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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 117. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 12.12.2017 
 

R/758/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   jm enu je  

1.1.  do školské rady při Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
zástupce za zřizovatele Martu Staníkovou, s účinností od 13.12.2017, 

1.2.  do školské rady při Základní škole 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, zástupce za 
zřizovatele Jana Jarolíma a Zuzanu Čermákovou, s účinností od 13.12.2017. 

 

R/759/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 
1.1.  podání žádosti Základní školou 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, o podporu 

z Operačního programu Zaměstnanost MPSV - Prorodinná opatření I., 

2 .   souh las í  

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

 

R/760/2017 - 117. 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 dotace ve výši 
5.000 Kč od obce Bílá Třemešná. 

 

R/761/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 5 sociální komise RM z 27.11.2017. 

 

R/762/2017 - 117. 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, o získání 

podpory 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 uvedené v bodě 1.1 tohoto 
usnesení. 
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R/763/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  podání žádostí o poskytnutí dotací pro městské informační centrum a sezónní informační 
centrum, do dotačního programu Královéhradeckého kraje - 18CRG04 Podpora činnosti 
turistických informačních center, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1.1.  zajistit podání žádostí do dotačního programu uvedeného v bodě 1.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 31.01.2018 
 

R/764/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání sportovní komise RM z 27.11.2017, 

1.2.  navrženou osnovu pro zpracování Plánu rozvoje sportu ve Dvoře Králové nad Labem, dle přílohy 
č. 1, 

2 .   souh las í  

2.1.  s navrženým postupem dle důvodové zprávy, 
3 .   schva lu je  

3.1.  vyhlášení dotačního programu na podporu tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 2, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

4.1.1.  zveřejnit vyhlášení dotačního programu dle bodu 3.1. na úřední desce městského úřadu, 
 

Termín: 15.12.2017 
 

4.2.  vedoucímu RISM 
4.2.1.  zajistit aktualizaci dokumentace - Stavební úpravy stávajícího hřiště ve sportovním areálu 

pod Hankovým domem ve Dvoře Králové nad Labem na fotbalové hřiště s umělým 
povrchem. 

 
Termín: 30.06.2018 

 

R/765/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  
1.1.  s partnerstvím města Dvůr Králové nad Labem v projektu výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány 

rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP VVV, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem prohlášení o partnerství dle přílohy č. 2, a případné další přílohy 
potřebné pro podání žádosti v rámci výzvy dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/766/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s posunutím termínu pro předložení části dokumentace (pro samotnou expozici) na Expozici 
textilního tisku - do 31.01.2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 smlouvy ŠKS/DILO - 2017/0868 - D1 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 
3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 19.12.2017 
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R/767/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výběr provozovatele pravidelných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové 
nad Labem v roce 2018 - Trhy Aleš - Radek Aleš, IČ 45384495, Na Rozhraní 619/40,  
321 00 Plzeň, 

2 .   souh las í  

2.1.  s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely smlouvu o výpůjčce 
s provozovatelem prodejních trhů Trhy Aleš - Radek Aleš, Na Rozhraní 619/40, 321 00 Plzeň na 
část náměstí T. G. Masaryka na p. p. č. 3524/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou 
od 01.03.2018 do 20.12.2018. 

 

R/768/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s poskytnutím finančního daru na kastraci volně žijících koček ve výši 20.000 Kč spolku Další 
šance z. s., Čechova 664, 500 02 Hradec Králové 2, IČ 22873163 - působiště Dvůr Králové nad 
Labem - zastoupené Ivou Pelíškovou, na kastraci a zaléčení 30 koček na katastru města, 

2 .   schva lu je  

2.1.  darovací smlouvu č. VVS/KAS/1012-2017 se spolkem Další šance z. s., IČ 22873163, se sídlem 
Čechova 664, 500 02 Hradec Králové, v souladu s bodem 1.1. a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 15.01.2018 
 

R/769/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výši kompenzace 3.030.000 Kč pro rok 2018 k zajištění městské autobusové dopravy ve Dvoře 
Králové nad Labem. 

 

R/770/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   s tanovu je  

1.1.  ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále zákon o obcích) celkový počet zaměstnanců zařazených do úřadu na 138 
s platností od 01.01.2018, 

2 .   ruš í  

2.1.  ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích pracovní pozici manažera prevence 
kriminality s platností od 01.01.2018, 

3 .   schva lu je  a  vydává  

3.1.  ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad 
Labem č. 14/2017 - Organizační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem s platností od 
01.01.2018, včetně přílohy č. 1 platné k 01.01.2018, 

4 .   souh las í  

4.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu č. 14/2017 včetně přílohy č. 1 na webových stránkách města, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucímu KTÚ-PO 

5.1.1.  zajistit zveřejnění vnitřního předpisu č. 14/2017 a přílohy č. 1 na webových stránkách 
města. 

 
Termín: 31.12.2017 
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R/771/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení Změny č. 2 Územního plánu 
Dvůr Králové nad Labem, časový harmonogram, text výzvy k předložení nabídky, okruh 
navržených uchazečů a jejich oslovení, včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: "Pořízení 
Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem" v souladu s čl. 4, bod 5 vnitřního předpisu 
města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  oslovení dodavatelů této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, bod 4 a čl. 6, bod 5 vnitřního předpisu 
města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro hodnocení 
nabídek, včetně náhradníků, v předloženém znění, 

1.4.  vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci této veřejné 
zakázky, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při zadávání této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, odst. 5, oddíl I. odst. 2) vnitřního předpisu 
města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, bude zahájení provedeno oslovením 3 dodavatelů, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit přípravu akce, spočívající ve výběru zhotovitele, 
Termín: 25.01.2018 

 
 

3.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 
zahájila svoji činnost prvním jednáním 03.01.2018 před otevíráním obálek s doručenými 
nabídkami, 

 
Termín: 03.01.2018 

3.2.  vedoucímu VÚP 
3.2.1.  zajistit realizaci akce v navržených termínech. 

Termín: 31.03.2019 
 

R/772/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s úpravou - snížením konečné ceny díla: "Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Denisovo náměstí - 
Zoologická zahrada" - část I., v rámci projektu "Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Králové 
CZ.06.1.37/0.0/0.015_160000924" o celkovou částku 672.224,60 Kč bez DPH, 813.391,77 Kč 
s DPH, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 2 č. RISM/DILO-2017/0689-D2 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2017/0689 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-2017/0689-D2 starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 15.12.2017 

 

R/773/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  
1.1.  s úpravou - snížením konečné ceny díla: "Rekonstrukce stezek pro pěší a cyklisty v ul. 28. října 

a Benešově nábřeží - VZ část č. 1" v rámci dotačního programu "Rozvoj a budování dálkových 
a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji" o celkovou částku 188.400,81 Kč bez 
DPH, 227.964,98 Kč s DPH, 
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2.   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 2 č. RISM/DILO-2017/0757-D2 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2017/0757 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-2017/0757-D2 starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 15.12.2017 

 

R/774/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  
1.1.  s úpravou - snížením konečné ceny díla: "Rekonstrukce stezek pro pěší a cyklisty v ul. 28. října 

a Benešově nábřeží - VZ část č. 2" v rámci dotačního programu "Rozvoj a budování dálkových 
a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji" o celkovou částku 16.274,91 Kč bez 
DPH, 19.692,64 Kč s DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 č. RISM/DILO-2017/0758-D1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2017/0758 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 smlouvy o dílo - č. RISM/DILO-2017/0758-D1 starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 15.12.2017 

 

R/775/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  způsob úhrady dlužného nájemného a služeb ve výši 49.289 Kč navýšeného o 8 %,  
tj. o 3.651 Kč, za byt č. 61 v domě čp. 2901, ul. Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem, 
formou 9 měsíčních splátek ve výši 5.000 Kč a jedné splátky ve výši 4.289 Kč, Kateřině 
Zubajové, *** ******* ****** ****, **** ******* *** *****, pod podmínkou ztráty výhody splátek při 
prodlení s měsíční splátkou s tím, že první splátka bude uhrazena v prosinci 2017, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu č. OEMM/DOHO-2017/1058 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 dohodu o uznání dluhu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 13.12.2017 
 

R/776/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  prodloužení nájmu sociálního bytu č. 13 v čp. 734, ulice Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, 
v mimořádně tíživé životní situaci Blance Vyšanské, *********** ***, **** ******* *** ****** 

 

R/777/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu č. 23 v čp. 734, ulice Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, 
v mimořádně tíživé životní situaci Milanovi Hermanovi, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****, 
na dobu určitou 1 rok, od 02.01.2018 do 01.01.2019, za smluvní nájemné 1.369 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/1043 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 13.12.2017 
 

R/778/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o právu provést stavbu  inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti  
č. 9/60/17/0189/Va/FK (ES OEMM/OSTA-2017/1048) se Správou silnic Královéhradeckého 
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 500 04 Hradec Králové - Plačice, Kutnohorská 59 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 22.12.2017 
 

R/779/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s umístěním optické trasy do pozemkových parcel č. 231/12 v k. ú. Žirecká Podstráň, č. 112,  
č. 113, č. 116, č. 127, č. 128, všechny v k. ú. Stanovice u Kuksu, 

1.2.  se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3963/1, č. 3966/2,  
č. 3963/4, 1580/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, částech pozemkových parcel č. 601, 
č. 543, č. 600, č. 599, č. 598/1, č. 580, č. 574/2, č. 131/8, č. 109, č. 572/2, č. 568, č. 231/12 
a částech pozemkových parcel ve zjednodušené evidenci původ přídělový plán č. 205/1 díl 2,  
č. 205/2 díl 2, č. 570 díl 3, všechny v k. ú. Žirecká Podstráň, částech pozemkových parcel č. 451, 
č. 525/2, č. 522, č. 521, č. 517, č. 513, č. 449, č. 511, č. 445/2, č. 509, č. 508, č. 507, č. 500,  
č. 118/1, všechny v k. ú. Žireč Městys, částech pozemkových parcel č. 238, č. 411, obě  
v k. ú. Žireč Ves, části pozemkové parcely č. 326 v k. ú. Sylvárov, částech pozemkových parcel 
č. 112, č. 113, č. 116, č. 117, č. 127, č. 128, č. 114/1, všechny v k. ú. Stanovice u Kuksu za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 20 Kč/m délky trasy v extravilánu, která bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH a ve výši 40 Kč/m délky trasy v zastavěné části města, která bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. OEMM/BUDO-2017/1054 v souladu 

s bodem 1.2. tohoto usnesení se společností  itself s. r. o., se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 
628 00 Brno 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: 30.12.2017 
 

R/780/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavby "II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, I. etapa" na pozemkových 
parcelách č. 3610/4, č. 3610/6, č. 4736, č. 4734/1, č. 3610/5, č. 665/4, č. 4735/2, č. 4734/2,  
č. 4735/1, č. 4779/1, č. 3558, č. 673/4, č. 4155, č. 4157, č. 673/5, č. 3652, č. 674/1, č. 797/6,  
č. 768/5, č. 673/2, č. 3629/1, č. 765/3, č. 765/4, č. 4156, č. 3628, č. 756/7, č. 756/13, č. 3997,  
č. 756/14, č. 756/15, č. 677/19, č. 3840, č. 4154, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o právu provést stavbu OEMM/OSTA-2017/1049 s Královéhradeckým krajem, 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 22.12.2017 
 

R/781/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 712/31 v k. ú. Bílé Poličany za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. OEMM/BUDO-2017/1059 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení se společností  Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 
893, 500 03 Hradec Králové 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: 15.01.2018 
 

R/782/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu pozemkové parcely č. 1497/24 o výměře 162 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem s Jarmilou Kopeckou, bytem *********** ****, *** ** **** ******* *** *****, dohodou 
k 31.12.2017, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2017/0990 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1497/24 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.4.  záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 1497/24 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do doby 
prodeje, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 22.12.2017 
 

2.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodat dle 
bodu 1.3. tohoto usnesení, 

Termín: 22.12.2017 
 

2.1.3.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronajmout dle 
bodu 1.4. tohoto usnesení. 

Termín: 22.12.2017 
 

R/783/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 295 v ulici Rooseveltova ve Dvoře Králové nad 
Labem, od 01.01.2018 na dobu určitou 5 let, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu  
1.116 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Alexandře Koblížkové, ******* 
******** ****, **** ******* *** *****, za účelem provozování prodejny galanterie a punčochového 
zboží, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena jistota ve výši 
3 měsíčních nájmů, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2017/1045 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: 20.12.2017 
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R/784/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího 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, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy 
bude uhrazena jistota ve výši 3 měsíčních nájmů, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2017/1046 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: 20.12.2017 
 

R/785/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o právu provést stavbu OEMM/OSTA-2017/1066 s Královéhradeckým krajem, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 22.12.2017 
 

R/786/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 4535/1, č. 4536, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 18.600 Kč bez 
příslušné sazby DPH, pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 a souhlasí se vstupem na pozemkové parcely č. 4535/1, č. 4536, obě v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem,  

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu číslo: 
EP-12-2003338/VB/1 (ES OEMM/BUDO-2017/1067) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení se 
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly 874/8, 504 02, která je na 
základě plné moci zastoupena společností ELPROM CZ s. r. o., se sídlem Hořice, Hálkova 875, 
508 01 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: 15.01.2018 
 

R/787/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  obsah zápisu do Kroniky města Dvůr Králové nad Labem za rok 2016, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucí VKV 
2.1.1.  zajistit tisk a vazbu 5 ks Kroniky města Dvůr Králové nad Labem za rok 2016. 
 

Termín: 28.02.2018 
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R/788/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   rozhodu je  

1.1.  o výběru nabídky společnosti NEWTON Media, a. s., na dodávání služby "Monitoring médií na 
rok 2018", 

2 .   schva lu je  

2.1.  Smlouvu o dodávání monitoringu médií č. VKV/OSTA-2017/1047 se společností NEWTON 
Media, a. s, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VKV 

3.1.1.  předložit starostovi města Smlouvu o dodávání monitoringu médií č. VKV/OSTA-2017/1047 
k podpisu, 

Termín: 29.12.2017 
 

3.1.2.  zajistit zveřejnění Smlouvy o dodávání monitoringu médií č. VKV/OSTA-2017/1047 
v registru smluv. 

Termín: 29.12.2017 
 

R/789/2017 - 117. 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 (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2017 Rozdělení 
rozpočtového hospodaření do organizačních jednotek rozpočtu dle rozpočtové skladby 
s vymezením seznamu příkazců operací Dodatek č. 1 s účinností od 13.12.2017, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 9/2017 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 13.12.2017 

3 .   nesouh las í  
3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

 
 

 

 

 

 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 


