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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 

 119. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 09.01.2018 
 

 

R/1/2018 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: 
"Pořízení Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem", 

 

2 .   rozhodu je  na zák ladě  doporučení  hodnot íc í  kom ise  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou nabídku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka Ing. arch. Milana Salaby, IČ 40663264, se sídlem Štefánikova 52,  
150 00 Praha 5 s celkovou nabídkovou cenou 275.000 Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí na druhém místě dle výhodnosti nabídky takto: 

2. místo - REGIO, projektový atelier, s. r. o., IČ 26002337, se sídlem Hořická 50, 500 02 Hradec 
Králové s celkovou nabídkovou cenou 295.000 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/1038 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 12.01.2018 

4.1.2.   předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/1038 starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.01.2018 

 

R/2/2018 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na realizaci výstavby ČOV  
ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  připravit a podat žádost dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
Termín: 18.01.2018 

2.2.  starostovi města 
2.2.1.  podepsat žádost dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

Termín: 18.01.2018 
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2.3.  vedoucímu RAF 
2.3.1.  v případě přiznání dotace a zaslání rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených prostředků  

do příslušného ročního rozpočtu a do aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu města, 
vše v návaznosti na příslušné roční objemy čerpání v souladu s vydaným rozhodnutím  
o poskytnutí dotace. 

 
Termín: v termínu po vydání rozhodnutí o přiznání dotace 

 

R/3/2018 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  zrušit usnesení č. Z/380/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem z 14.09.2017, 
kterým byla schválena směna pozemkové parcely č. 90/6 v k. ú. Žirecká Podstráň a části 
pozemkové parcely č. 112/19 v k. ú. Žireč Městys, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr směny pozemkové parcely č. 90/6 v k. ú. Žirecká Podstráň, části pozemkové parcely  
č. 112/19 v k. ú. Žireč Městys, s předem určenými zájemci, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr směny 
pozemků dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 15.01.2018 
 

R/4/2018 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na  částech pozemkových parcel č. 3714/3, č. 3714/4, 
obě 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 částech pozemkových parcel č. 3714/3,  
č. 3714/4, obě 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. IV-12-2016723/VB/1 (ES OEMM/BUDO-2018/0001) s ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupena společností RYDVAL - ELEKTRO s. r. o., plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad 
Popelkou 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: 29.01.2018 

 

R/5/2018 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí daru Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizaci Havlovice, na investiční akci 
s názvem "Výměna oken a dveří hospodářské budovy v Havlovicích". 

 

R/6/2018 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výzvu k podání žádostí o účelové neinvestiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle 
přílohy č. 1 a dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí dle přílohy č. 2, 
pro rok 2018, 

 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  zveřejnit výzvu a dotační program dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce 
městského úřadu. 

Termín: 10.01.2018 
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R/7/2018 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, pro rok 
2018, neboť potřebnost této služby nevyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem na období 2017-2019. Osobní asistence je ve Dvoře 
Králové nad Labem zabezpečena a poskytována v dostačující kapacitě Farní charitou Dvůr 
Králové nad Labem a organizací Společné cesty z. s. 

 

R/8/2018 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve věci dovolání  
k Nejvyššímu soudu ČR společnosti WWTP DKNL, s .r. o. v likvidaci proti rozsudku Krajského 
soudu v Hradci Králové z 05.09.2017, č .j. 47 Co 91/2017-390 advokátce Mgr. Kateřině 
Kavalírové z AK Nypl, Novák, Kavalírová a partneři, se sídlem Hradec Králové, Dukelská 15, 

2 .   zm ocňu je  

2.1.  advokátku Mgr. Kateřinu Kavalírovou z AK Nypl, Novák, Kavalírová a partneři, zapsanou  
v seznamu advokátů ČAK pod č. ev. 03870, se sídlem Hradec Králové, Dukelská 15  
k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 1 
tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem plné moci. 

 

 

 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

  

  
 

 


