborů, za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 od Pavla Bořka, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2017/1007 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/732/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  
1.1.  schválit odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemkových parcelách č. 3613/1, č. 3613/2, obě 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od Drahomíry Holubové, ************ ****, *** ** **** ******* *** 
*****, Jany Kohlové, *********** ***, *** ** ******* *** ********, Jany Šepsové, ** ****** ****, *** ** **** 
******* *** *****, Josefa Vlačihy, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Jiřího Voltera, ** ****** ****, 
*** ** **** ******* *** *****, Jiřiny Zárubové, ****** ******, **** ****, *** ** *******, Petry Zichové, 
********* ****, *** ** **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu ve výši 24.964 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/1001 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/733/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 135 o výměře 1 151 m2, v k. ú. Lanžov, za kupní cenu 
40.000 Kč, která je stanovena znaleckým posudkem č. 246/2017 ze 06.11.2017,  
MUDr. Mališové Jaroslavě, ***** ******** ********, *** ** ***** * * ********,    

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/1000 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 132/1 v k. ú. Lanžov, MUDr. Mališové Jaroslavě, 
***** ******** ********, *** ** ***** * * *********    

 

R/734/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že u Pavla Mičana, ******* ****** ***, **** ******* *** *****,  byl naplněn výpovědní důvod 
pro výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1 (restaurace a příslušenství) v čp. 299 na 
náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem, dle § 2309 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník v platném znění, 

2 .   schva lu je  

2.1.  výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit výpověď starostovi města k podpisu. 
Termín: 08.12.2017 
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R/735/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 823/5 o výměře 53 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
kupní cenu 200 Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu ve výši 10.600 Kč, Františku Noskovi, ***** 
*********** ***, ******** *********, *** ** *******, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/1005 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/736/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit odkoupení nemovitosti čp. 101 stojící na stavebních parcelách č. 442/1, č. 442/2 
a stavebních parcel č. 442/1, č. 442/2, č. 461/3, č. 461/4, č. 461/5 včetně stavby garáže, 
pozemkových parcel č. 4236, č. 4237, č. 4325, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu ve výši 9.400.000 Kč, která bude hrazena formou dvou splátek, od Vánočních ozdob, DUV - 
družstva Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 2286, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/1014 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/737/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením služebnosti inženýrské sítě na částech pozemkových parcel č. 3987/1, č. 2128/12, 
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu, která bude stanovena 
znaleckým posudkem, s provedením stavby v částech pozemkových parcel č. 3987/1,  
č. 2128/12, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést 
stavbu č. 000520_2017 (ES OEMM/BUDO-2017/1016) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
se společností ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, 140 53 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: 08.12.2017 
 

R/738/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem garáže 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, 
********** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 5 let, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností 
od 01.12.2017, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena jistota ve výši 
3 měsíčních nájmů. K nájemnému bude připočítaná příslušná sazba DPH, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONGR-2017/1004 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/739/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  
1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 2531/8 o výměře 997 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za kupní cenu 400 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 398.800 Kč, manželům Michalu 
Tomanovi, ***** ********** **, *** ** ***** ****, a Denise Tomanové, bytem ******* **, *** ** **** 
******* *** *****, ** 
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1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/1022 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/740/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodej pozemkových parcel č. 933/2 o výměře 15 m2 a č. 932/3 o výměře 50 m2, obě  
v k. ú. Verdek za kupní cenu 150 Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu ve výši 9.750 Kč, Milanu 
Matyskovi, ***** ****** ***, *** ** ******** 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/1018 v souladu s bodem 1.1.tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/741/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  neschválit prodej pozemkové parcely č. 2253/12 o výměře 272 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, Mgr. Michalu Pichovi, ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

R/742/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 
1.1.  zápis z jednání likvidační komise 22.11.2017, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 formou převedení na protiúčet nově pořizovaného 
služebního vozidla Škoda Octavia, SPZ 6H8 13-00, 

2.2.  kupní smlouvu č. VVS/KUPN-2017/1024 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   souh las í  

3.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve věci zajištění odhlášení 
vozidla Škoda Octavia 1.8 TSI Ambition, ič 0212020774, SPZ 4H0 36-37 z evidence motorových 
vozidel dopravního úřadu, 

4 .   zm ocňu je  

4.1.  Pavla Mráčka, referenta odboru VVS, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem,  
a to v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 4 tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
podpisem plné moci, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí VVS 

5.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věci a doložení schváleného způsobu likvidace věci z majetku 
dle části 2.1. tohoto usnesení, 

Termín: 01.12.2017 
 

5.1.2.  předložit kupní smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 01.12.2017 
5.2.  vedoucímu RAF 

5.2.1.  zajistit vyjmutí vozidla Škoda Octavia 1.8 TSI Ambition, ič 0212020774, SPZ 4H0 36-37  
ze stávající flotily pojištění. 

Termín: 01.12.2017 
 

R/743/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelkám a ředitelům škol. Výplata odměn 
je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků, 
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2.   doporuču je  
2.1.  odměnu za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, zástupkyni ředitelky školského zařízení 

DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620. Výplata této odměny je možná 
jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 

R/744/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  
1.1.  schválit a vydat v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města  
č. 5/2017 O stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad 
Labem a části školského obvodu základní školy zřízené městem Dvůr Králové nad Labem. 

 
 

R/745/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit Plán prevence kriminality města Dvůr Králové nad Labem na období 2017 - 2022. 

 

R/746/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  vzít na vědomí Místní akční plán vzdělávání ORP Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/747/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  rezignaci Jana Štípka na funkci zastupitele pověřeného řízením MP k termínu 30.11.2017 
z důvodu nástupu na Městskou policii Dvůr Králové nad Labem do pracovní pozice ředitel MP,  

1.2.  informaci o řízení Městské policie Dvůr Králové nad Labem starostou města v termínu od 
01.12.2017 v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů, 

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

2.1.  zrušit pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Dvůr Králové nad Labem 
strážníka Pavla Chmelíka v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů, které bylo schváleno usnesením č. Z/285/2016-12 z 08.12.2016 
s účinností od termínu 08.12.2017, 

2.2.  pověřit s účinností od 09.12.2017 v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii, ve znění pozdějších předpisů, plněním některých úkolů při řízení Městské policie Dvůr 
Králové nad Labem Jana Štípka na dobu neurčitou, 

2.3.  schválit rozsah pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Dvůr Králové nad 
Labem dle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů dle 
přílohy č. 3, 

2.4.  uložit starostovi města projednat změnu pověření se strážníkem Pavlem Chmelíkem a Janem 
Štípkem a podepsat nové pověření dle bodu 2.3. 

 

R/748/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  vyslání starosty města Dvůr Králové nad Labem Jana Jarolíma a místostarostky Alexandry 
Jiřičkové na zahraniční pracovní cestu do Kamenné Hory (Polsko) 10. prosince 2017, 

2 .   rozhodu je  
2.1.  o tom, že jim budou uhrazeny náklady spojené se zahraniční pracovní cestou v souladu 

s platnými právními předpisy, kapesné nebude vyplaceno, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zabezpečit cestovní pojištění a nutné cestovní náležitosti spojené se zahraniční pracovní 
cestou dle bodu 1.1. 

 
Termín: 08.12.2017 

 

R/749/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  petici občanů za zrušení výstavby strojírenského závodu v průmyslové zóně Zboží, 

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

2.1.  schválit odpověď na petici dle přílohy č. 2 a pověřit starostu města jejím podpisem. 
 

R/750/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  petici občanů "Ne! omezování provozní doby restaurací a barů!", 

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

2.1.  schválit odpověď na petici podle přílohy č. 2 a pověřit starostu města jejím podpisem. 
 

R/751/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit výši měsíčních zúčtovatelných záloh za čištění odpadních vod na ČOV pro 
provozovatele společnost LITAVE  s. r. o. ve výši 1.266.667 Kč bez DPH od 01.01.2018 do data 
pravomocného rozhodnutí soudu týkajícího se sporu o výši plateb za čištění vody s vlastníkem 
ČOV společností Evorado Import, a. s. 

 

 

R/752/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  vzít na vědomí 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/753/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 
1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 04.10.2017 

a Osadního výboru Lipnice z 18.10.2017. 

 

R/754/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  program 17. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad  Labem konaného ve čtvrtek 
07.12.2017 od 15 hodin v sále Hankova domu. 

 

1. Zahájení 

2. Volba nového člena Rady města Dvůr Králové nad Labem 

3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

4. Výbory ZM  
5. Peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM Dvůr Králové nad Labem, 

za výkon funkce členů a předsedů výborů ZM 

6. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města 

7. Změna řízení Městské policie Dvůr Králové nad Labem 
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8. Plán prevence kriminality města Dvůr Králové nad Labem na období 2017 - 2022 
9. Petice občanů - "Ne! omezování provozní doby restaurací a barů!" 

10. Petice občanů za zrušení výstavby strojírenského závodu v průmyslové zóně Zboží 

11. Zpráva o uplatňování Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

12. Návrhy na změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

13. Změna č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem - určený zastupitel 

14. Žádost o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na realizaci akce „ČOV ve Dvoře 
Králové nad Labem“ 

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

16. Informativní zpráva o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na 
realizaci investiční akce „Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady“ 

17. Zřizovací listina Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 
18. Úhrada za čištění odpadních vod 

19. Navýšení základního kapitálu společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 
Labem, s. r. o. 

20. Majetkové záležitosti 

21. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2017, o stanovení školských 
obvodů základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem a části školského obvodu 
základní školy zřízené městem Dvůr Králové nad Labem 

22. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dvůr Králové nad Labem 

23. Dotace na Královédvorské pivní slavnosti 

24.  Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2017 

25. Úprava rozpočtu pro rok 2017 dle případných požadavků přezkumu hospodaření a návazností 
k ostatním rozpočtům 

26. Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 

27. Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2019 až 2020 

28. Diskuze 

29. Závěr.  

 

 

R/755/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  stanovit odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města podle funkce, za kterou se poskytuje 
nejvyšší odměna. V případě souběhu funkcí, mimo řadového neuvolněného člena zastupitelstva 
města, bude poskytnuta tato odměna navýšená o 200 Kč za každé další členství (předsednictví) 
ve výboru nebo komisi do nejvýše počtu tří funkcí.   

Stanovení odměn: 

1. neuvolněný člen zastupitelstva města - měsíční odměna ve výši 700 Kč 

2. člen rady města - měsíční odměna ve výši 2.000 Kč 

3. předseda výboru nebo komise - měsíční odměna 1.000 Kč 

4. člen výboru nebo komise - měsíční odměna 900 Kč 
Odměna bude poskytována s účinností nového nařízení tj. od 01.01.2018. V případě nástupu 

náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode 
dne složení slibu. V případě změny v radě města a výboru bude odměna poskytována ode dne 
zvolení do této funkce. V případě změny v komisích bude odměna poskytována ode dne 
jmenování do této funkce.  

 
 

R/756/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za každé jednání 
v roce 2017 ve výši 50 Kč členům komisí a 100 Kč předsedům komisí. 
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R/757/2017 - 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  

1.1.  ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění rozhodnout o peněžitém plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM 
takto: za každé jednání v roce 2017 ve výši 100 Kč členům výborů a 150 Kč předsedům výborů. 

 
 

 

 

 

 

Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 


