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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 122. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 06.02.2018 

 

R/42/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  na základě pověření od zastupitelstva města dle usnesení č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo 
města Dvůr Králové nad Labem rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2018 provedené u rozpočtových 
položek v rámci organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) č. 0 Nespecifikovaná ORJ, 3 Životní 
prostředí, 10 Doprava, 16 Kultura a vnější vztahy, 19 Vnitřní správa, 20 Výpočetní technika 
a informatika, 21 Kancelář starosty města, 28 Práce a sociální věci, 37 Opravy a udržování 
majetku města a 40 Stavebnictví včetně změn závazných ukazatelů, vše dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu, které upravuje schválený rozpočet na rok 2018 zahrnující již požadavky na schválený 
rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

− na straně příjmů zvyšuje   o     3.018.677,00 Kč 

− na straně výdajů zvyšuje   o     4.575.952,50 Kč 

− ve financování upravuje    o     1.557.275,50 Kč  
 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018 

− na straně příjmů       364.014.050,81 Kč 

− na straně výdajů       442.556.820,25 Kč 

− financování          78.542.769,44 Kč, 
 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  seznámit zastupitelstvo města s obsahem rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2018. 
 

Termín: 08.03.2018 
 

R/43/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů Opatření pro případ nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2018 
ve znění přílohy č. 1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  místostarostce 

2.1.1.  předložit zastupitelstvu města informaci ohledně "Opatření v případě nepříznivého vývoje 
příjmové stránky rozpočtu města v roce 2018". 

 
Termín: 08.03.2018 
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R/44/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  předloženou kalkulaci čištění odpadních vod na ČOV ve Dvoře Králové nad Labem pro rok 2018 
od společnosti Litave s. r. o., 

2 .   schva lu je  

2.1.  předloženou odpověď na přijatou kalkulaci čištění odpadních vod na ČOV ve Dvoře Králové nad 
Labem pro rok 2018 od společnosti Litave s. r. o. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 15.02.2018 
 

R/45/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  studii ulice Plk. Švece Dvůr Králové nad Labem ve variantě 2, v obou úsecích, 

1.2.  studii Alešova ulice (část u vlečky) Dvůr Králové nad Labem ve variantě 1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zadat zpracování příslušných dokumentací, které navazují na schválené studie ulice  
Plk. Švece Dvůr Králové nad Labem a Alešova ulice (část u vlečky) Dvůr Králové nad 
Labem. 

 
Termín: 28.02.2018 

 

R/46/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení, na investiční 
akci "II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, I. etapa a malá okružní křižovatka II/300 s II/299“ 
včetně návrhu smlouvy o dílo. 

 

 

R/47/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  
1.1.  řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat nejvhodnější nabídku  

veřejné zakázky na  dodávku " Malé svozové vozidlo do 6 t", kterou byla hodnotící komisí určena 
nabídka společnosti I-Tec Czech, spol. s r. o., se sídlem Rudná 30/3, 703 00 Ostrava, 
s nabídkovou cenou 2.487.900 Kč bez DPH, 

1.2.  řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat nejvhodnější nabídku  
veřejné zakázky na  dodávku " Rolba pro úpravu ledu zimního stadionu", kterou byla hodnotící 
komisí určena nabídka společnosti Transtechnik CS spol. s r. o., se sídlem Průběžná 80b,  
100 00 Praha 10 - Strašnice, s nabídkovou cenou 3.150.000 Kč bez DPH. 

 

 

R/48/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1118 a část pozemkové parcely č. 525/6, obě v k. ú. Horní 

Dehtov, za podmínky úhrady nákladů spojených s prodejem,     

 

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: 16.02.2018 
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R/49/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 57 na náměstí T. G. Masaryka ve 
Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou do 31.12.2023, za cenu 1.485 Kč/m2/rok včetně 
uplatnění meziročního inflačního růstu, společnosti Zvičinské uzeniny a lahůdky s. r. o.,  
544 72 Dolní Brusnice 78, 

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: 13.02.2018 

 

R/50/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zpětvzetí výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1 (restaurace a příslušenství) 
v domě čp. 299 na náměstí Václava Hanky ve Dvoře Králové nad Labem, Pavlu Mičanovi, ******* 
****** ***,  **** ******* *** *****. 

 

R/51/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města Dvůr Králové nad Labem prodat stavební parcely č. 4886, č. 5508, č. 4750  
a č. 5955, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, stavební parcelu č. 110 v k. ú. Žirecká 
Podstráň, část pozemkové parcely č. 1037/1 a část pozemkové parcely č. 1827/4, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,    

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 16.02.2018 

 

R/52/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/726/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem v bodě 1.2, kterým stanovila 
jednorázovou finanční náhradu za zřízení věcných břemen, 

2 .   s tanovu je  

2.1.  s platností od 07.02.2018 jednorázovou finanční náhradu za zřízení věcných břemen ve výši  
200 Kč bez příslušné sazby DPH za každý započatý metr uloženého elektrického vedení 
a zařízení nebo plynárenského vedení a zařízení s tím, že nejnižší jednorázová finanční náhrada 
za zřízení věcného břemene je 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH. 

 

R/53/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatné služebnosti na částech pozemkových parcel č. 4112, č. 4111, č. 1619/4,  
č. 3725/1, č. 1619/2, č. 1580/1, č. 3723/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH za každý započatý metr 
uloženého kabelového vedení, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OEMM/BUDO-2018/0041 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., se 
sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy, 
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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: 26.02.2018 
 

R/54/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 22 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 
k 28.02.2018, s Annou Butovou, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2018/0040 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 ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

 
Termín: 16.02.2018 

 

R/55/2018 -  122. 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. smlouvy 
9/60/18/004/Va/NK (ES OEMM/OSTA-2018/0043) se Správou silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvkovou organizací, Hradec Králové - Plačice, Kutnohorská 59, 500 04 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: 16.02.2018 
 

R/56/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o dotace z dotačních programů Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to na projekt: 
Okresní kolo Poznávání přírodnin 2018 a ve výběrovém dotačním řízení Ministerstva kultury ČR, 
a to na projekt: Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše a Zlaté slunce - zemské kolo, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 
příjemce dotace a s jejich převedením na účet Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové 
nad Labem, Spojených národů 1620, v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě 1.1. 
tohoto usnesení. 

 

 

R/57/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  sazby za pronájem společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou v Sadové ulici, dle 
přílohy č. 1. 

 

R/58/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu města Mateřské škole JUTA, Riegrova 717, Dvůr Králové nad 
Labem, ve výši 10.000 Kč na nákup hraček a didaktických pomůcek, 
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1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0037, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠPP 

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

Termín: 28.02.2018 
 

R/59/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z periodického hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených 
městem Dvůr Králové nad Labem, konaného 24.01.2018, 

2 .   souh las í  

2.1.  s nevyhlášením konkurzu na místo ředitele Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad 
Labem, Školní 1235, Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 a Základní 
školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919,  

2.2.  s vyhlášením konkurzu na místo ředitele Základní umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr Králové 
nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  předložit radě města podklady pro vyhlášení konkurzu dle bodu 2.2. tohoto usnesení. 
 

Termín: 28.02.2018 
 

R/60/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Mgr. Janě Vepřekové, ********* ***, **** ******* *** *****, ve výši 15.000 Kč na 
částečnou úhradu vkladů a aerovleků na závodech v bezmotorovém létání, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0035, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 26.02.2018 
 

R/61/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  program a předpokládaný rozpočet oslav Královédvorského majálesu 2018, které proběhnou ve 
dnech 30.04.2018 - 01.05.2018, dle důvodové zprávy. 

 

 

R/62/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace MAS Královédvorsko, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 
ve výši 47.000 Kč na dofinancování projektu Nezapomenutelné zážitky z kulturních a přírodních 
atraktivit společného pohraničí, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0036, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 26.02.2018 
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R/63/2018 -  122. 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 140 
s platností od 07.02.2018, 

2 .   z ř i zu je  

2.1.  ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 1 pracovní místo kurátora na odboru 
školství, kultury a sociálních věcí a 1 pracovní místo odborného referenta na odboru výstavby 
a územního plánování, obojí s platností od 07.02.2018, 

3 .   schva lu je  a  vydává  

3.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 1/2018 - dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, včetně 
přílohy č. 1 - organizační schéma, a to s platností od 07.02.2018, 

4 .   souh las í  

4.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2018 na webových 
stránkách města, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucímu KTÚ-PO 

5.1.1.  zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách. 
 

Termín: 28.02.2018 
 

R/64/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 
1.1.  informaci o sporu s Martinem Antonínem. 

 

 

R/65/2018 -  122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.12.2017, 
2 .   schva lu je  

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 


