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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 126. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 06.03.2018 
 

R/123/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci Antonínu Holemému, ***** 
***, **** ******* *** *****. 

 

R/124/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 23 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, k 07.03.2018, 
s Monikou Havlíkovou, ****** ******* ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2018/0177 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 smlouvy o nájmu bytu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

Termín: 07.03.2018 
 

R/125/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 41 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 3.991 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s byty  
v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 41 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník Tomáš 
Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 12.03.2018 
 

R/126/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci Kateřině Hermanové, 
********* ****, **** ******* *** ******* 
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R/127/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí nabídek vzniklých z výběrového řízení na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání č. 2 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem: 

1. místo Vilma Charvátová, ***** **, **** ******* *** *****,*2. místo Otka Kvačková, ******* ****, **** 
******* *** *****,**** 

1.2.  pronájem prostoru č. 2 v čp. 400 v ulici Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Vilmě Charvátové, 
***** **, **** ******* *** *****, za účelem rozšíření cukrárny o místa na posezení, dětský koutek a 
WC pro zákazníky, na dobu určitou 5 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 958 Kč/m

2
/rok 

včetně uplatnění meziročního inflačního růstu nájemného, s účinností od 07.03.2018,  
za předpokladu, že bude před podpisem nájemní smlouvy uhrazena kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, a za podmínky, že nájemce zajistí na své náklady rekolaudaci prostoru 
tak, aby jeho stavebně technický stav odpovídal smluvenému účelu,  

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2018/0193 v souladu s bodem 1.2. a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu starostovi města k podpisu, 
Termín: 07.03.2018 

3 .   vydává  

3.1.  Vilmě Charvátové, ***** **, **** ******* *** *****, souhlas s provedením stavebních úprav prostoru 
sloužícího podnikání č. 2 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, nezbytných  
k rekolaudaci prostoru tak, aby odpovídal smluvnímu účelu nájmu. 

 

R/128/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 57 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 
Králové nad Labem, na dobu určitou do 31.12.2023 společnosti Zvičinské uzeniny a lahůdky  
s. r. o., 544 72 Dolní Brusnice 78, 

1.2.  dodatek č. 2  OEMM/ONNP-2015/0806-D-2 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dodatek dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 07.03.2018 

 

R/129/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  úpravu výše nájemného z bytů pro rok 2018 o meziroční růst inflace ve výši vyhlášené ČSÚ,  
tj. o 2,5 %, s účinností od 01.01.2018, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

 

R/130/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  neschválit prodej částí pozemkových parcel č. 224/4, č. 232, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
Petru Hronešovi, ******* ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** a Lívii Lejkové, ******** *****, *******, 
*****, a to z důvodu přípravy studie daného území a prodeje pozemků formou obálkové metody, 

1.2.  neschválit prodej částí pozemkových parcel č. 224/4, č. 232, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
Aleně Janečkové, ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, a to z důvodu přípravy studie daného 
území a prodeje pozemků formou obálkové metody. 

 

 

R/131/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na  části pozemkové parcely č. 3596/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH 
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za každý započatý metr uloženého elektrického vedení a zařízení a s provedením stavby na části 
pozemkové parcely č. 3596/1 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  
č. EP-12-2002656/1 (ES OEMM/BUDO-2018/0196) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena 
společností MATEX HK s. r. o., se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 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: 27.03.2018 

 

R/132/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3675/1 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4845-11/2018 za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH pro společnost ČEZ Distribuce, a. s.,  
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015250/VB2 (ES OEMM/VB-
2018/0200) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupená Milanem Schejbalem, se sídlem Kocbeře 91, 544 64, 
který je na základě plné moci zastoupen Petrem Havlíčkem, se sídlem Jana Palacha 1348,  
511 01 Turnov a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 27.03.2018 

 

R/133/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   p ro jedna la  

1.1.  předloženou zprávu o výsledku řádné periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr 
Králové nad Labem k 31.12.2017, 

2 .   schva lu je  

2.1.  výsledek roční periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr Králové nad Labem  
k 31.12.2017, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu KRI, vedoucí VVS, vedoucímu OI, vedoucímu RISM, řediteli městské policie 

3.1.1.  předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný  
v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace k 31.12.2017 k projednání  
v likvidační komisi rady města. 

Termín: 16.03.2018 
 

R/134/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část stavební parcely č. 1466/1 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: 16.03.2018 
 

R/135/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 679/15, č. 3608/1, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4814-285/2017 za jednorázovou 
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finanční náhradu ve výši 91.960 Kč včetně příslušné sazby DPH pro GasNet, s. r. o., Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 7700070006_1/VB (ES OEMM/VB-2018/0195)  
s GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci 
zastoupena společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 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: 27.03.2018 

 

R/136/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  doplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 2955/31 v čp. 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem Helenou Štípkovou, Štefánikova 2955, Dvůr Králové nad Labem, v částce 100.643 Kč  
k 31.03.2018. 

 

R/137/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat části pozemkové parcely č. 4155 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: 13.03.2018 
 

R/138/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í ,  

1.1.  že žádný uchazeč o pronájem bytu č. 22 v čp. 58, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, nesplnil podmínky výběrového řízení, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  udělení výjimky Zuzaně Bienové, ****** ***, **** ******* *** ***** z Pravidel pro pronajímání bytů  
v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   ruš í  

3.1.  výběrové řízení na pronájem bytu č. 22 v čp. 58, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, 

4 .   schva lu je  

4.1.  ukončení nájmu bytu č. 23 v čp. 115, Palackého, Dvůr Králové nad Labem, k 31.03.2018,  
s Oskarem Rouskem, ********* ***, **** ******* *** *****, 

4.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2018/0207 v souladu s bodem 4.1 tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4.3.  pronájem bytu č. 22 v čp. 58, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem,  
Oskaru Rouskovi, ********* ***, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.04.2018, za smluvní 
nájemné 5.582 Kč/měsíc, a to dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové 
nad Labem, za předpokladu, že uvolní k 31.03.2018 byt č. 23 v čp. 115, Palackého, Dvůr Králové 
nad Labem a před podpisem smlouvy uhradí jistotu ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného, 

4.4.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0208 v souladu s bodem 4.3 tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí OEMM 

5.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 4.2 tohoto usnesení a smlouvu  
o nájmu bytu dle bodu 4.4 tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 14.03.2018 
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R/139/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem -V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej movitého majetku - pěstitelského celku trvalých porostů - inventární číslo 0212023091, 
sad jabloňový na p. p. č. 545/1 k. ú. Zboží, společnosti Malus, s. r. o., IČ 43462341, se sídlem  
č. p. 2, 544 42 Choustníkovo Hradiště, za dohodnutou kupní cenu 6.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPN-2018/0199 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 kupní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 20.03.2018 

 

R/140/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na  části pozemkové parcely č. 4038 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH 
za každý započatý metr uloženého elektrického vedení a zařízení  a s provedením stavby na 
části pozemkové parcely č. 4038 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
č. IV-12-2016482/VB/2 (ES OEMM/BUDO-2018/0209) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena 
společností GTT a. s., se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, 182 00 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: 27.03.2018 

 

R/141/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých 
ČR, z. s., Krakovská 21, 110 00 Praha 1 pro Oblastní odbočku Trutnov, Horská 5/1,  
541 01 Trutnov, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2018/0106, 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: 26.03.2018 

 

R/142/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč Misericordii o. p. s., Štefánikova 1207, Dvůr Králové nad 
Labem, na činnost Křesťanské psychologické poradny, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2018/0174 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 k podpisu. 
 

Termín: 26.03.2018 
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R/143/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   vyh lašu je  

1.1.  v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení  
na obsazení pracovního místa ředitele Základní umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr Králové 
nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, s nástupem od 01.08.2018, 

2 .   odvo lává  

2.1.  na základě § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ivanu Černou  
z pracovního místa ředitelky Základní umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad 
Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, ke dni 31.07.2018, 

3 .   schva lu je  

3.1.  text vyhlášení konkursního řízení dle přílohy č. 1, v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení, 

4 .   jm enu je  

4.1.  v konkursním řízení dle bodu 1.1 tohoto usnesení 

- do funkce předsedy konkursní komise Alexandru Jiřičkovou, do funkce náhradníka předsedy 
konkursní komise Jana Jarolíma, 

- členy konkursní komise Kateřinu Pištorovou, Renatu Nehybovou, Svatavu Odlovou, Blanku 
Matyskovou, Jiřího Holana a náhradníka člena konkursní komise Petru Zivrovou, 

- tajemnicí konkursní komise Šárku Hulíkovou, náhradníka tajemnice konkursní komise Kamilu 
Jonovou, 

5 .   pověřu je  

5.1.  starostu města podpisem jmenovacích dekretů dle příloh č.2-11 a podpisem odvolacího dekretu 
dle přílohy č. 12. 

 

R/144/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, o dotaci z dotačního 
programu Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to na projekt: Polytechnická výchova a 
vzdělávání, 

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 Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 
Drtinova 1444, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1 tohoto usnesení. 

 

R/145/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč organizaci Společné cesty, z. s., Hurdálkova 147, Náchod,  
na pokrytí částečných mzdových nákladů pracovnice zajišťující osobní asistenci žákům Základní 
školy a Praktické školy, Přemyslova 479, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2018/0201 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

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

Termín: 26.03.2018 
 

R/146/2018 - 126. 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 neinvestičních 
dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018 ve výši na pečovatelskou službu 
1.850.000 Kč, na azylový dům 92.460 Kč, na noclehárnu 326.000 Kč a oznámení o získání darů 
a dotací od obcí v roce 2017 ve výši finanční dary 86.000 Kč, věcné dary 58.993 Kč, dotace  
od obcí 12.500 Kč. 
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R/147/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Janu Exnerovi, ****** *, **** ******* *** *****, ve výši 10.000 Kč na úhradu 
pohonných hmot a startovného při účasti na závodech motocyklových veteránů solo 250 ccm  
a side v roce 2018, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0190, 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: 26.03.2018 

 

R/148/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Hankova domu, městského kulturního zařízení do programu 18KPGU1 podpora  
a rozvoj profesionálních a neprofesionálních aktivit v rámci Královéhradeckého kraje na swingový 
festival Dny R. A. Dvorského, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím finančních 
prostředků poskytnutých Hankovu domu, městskému kulturnímu zařízení.  

 

R/149/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  dotaci Horolezeckému oddílu Dvůr Králové nad Labem, z. s., Lipnice 137, Dvůr Králové nad 
Labem, ve výši 20.000 Kč na úhradu nájemného a nákup materiálu, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0192 v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení, a pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2.  tohoto usnesení k podpisu. 
Termín: 26.03.2018 

 

R/150/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky  
na službu kontokorentního úvěru do výše 35 mil. Kč na pokrytí zvýšených nároků na zajištění 
provozních prostředků a finančních toků, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  rozhodnou t  

2.1.  dle předchozího doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou 
veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka ČSOB a. s., pobočky Hradec 
Králové, Břetislavova 1622, - adresa právnické osoby Československá obchodní banka, a. s. 
Radlická 333/150, Praha 5, 

2.2.  o dalším pořadí jednotlivých uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: Komerční banka, a. s., 
korporátní divize Východní Čechy, Ulrichovo nám. 854, Hradec Králové, - adresa právnické 
osoby Komerční banka, a. s. Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, UniCredit Bank, a. s. Centrum 
firemní a mezinárodní klientely Východní Čechy, Ulrichovo nám. 854, Hradec Králové, adresa 
právnické osoby UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1,  
Praha 4 - Michle,  

3 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  souh las i t  

3.1.  s poskytnutím kontokorentního úvěru do výše úvěrového limitu 35 mil. Kč dle Smlouvy o úvěru  
č. 0010/18/5648 (ES č. RAF/FIN-2018/0230) včetně příloh vypracované Československou 
obchodní bankou, a. s., 
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4.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

4.1.  schválit smlouvu o úvěru dle bodu 3.1. tohoto usnesení s vítězným uchazečem výše uvedené 
veřejné zakázky dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města podpisem této smlouvy 
včetně všech souvisejících dokumentů, 

5 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  u l ož i t  

5.1.  vedoucímu RAF informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku a současně zahrnout 
příslušné prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 2018,  návrhu rozpočtu 
města na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/151/2018 - 126. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápisy z jednání komise RM pro životní prostředí z 22.01.2018 a z 19.02.2018, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: zerav (2 ks) na pozemku 
p. p. č. 4025/1, zerav (1 ks) na pozemku p. p. č. 4028/1, smrk (3 ks) na pozemku p. p. č. 1085/1,  
javor (1 ks) na pozemku p. p. č. 1121/2, javor (1 ks) na pozemku p. p. č. 3496/7, vše v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, smrk (2 ks) na pozemku p. p. č.  429/7 v k. ú. Žireč Městys a vrba (1 ks)  
na pozemku p. p. č. 407 v k. ú. Žireč Ves, smrk (1 ks) na pozemku p. p. č. 3525/1, jasan (1 ks)  
na pozemku p. p. č. 311/2 a zeravy (2 ks) na pozemku p. p. č. 3656/2, bříza (3 ks) na pozemku  
p. p. č. 1843/5, bříza a ořešák na pozemku p. p. č. 2062/9, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  
6 ks tisů z p. p. č.  429/7 v k. ú. Žireč Městys, 

2.2.  s pokácením těchto stromů rostoucích mimo les: zerav (2 ks) na pozemku p. p. č. 4021 v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem, líska (1 ks) na pozemku p. p. č. 1843/5 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem,  

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  podat odboru OŽP žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na stromy dle bodu 2.1. 
tohoto usnesení. 

Termín: 20.03.2018 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

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

   
 
 
 

 

 

  

  
 

 


