
Strana 1/16 

 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 124. 
 VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 20.02.2018 
 

 

/69/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2018 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, 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                                7.152.784,60 Kč 

· na straně výdajů zvyšuje                                      o                                9.510.487,62 Kč 

· ve financování upravuje                                      o                                 2.357.703,02 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018 

· na straně příjmů                                                                                 371.166.835,42 Kč 

· na straně výdajů                                                                                 452.067.307,87 Kč 

· financování                                                                                          80.900.472,46 Kč. 

 

R/70/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1.  schválit, za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí 
vyrovnávací platby ve výši 200.000 Kč Městské nemocnici, a. s. ve Dvoře Králové nad Labem  
za plnění závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské lékařské služby první pomoci v roce 
2018, 

1.2.  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o závazku veřejné služby  
a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby pro výše uvedený 
účel s Městskou nemocnicí, a. s. se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a 
pověřit starostu města podpisem této smlouvy. 

 

R/71/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci brodítek na Tyršově koupališti  
ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit zpracování dokumentace v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 31.12.2018 
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R/72/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu č. RISM/POSS-2018/0144 se společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 
nad Labem s. r. o. na dodávku vody z veřejného vodovodu, odvádění splaškových a srážkových 
vod pro nemovitost ve vlastnictví města čp. 101, náměstí Republiky, Dvůr Králové nad Labem a 
pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 28.02.2018 

 

R/73/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s provedením vyrovnání přelivové hrany plaveckého bazénu na Tyršově koupališti ve Dvoře 
Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit výběr zhotovitele v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem  
č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem a zajistit realizaci prací v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 30.04.2018 

 

R/74/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  Ceník prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s platností  
od 21.02.2018 dle přílohy č. 2. 

 

R/75/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  úpravu výše nájemného z prostor sloužících podnikání pro rok 2018 o meziroční růst inflace  
ve výši, vyhlášené ČSÚ, tj. o 2,5 %, s účinností od 01.01.2018, 

1.2.  Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2017/0007-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání č. 1 
v čp. 1 a čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Martinem Šporerem, 
****** ***, ***** ********, 

1.3.  Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2015/0805-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání č. 2 
v čp. 1 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem se společností PAULCOLOR  
s. r. o. se sídlem Komárov 21, Vítězná, 

1.4.  Dodatek č. 18 RIM/NAJE-2001/0156-D-18 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání č. 3  
v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem se společností SEEL, s. r. o., 
náměstí T. G. Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem, 

1.5.  Dodatek č. 15 RIM/DODS-2012/0734-D-15 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání č. 5 
v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Jaroslavou Voňkovou, 
******** ****, **** ******* *** *****, 

1.6.  Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2015/0717-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání č. 6 
v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Tomášem Němečkem, 
********* ***, **** ******* *** *****, 

1.7.  Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2015/0427-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání č. 7 
v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem se Základní školou speciální a 
praktickou školou Diakonie ČCE Vrchlabí, Komenského 616, Vrchlabí, 

1.8.  Dodatek č. 3  RIM/NAJE-2012/2097-D-3 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání č. 8  
v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem se Základní školou speciální  
a praktickou školou Diakonie ČCE Vrchlabí, Komenského 616, Vrchlabí, 
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1.9.  Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2016/0679-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání č. 9 
v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Farní charitou Dvůr Králové 
nad Labem, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, 

1.10.  Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2016/0244-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání  
č. 10 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem se Sdružením 
ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818, Trutnov, 

1.11.  Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2015/0806-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání  
č. 1 v čp. 57 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem se společností Zvičinské 
uzeniny a lahůdky s. r. o., 544 72 Dolní Brusnice 78,  

1.12.  Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2014/0755-D-1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
č. 1 v čp. 72 v ulici Revoluční ve Dvoře Králové nad Labem s Kateřinou Zandlerovou, ******* 
******** ****, **** ******* *** *****,* 

1.13.  Dodatek č. 1 RIM/ONNP-2014/0516-D-1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1 
v čp. 115 v ulici Palackého ve Dvoře Králové nad Labem s Martinem Mádlem, ******* ****, **** 
******* *** *****, 

1.14.  Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2017/0562-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání  
č. 1 (restaurace a příslušenství) v čp. 299  na náměstí Václava Hanky ve Dvoře Králové nad 
Labem s Pavlem Mičanem, ******* ****** ***, **** ******* *** *****, 

1.15.  Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2016/1076-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání  
č. 1 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem s Vilmou Charvátovou, ***** **, **** 
******* *** *****,* 

1.16.  Dodatek č. 1 RIM/ONNP-2013/1092-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání č. 4  
v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem se společností SAM 73 APPAREL  
s. r. o., Milady Horákové 2774, Kladno, 

1.17.  Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2016/0894-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání  
č. 1 v čp. 950 v ulici Boženy Němcové ve Dvoře Králové nad Labem s René Sedlákem, ****** 
****, **** ******* *** *****, 

1.18.  Dodatek č. 1  OEMM/ONNP-2017/0651-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání  
č. 1 v čp. 2954 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Mgr. et Mgr. Janou 
Jebouskovou, ******* ****, **** ******* *** *****,**** 

1.19.  Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2017/0650-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání  
č. 1 v čp. 2955 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Otkou Kvačkovou, ******* ****, 
**** ******* *** *****,** 

1.20.  Dodatek č. 1 RIM/ONNP-2014/0555-D-1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání   
č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Terezou Ustohalovou, **** **** 
**, **** ********,** 

1.21.  Dodatek č. 1 RIM/ONNP-2013/1191-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání č. 2 
 v čp. 2957 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem se společností Pekárny a cukrárny 
Náchod, a. s., Plhovská 87, Náchod, 

1.22.  Dodatek č. 1 RIM/ONNP-2013/1273-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání č. 1  
v čp. 2958 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem se Zdenkou Michalovou, **** ******** 
***, 

1.23.  Dodatek č.  1 RIM/ONNP-2013/1082-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání č. 2  
v čp. 2958 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Michalem Šmelhausem, ***** **, 
**** ******* *** *****, 

1.24.  Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2015/0613-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání  
č. 3 v čp. 2958 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem se společností KOMPLEX 3  
s. r. o., Štefánikova 2958, Dvůr Králové nad Labem, 

1.25.  Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2016/0141-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání  
č. 1 v čp. 2960 v ulici Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem s Danou Pechlátovou, ******* 
****** ****, **** ******* *** *****, 

1.26.  Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2015/1220-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání  
č. 1 v čp. 2961 v ulici Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem s Matějem Staníkem, 
********* ****, **** ******* *** *****, 

1.27.  Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2015/0511-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání  
č. 1 v čp. 2963 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Naděždou Baierovou, ******** 
****, **** ******* *** *****, 
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1.28.  Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2017/0307-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání  
č. 2 v čp. 2963 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Markem Fejksem, *********** 
****, **** ******* *** *****, 

1.29.  Dodatek č. 13  RIM/DODS-2005/0122-D-13 k nájemní smlouvě na objekt dílny na st. p. č. 
348/2, k. ú. Dvůr Králové nad Labem ve Dvoře Králové nad Labem s Václavem Knaiflem, *** 
****** ***, *******, a Jaroslavem Chmelíkem, ****** ***, **** ******* *** *****, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem dodatků k nájemním smlouvám s nájemci prostor sloužících podnikání 
dle bodů 1.2. - 1.29., 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit dodatky k nájemním smlouvám starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.03.2018 

 

R/76/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1497/24 o výměře 162 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

manželům Romanovi a Martině Munzarovým, ** ***** ****, *** ** **** ******* *** *****,  
za dohodnutou kupní cenu 200 Kč/m

2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 32.400 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0098 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a 
pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/77/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 220/2 o výměře 400 m
2
 v k. ú. Žirecká Podstráň  

s Terezou Kramarovou, **** **** **, *** ** **** ********, dohodou k 31.03.2018, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2018/0107 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 220/2 v k. ú. Žirecká Podstráň, 

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: 20.03.2018 
2.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronajmu dle 

bodu 1.3. tohoto usnesení. 
Termín: 28.02.2018 

 

R/78/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 13 v čp. 1250, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Vendulce 
Suchomelové, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, odchylně od Pravidel pro hospodaření  
s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu neurčitou, od 15.04.2018, za smluvní 
nájemné ve výši 4.108 Kč/měsíc, za předpokladu, že Vendulka Suchomelová uhradí před 
podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0109 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 nájmu bytu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 05.03.2018 

 

R/79/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  změnu nájemce bytu č. 11 v čp. 940, Tyršova, Dvůr Králové nad Labem s tím, že výlučným 
nájemcem bytu se od 21.02.2018 stává Zdeněk Siksta, ******* ***, **** ******* *** *****, 
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1.2.  dodatek č. 1 OEMM/DODS-2018/0114-D-1 k nájemní smlouvě v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dodatek dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 28.02.2018 

 

R/80/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  změnu nájemce pozemkové parcely č. 541/4 o výměře 352 m
2
 a části stavební parcely č. 1114  

o výměře 13 m
2
, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s tím, že výlučným nájemcem pozemků  

se od 21.02.2018 stává Zdeněk Siksta, bytem ******* ***, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  dodatek č. 1 RIM/NAJE-1997/0003-D-1 k nájemní smlouvě v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení, 

1.3.  dodatek č. 1 RIM/NAJE-2004/0923-D-1 k nájemní smlouvě v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dodatky dle bodů 1.2. a 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 21.02.2018 

 

R/81/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2957 v ulici Štefánikova ve Dvoře 
Králové nad Labem, od 25.04.2018 na dobu určitou 5 let, za cenu 666,23 Kč/m

2
/rok včetně 

uplatnění meziročního inflačního růstu, Lucii Zábrodské, ********* ****, **** ******* *** *****,  
za účelem provozování kadeřnictví, 

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: 26.02.2018 
 

R/82/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 2 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve 
Dvoře Králové nad Labem, od 01.05.2018 na dobu určitou 5 let, za cenu 831,48 Kč/m

2
/rok 

včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Farní charitě Dvůr Králové nad Labem, Palackého 
99, Dvůr Králové nad Labem za účelem provozování služby Klubko - centrum pro rodinu, 

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: 26.02.2018 
 

R/83/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3714/3 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4810-2082/2017 za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH pro GasNet, s. r. o., Klíšská 940,  
401 17 Ústí nad Labem, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy 9900092035/2/2018 (ES OEMM/VB-2018/0130) 
s GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci 
zastoupena společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a 
Danielem Berezou, Elišky Krásnohorské 1584, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 
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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: 12.03.2018 

 

R/84/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3966/2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4825-2091/2017 za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH pro GasNet, s. r. o., Klíšská 940,  
401 17 Ústí nad Labem, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy 9900095315/1/2018 (ES OEMM/VB-2018/0131) 
s GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci 
zastoupena společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a 
Miroslavem Klížem, ******* ****, *** ** **** ******* *** ***** 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: 12.03.2018 

 

R/85/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3629/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.420 Kč včetně příslušné sazby 
DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. smlouvy 8800088942/2/BVB/P (ES 
OEMM/BUDO-2018/0132) s GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 01 Ústí nad Labem, 
která je na základě plné moci zastoupena společností GridServices, s. r. o.,  se sídlem 
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 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: 12.03.2018 

 

R/86/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na  části pozemkové parcely č. 1050 v k. ú. Verdek  
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením 
stavby na části pozemkové parcely č. 1050 v k. ú. Verdek, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IV-12-2016929_SOBS1 (ES OEMM/BUDO-2018/0113) 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., 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: 02.03.2018 

 

R/87/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 4155 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH 
a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 4155 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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1.2.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 748/2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH 
a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 748/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3330/8 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH 
a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 3330/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IE-12-2006526/SIS/1 (ES OEMM/BUDO-2018/0120) v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení s Jiřím a Boženou Neumannovými, ******* ***, *** ** **** ******* *** ***** a s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je  
na základě plné moci zastoupena společností Montprojekt, a. s., se sídlem Pardubice, Arnošta  
z Pardubic 2082, 531 17 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

2.2.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IE-12-2006526/SIS/2 (ES OEMM/BUDO-2018/0121) v souladu s bodem 1.2. tohoto 
usnesení s Jaroslavem a Věrou Mitiskovými, ************* ****, *** ** **** ******* *** ***** a s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je  
na základě plné moci zastoupena společností Montprojekt, a. s., se sídlem Pardubice, Arnošta  
z Pardubic 2082, 531 17 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

2.3.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IE-12-2006526/SIS/3 (ES OEMM/BUDO-2018/0122) v souladu s bodem 1.3. tohoto 
usnesení s Michaelem Pušem, ************ ****, *** ** **** ******* *** ***** a s ČEZ Distribuce, a. s., 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupena společností Montprojekt, a. s., se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082,  
531 17 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvy dle bodů 2.1., 2.2., 2.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 12.03.2018 

 

R/88/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3802/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční úplatu ve výši pětinásobku ročního užitku 12 Kč/m

2
 plochy 

věcného břemene, minimálně však ve výši 1.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 6DHM180059 (ES-OEMM/BUDO-
2018/0134) s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - 
Slezské Předměstí 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: 02.03.2018 

 

R/89/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit odkoupení části pozemkové parcely č. 2304/1 o výměře 221 m
2
 označené jako díl "a", 

který se dle geometrického plánu č. 4841-504/2017 přislučuje do nově vzniklé pozemkové 
parcely č. 2304/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, části pozemkové parcely č. 2304/3 o výměře 
94 m

2
 označené jako díl "b", který se dle geometrického plánu č. 4841-504/2017 přislučuje  

do nově vzniklé pozemkové parcely č. 2304/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, části pozemkové 
parcely č. 231/42 o výměře 32 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 288-507/2017 označena 

jako nově vzniklá pozemková parcela č. 231/44 v k. ú. Žirecká Podstráň za kupní cenu  
400 Kč/m

2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 138.800 Kč od Pavla Bořka, ******** ****, *** ** **** 

******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0135 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a 
pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/90/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 6 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu a Jiřině Tydrychovým, 
******* ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 21.02.2018 do 20.02.2020, za smluvní 
nájemné 3.336 Kč/měsíc, 

1.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0118 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 nájmu bytu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 21.02.2018 

 

R/91/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 51 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Pavlíně Syrůčkové, 
******* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 16.03.2018, za smluvní 
nájemné 2.519 Kč/měsíc, za předpokladu, že Pavlína Syrůčková uhradí před podpisem smlouvy 
jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0128 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 nájmu bytu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 28.02.2018 

 

R/92/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 2004/13 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře  
15 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 4857-33/2018 označena jako nově vzniklá pozemková 

parcela č. 2004/21 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.630 Kč 
včetně příslušné sazby DPH manželům Petru Ponikelskému, ************ ****, *** ** **** ******* *** 
***** a Andree Ponikelské, ** ** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. 
tohoto usnesení, 

1.3.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 2004/13 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře  
25 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 4857-33/2018 označena jako nově vzniklá pozemková 

parcela č. 2004/22 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 6.050 Kč 
včetně příslušné sazby DPH manželům Vítu a Martině Všetečkovým, *********** ****, *** ** **** 
******* *** *****,** 

1.4.  pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.3. 
tohoto usnesení, 

1.5.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 2004/13 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře  
29 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 4857-33/2018 označena jako nově vzniklá pozemková 

parcela č. 2004/21 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.018 Kč 
včetně příslušné sazby DPH manželům Aleši Bendovi, ****** ******* ***, *** ** **** ******* *** ***** 
a Lence Bendové, **** ****** ***, *** ** *******,* 

1.6.  pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.5. 
tohoto usnesení, 

1.7.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 2004/13 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře  
33 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 4857-33/2018 označena jako nově vzniklá pozemková 

parcela č. 2004/21 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.986 Kč 
včetně příslušné sazby DPH  manželům Jiřímu a Simoně Holanovým, ********* ****** ****, *** ** 
**** ******* *** *****,* 

1.8.  pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.7. 
tohoto usnesení. 
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R/93/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  pronájem prostor sloužících podnikání č. 1 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové 
nad Labem spolku Další šance z. s., Čechova 664/4, Hradec Králové, za účelem provozování 
depozitu pro ochranu a péči o opuštěné a týrané kočky, na dobu určitou 5 let, za cenu  
500 Kč/m

2
/rok a s uplatněním meziročního inflačního nárůstu nájemného. 

  

R/94/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodej stavby - hrobky č.  D-2104-250-H, která se nachází na p. p. č. 3496/7 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, MUDr. Věře Hrabyové, bytem Husitská 2708, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, za dohodnutou kupní cenu 10.400 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPO-2018/0160 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/95/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  smlouvu o spolupráci Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, jako 
partnera v projektu "Mládež pro udržitelný život" se Střediskem ekologické výchovy SEVER,  
o. p. s., Horní Maršov 175,  realizovaného v rámci programu Erasmus+, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků na účet Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem,  
E. Krásnohorské 2919, které budou účelově určené na realizaci projektu. 

 

R/96/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  omezení provozu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské školy, 
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, v měsících červenci a srpnu roku 2018,  
dle přílohy č. 1 a 2. 

 

R/97/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Domácímu hospicu Duha, o. p. s., Čsl. armády 1815, 
508 01 Hořice, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2018/0090 s Domácím hospicem Duha, o. p. s., Čsl. armády 
1815, 508 01 Hořice a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. k podpisu. 
Termín: 28.02.2018 

 

R/98/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  termíny zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem - do Mateřské 
školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 
Elišky Krásnohorské 2428, ve dnech 09.05.2018 od 10:00 hodin do 14:00 hodin a 10.05.2018  
od 12:00 hodin do 14:00 hodin, pro školní rok 2018/2019, 

2 .   bere  na vědom í  

2.1.  kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných městem 
Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 1 a 2. 
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R/99/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Diakonii ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí  
na provozní náklady sociální služby rané péče, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2018/0105, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. k podpisu 
Termín: 28.02.2018 

 

R/100/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: "Nové osobní služební vozidlo se speciální úpravou pro přepravu 
seniorů a osob se zdravotním postižením" v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města 
Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
příspěvkovými organizacemi města, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 20/2016, ředitelku Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 
Marcelu Hauke, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné zakázky, 

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

 

2 .   uk ládá  
2.1.  ředitelce Pečovatelské služby 

2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 03.04.2018 

2.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak,  
aby zahájila svoji činnost prvním jednáním 19.03.2018 před otevíráním obálek  
s doručenými nabídkami, 

Termín: 19.03.2018 
 

R/101/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis č. 1/2018 ze sociální komise z 14.02.2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  umístění Vlasty Dufkové, **** **********, ********  **, **** ******* *** ***** * Marie Jírové, **** 
**********, ********* ****, **** ******* *** ***** do domu s pečovatelskou službou, 

2.2.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb 
následovně: 

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818, 541 01 Trutnov  

- na kontaktní centrum 40.000 Kč 

- na sociální rehabilitaci 40.000 Kč 

- na odborné sociální poradenství 28.000 Kč 

Oblastní charitě Hradec Králové, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové 

- na ranou péči 25.000 Kč, 

2.3.  smlouvy č. ŠKS/SMDO-2018/0108, ŠKS/SMDO-2018/0145, ŠKS/SMDO-2018/0147, 
ŠKS/SMDO-2018/0148, v souladu s bodem 2.2. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich 
podpisem, 

 

2.4.  poskytnutí tlačítek tísňové péče formou výpůjčky: Milušce Žilkové, **** **********, ** **** ***, **** 
******* *** *****, Erice Hellingerové, **** **********, ********* ****, **** ******* *** *****, Oluši Hakové, 
**** **********, ****** ************ ****, **** ******* *** *****, Janu Duškovi, **** **********, ****** 
************ ****, **** ******* *** *****, Janě Stolínové, **** **********, ****** ************ ****, **** 
******* *** *****, 
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3.   nesouh las í  

3.1.  s přidělením bezbariérového bytu č. 11, v čp. 2930, Ed. Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
žádnému ze současných žadatelů, 

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

4.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb 
následovně: 

Diakonii ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové 
nad Labem 

- na denní stacionář 96.000 Kč, 

- na domov pro seniory 104.000 Kč, 

- na domov se zvláštním režimem 96.000 Kč, 

- na pečovatelskou službu 160.000 Kč, 

Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec 

- na domov pro osoby se zdravotním postižením v Domově sv. Josefa 144.000 Kč, 

- na odlehčovací služby v Domově sv. Josefa 90.000 Kč, 

- na odlehčovací služby Hospic Anežky České 50.000 Kč, 

Farní charitě Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem 

- na osobní asistenci 160.000 Kč, 

- na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 52.000 Kč, 

- na sociálně terapeutické dílny 48.000 Kč, 

- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 160.000 Kč, 

- na odborné sociální poradenství 60.000 Kč, 

Misericordii, o. p. s., Štefánikova  1207, Dvůr Králové nad Labem  

- na sociální rehabilitaci 48.000 Kč, 

4.2.  schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO-2018/0136, ŠKS/SMDO-2018/0137, ŠKS/SMDO-2018/0138, 
ŠKS/SMDO-2018/0139, ŠKS/SMDO-2018/0141, ŠKS/SMDO-2018/0142, ŠKS/SMDO-
2018/0143, ŠKS/SMDO-2018/0099, ŠKS/SMDO-2018/0100, ŠKS/SMDO-2018/0101, 
ŠKS/SMDO-2018/0102, ŠKS/SMDO-2018/0103, ŠKS/SMDO-2018/0112 v souladu s bodem 4.1. 
tohoto usnesení a pověřit starostu města jejich podpisem, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí ŠKS 

5.1.1.  předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvy dle bodů 2.3. a 4.2. k podpisu, 
Termín: 30.03.2018 

Kontrolní termín: 12.03.2018 
5.1.2.  připravit smlouvy o výpůjčce v souladu s bodem 2.4. tohoto usnesení. 

Termín: 20.03.2018 
 

R/102/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit poskytnutí dotace Gabriele Vognarové, ******* **, **** ******* *** *****, ve výši 25.000 Kč 
na částečnou úhradu koupě elektronického terče, 

1.2.  schválit smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0095, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1.1.  v případě schválení dotace předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto 
usnesení k podpisu. 

 
Termín: 28.3.2018 

 

R/103/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Vítu Zlámalovi, *********** ****, **** ******* *** *****, ve výši 10.000 Kč  
na částečnou úhradu nákupu cen a nájemného v rámci projektu Amatérská tenisová liga 
Královédvorska, 
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1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0096, 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: 12.03.2018 
 

R/104/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis sportovní komise RM z 05.02.2018, 

 

2 .   schva lu je  

2.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu 
na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně:  

Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, z. s., Okružní 2319 - Meziškolní klání 7.000 Kč  
a Královédvorský volejbalový den 6.700 Kč, 

Svaz mažoretek a twirlingu ČR - NBTA, z. s., Letohradská 538/26, Holešovice, Praha 7 - MČR  
v twirlingu 12.800 Kč, 

HC Dvůr Králové nad Labem, z. s., Lipnice 143 - bruslení škol a školek 31.800 Kč a miniturnaj  
O pohár města 9.100 Kč, 

České hnutí speciálních olympiád z. s., Všehrdova 440/7, Malá Strana, Praha 1 - turnaj  
ve stolním tenise pro sportovce s mentálním postižením 22.300 Kč, 

Self defence Team DK, z. s., Nerudova 1417, Dvůr Králové nad Labem - turnaj boj o šerpy 
17.800 Kč, 

Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., nábřeží J. Wolkera 137 - Podzvičinský 
turnaj 3.400 Kč, Memoriál J. Dědka  3.000 Kč, Sjezdy a sprinty 3.600 Kč, Neckyáda 3.000 Kč  
a atletický mítink 4.300 Kč,  

Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z. s., Krkonošská 2850 - Na kole Schulzovými sady 
6.400 Kč a sportovní činnost 20.000 Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Žireč, Žireč 70 - sportovní turnaje 12.900 Kč a sportovní činnost  
35.000 Kč, 

TC Dvůr Králové, z. s., 17. listopadu 485 - Pohár města Dvůr Králové nad Labem 31.900 Kč, 

TJ UŠO Královéhradecko sever, z. s., Za Školou 178, Trutnov - Královéhradecký master s TOP 
(šipky) 4.800 Kč, 

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z. s., Zborovská 2371 - Vánoční závod 15.900 Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137 - župní slet  
ve Dvoře Králové nad Labem 6.400 Kč a Oblastní přebor Team gym 7.100 Kč,  

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem, Žireč 152 - Pohár Safari 23.900 Kč, 

Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem, z. s, Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem 
- MOWE II. 15.900 Kč, 

POWERLIFTING DK, z. s., nábřeží Benešovo 1252, Dvůr Králové nad Labem - sportovní činnost 
30.000 Kč, 

Tělovýchovná jednota Sokol Lipnice, z. s., Lipnice 120 - sportovní činnost 35.000 Kč, 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Verdek, Verdek 35 - sportovní činnost 16.000 Kč, 

 

2.2.. smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2018/0033, ŠKS/SMDO - 2018/0034, ŠKS/SMDO - 2018/0066, 
ŠKS/SMDO - 2018/0067, ŠKS/SMDO - 2018/0068, ŠKS/SMDO - 2018/0069, ŠKS/SMDO - 
2018/0070, ŠKS/SMDO - 2018/0056, ŠKS/SMDO - 2018/0071, ŠKS/SMDO - 2018/0059, 
ŠKS/SMDO - 2018/0072, ŠKS/SMDO - 2018/0073, ŠKS/SMDO - 2018/0074, ŠKS/SMDO - 
2018/0075, ŠKS/SMDO - 2018/0076, ŠKS/SMDO - 2018/0079, ŠKS/SMDO - 2018/0045, 
ŠKS/SMDO - 2018/0050, ŠKS/SMDO - 2018/0058 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejich podpisem, 

 

3 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
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3.1.  schválit poskytnutí dotací na podporu tělovýchovy a sportu na úhradu nákladů sportovní činnosti 
specifikovaných ve smlouvách následovně: 

KARATE DO Dvůr Králové nad Labem, z. s., Krátká 3192, Dvůr Králové nad Labem -  
130.000 Kč, 

Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, z. s., Okružní 2319, Dvůr Králové nad Labem - 
180.000 Kč,  

HC Dvůr Králové, z. s., Lipnice 143, Dvůr Králové nad Labem - dospělí 900.000 Kč, 

HC Dvůr Králové, z. s., Lipnice 143, Dvůr Králové nad Labem - mládež 850.000 Kč, 

Softball Club Dvůr Králové nad Labem, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem - 82.000 Kč, 

Self defence team DK, z. s., Nerudova 1417, Dvůr Králové nad Labem - 85.000 Kč, 

Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., nábřeží J. Wolkera 137 - oddíly bez fotbalu 
301.000 Kč,  

Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., nábřeží J. Wolkera 137 - oddíl fotbalu 
800.000 Kč, 

SKK Dvůr Králové nad Labem z. s., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem - 42.000 Kč, 

TC Dvůr Králové, z. s, 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem - 250.000 Kč, 

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z. s., Zborovská 2371, Dvůr Králové nad Labem - 
350.000 Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové 
nad Labem - 424.000 Kč,  

1. HK Dvůr Králové, z. s., Štítného 3050, Dvůr Králové nad Labem - 520.000 Kč, 

Angeles Dance Group, z. s., Zábřezí 12, Dvůr Králové nad Labem - 110.000 Kč, 

Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem, z. s., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem 
- 90.000 Kč, 

 

3.2.  schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2018/0030, ŠKS/SMDO - 2018/0031, ŠKS/SMDO - 2018/0032, 
ŠKS/SMDO - 2018/0044, ŠKS/SMDO - 2018/0049, ŠKS/SMDO - 2018/0051, ŠKS/SMDO - 
2018/0052, ŠKS/SMDO - 2018/0055, ŠKS/SMDO - 2018/0057, ŠKS/SMDO - 2018/0060, 
ŠKS/SMDO - 2018/0061, ŠKS/SMDO - 2018/0062, ŠKS/SMDO - 2018/0063, ŠKS/SMDO - 
2018/0077, ŠKS/SMDO - 2018/0078, v souladu s bodem 3.1. tohoto usnesení a pověřit starostu 
města jejich podpisem, 

 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

4.1.1.  předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvy dle bodů 2.2. a 3.2. k podpisu, 
Termín: 30.03.2018 

Kontrolní termín: 12.03.2018 
 

R/105/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Jaroslavu Tomancovi, ***** ***, **** ******* *** *****, ve výši 10.000 Kč na 
částečnou úhradu cestovních nákladů, ubytování a startovného na soutěže v powerliftingu - 
mrtvém tahu. 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0111,  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: 12.03.2018 
 

R/106/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápisy z komise cestovního ruchu RM z 20.10.2017, 30.11.2017, 12.01.2018 a 09.02.2018, 
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2.   souh las í  

2.1.  s přípravou a realizací poptávkového řízení na zpracování marketingového plánu pro město Dvůr 
Králové nad Labem, 

2.2.  s registrací "šipky" s nápisem Královédvorsko a piktogramy užívané na webových stránkách 
města dle přílohy č. 2, u Úřadu průmyslového vlastnictví, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

3.1.1.  zajistit podání v souladu s bodem 2.2. tohoto usnesení, 
Termín: 31.03.2018 

3.1.2.  koordinovat přípravu a realizaci poptávkového řízení v souladu s bodem 2.1. tohoto 
usnesení, 

Termín: 30.04.2018 
 

R/107/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápisy z jednání kulturní komise RM z 20.11.2017 a 11.01.2018. 

2 .   souh las í  

2.1.  z organizačních a provozně technických důvodu (mj. rekonstrukce vstupu do Hankova domu)  
s konáním dvoudenního COOL festu 2018 ve dnech 07.06. - 08.06.2018 (zkráceno o jeden den). 
Pokud nedojde k domluvě o zkrácení konání festivalu s Mezinárodní konzervatoří Praha, akce  
se konat nebude, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zapracovat do návrhu rozpočtového opatření Hankova domu, městského kulturního 
zařízení, částku 65.000 Kč na realizaci doplnění Královédvorského betlému dle důvodové 
zprávy. 

Termín: 28.02.2018 
 

R/108/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit změnu způsobu využití 
plochy na částech p. p. č. 62/31, 62/7, 567, 62/34, 62/35 v katastrálním území Žirecká Podstráň 
ze způsobu využití NZ - plochy zemědělské na způsob využití VL - plochy výroby a skladování - 
lehký průmysl na základě návrhu Juta a. s., 

1.2.  nevyhovět návrhu společnosti J. Pišta a spol., společnost s r. o. na pořízení změny Územního 
plánu Dvůr Králové nad Labem spočívající v rozšíření zastavitelné plochy Z161 se způsobem 
využití OZ - plochy občanského vybavení - areál ZOO o pozemky sousedící se ZOO a v zařazení 
části p. p. č. 1648/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do ploch se způsoby využití 
BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, DS - plochy dopravní 
infrastruktury - silniční a ZO - plochy zeleně ochranné a izolační, dle připojené grafické přílohy. 

1.3.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit změnu způsobu využití 
areálu „Zálabí“ na st. p. č. 2570, p. p. č. 1801/4 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 
pro smíšený účel bydlení s restauračním provozem nebo smíšený účel dočasného bydlení 
(ubytovací zařízení) s restaurací a drobnou nerušící komercí na základě návrhu ZET club s. r. o.   

 

R/109/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  pořízení a zadání Územní studie využití území mezi Alešovou ulicí a vlečkou ve Dvoře Králové 
nad Labem včetně prověření souvisejících vazeb odpovídající veřejné infrastruktury,  

1.2.  pořízení a zadání Územní studie využití území v areálu občanského vybavení při č. p. 857  
ve Dvoře Králové nad Labem. 

 

R/110/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit změnu způsobu využití 
areálu bývalého Košťálova zahradnictví na st. p. č. 4333, 4334, p. p. č. 3094/1, 3094/20  
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v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, případně dalších okolních pozemcích pro 
umístění a realizaci centra s domovem pro seniory, pokud zájemce (INTEN GROUP s. r. o.) 
zajistí zpracování územní studie budoucího využití uvedených pozemků a tuto studii bez rozporu 
projedná s městem. 

 

R/111/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč na úhradu nákladů spojených s převzetím  
a zajištěním péče o nalezeného psa na území města Dvůr Králové nad Labem Mileně 
Svobodové, ****** ***** **** ******** ** ** ***, *** **, 

1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0024/2018 dle bodu 1.1. s Milenou Svobodovou, ****** ***** **** 
******** ** ** ***, *** **, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
Termín: 27.02.2018 

 

R/112/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh l as í  

1.1.  s připojením se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet", 

1.2.  s vyvěšením tibetské vlajky 10.03.2018 na budově Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
čp. 38, náměstí T. G. Masaryka, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  vyvěsit 10.03.2018 tibetskou vlajku na budově Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
čp. 38, náměstí T. G. Masaryka. 

Termín: 10.03.2018 
 

R/113/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč na úhradu nákladů spojených s převzetím  
a zajištěním péče o nalezeného psa na území města Dvůr Králové nad Labem Angele Marii 
Bukovanské, ****** ***** * ******** ** ** *, *** ** *****, 

1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0127/2018 dle bodu 1.1. s Angelou Marií Bukovanskou, ****** 
***** * ******** ** ** *, *** ** *****, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
Termín: 27.02.2018 

 

R/114/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   dopo r uču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad 
Labem č. 1/2018 o nočním klidu. 

 

R/115/2018 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit vyjádření města Dvůr Králové nad Labem k návrhu na změnu v osobě konkurzního 
věřitele následujícího obsahu: účast města Dvůr Králové nad Labem v konkurzním řízení  
č. 43 K 27/2005 zanikla rozhodnutím Vrchního soudu v Praze z 03.11.2011,  
č. j. 10 Cmo 55/2011-343 a změna účastníka tedy není možná.  
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1.   bere  na vědom í  
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1.1.  zápis z jednání komise dopravy RM z 12.06.2017, 

1.2.  zápis z jednání komise dopravy RM z 20.11.2017, 

2 .   souh las í  

2.1.  s instalací žlábku na schodiště mezi náměstím Václava Hanky a sportovním stadionem pro 
usnadnění vedení jízdního kola ve variantě nerez, 

2.2.  s realizací dopravního značení umožňující jízdu cyklistů v obou směrem v jednosměrné části 
ulice Alešova, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit realizaci žlábku na schodiště dle bodu 2.1., 
Termín: 28.09.2018 

3.1.2.  zajistit realizaci dopravního značení v ulici Alešova dle bodu 2.2. 
Termín: 28.09.2018 
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1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs 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. 
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1.   schva lu je  

1.1.  program 18. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
08.03.2018 od 15 hodin v sále Hankova domu. 

1. Zahájení 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

3. Výbory ZM  

4. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2018 -  o nočním klidu 

5. Založení Nadačního fondu pro podporu Městské nemocnice, a. s. ve Dvoře Králové nad Labem 

6. Stanovisko k návrhu na změnu v osobě konkurzního věřitele 

7. Majetkové záležitosti 

8. Návrhy na změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

9. Dotace na podporu tělovýchovy sportu 

10. Dotace na nákup elektronického terče 

11. Dotace na rekonstrukci fasády objektu čp. 503, Tylova ul., Dvůr Králové nad Labem 

12. Dotace na podporu sociálních služeb 

13. Informace o rozpočtovém opatření č. 6 pro rok 2017 

14. Informace o rozpočtovém opatření č. 1 pro rok 2018 

15. Opatření v případě nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2018 

16. Smlouva o závazku veřejné služby - dětská lékařská služba první pomoci  

17. Veřejná zakázka na službu poskytovatele úvěru          

18. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2018 

19. Diskuze 

20. Závěr  

 

 

 
 
Alexandra Jiřičková v. r.    Jan Helbich v. r. 
   místostarostka      místostarosta 

  

 


