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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 128. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 03.04.2018 
 

R/173/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vnitřní 
předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2018 - Dodatek č. 1, kterým se mění vnitřní předpis 
města Dvůr Králové nad Labem č. 8/2016 - Zajištění a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem. 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1 tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 11.04.2018 

 

R/174/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  realizaci projektu „Intenzifikace systému shromažďování bioodpadů ve Dvoře Králové nad 
Labem“ (registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003728). 

2 .   schva lu je  

2.1.  variantu zpoplatněné služby svozu a zajištění využití bioodpadu, kdy přihlášení účastníci projektu 
budou  v roce 2018 přispívat na projekt částkou 300 Kč za nádobu o objemu 140 l, 500 Kč  
za nádobu o objemu 240 l a 3.000 Kč za nádobu o objemu 770 l  se splatností do 15 dnů od 
podpisu smlouvy o výpůjčce (nádoby budou poskytovány do vyčerpání zásob), 

3 .   souh las í  

3.1.  se zněním předloženého vzoru smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je výpůjčka nádob  
na bioodpady, 

4 .   svěřu je  

4.1.  ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  
rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce,  jejichž předmětem je výpůjčka občanům, bytovým 
družstvům, školským zařízením a neziskovým organizacím, odboru životního prostředí  
a pověřuje vedoucího odboru životního prostředí Milana Šimka jejich podpisem. 

 

R/175/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  provedení úklidu příkopů u příjezdových komunikací do města a to: TJ Sokol Žireč 16 km, 
odměna 16.000 Kč, Klub NATURA 44 km, odměna 44.000 Kč, 
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1.2.  dohody o provedení sběru a třídění odpadů na příjezdových komunikacích do města  
č. OŽP/DOHO-2018/0343 a č. OŽP/DOHO-2018/0344 s TJ Sokol Žireč a Klubem NATURA  
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  předložit dohody o provedení sběru a třídění odpadů na příjezdových komunikacích  
do města s Klubem NATURA a TJ Sokol Žireč starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 23.04.2018 

 

R/176/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s využitím systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem Janem Reehem, Purkyňova 1116, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 12970964, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2018/345 s Janem Reehem, Purkyňova 1116, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, IČ: 12970964, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OŽP 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 
Termín: 23.04.2018 

 

R/177/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s využitím systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem Jaromírem Malým, Krkonošská 659, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 11162333, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2018/348 s  Jaromírem Malým, Krkonošská 659, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, IČ: 11162333, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OŽP 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 
Termín: 23.04.2018 

 

R/178/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  "Přehled čerpání a zdrojů sociálního fondu k 31.12.2017" a "Rozpočet sociálního fondu na rok 
2018" dle přílohy č. 1. 

 

R/179/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zprávu o stavu pohledávek k 31.12.2017, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontroly stavu pohledávek a věnovat maximální péči 
pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů 
řešení správy pohledávek města, 

 
Termín: 30.09.2018 
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2.2.  řediteli městské policie 
2.2.1.  nadále zajišťovat pravidelné a průběžné předávání pohledávek po lhůtě, vznikajících  

na úseku činnosti městské policie, k dalšímu vymáhání odboru RAF. 
 

Termín: 30.09.2018 
 

R/180/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení pojistného vztahu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21 - pracoviště Agentura 
střední Čechy, Prosek Point, Praha 9, Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9 na pojištění plavidla  
s vlastním strojním pohonem MARINE Y16, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě  
č. 7720375320 (ES č. RAF/POJI-2009/2275-D9) s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna 
Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 na pojištění plavidla s vlastním strojním 
pohonem  MARINE Y16 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 9. k pojistné smlouvě č. 7720375320   
(ES č. RAF/POJI-2009/2275-D9) - pojištění plavidla MARINE Y16 v souladu s bodem 1.2. 
tohoto usnesení. 

Termín: 10.04.2018 
 

R/181/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Bílému kruhu bezpečí, z. s., U Trojice 1042/2,  
150 00 Praha 5, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2018/0275 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: 23.04.2018 
 

R/182/2018 - 128. 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 rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to na projekty: Prima hrátky  
v Jedničce a neb Zahradní slavnost pro děti 2018 a Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše a Zlaté 
slunce Dvůr Králové nad Labem 2018, 

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/183/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, k získání 
finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na školní rok 2018/2019 z dotačního 
programu Rozvoj podmínek pro vzdělávání, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti o finanční prostředky 
uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 
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R/184/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  oznámení ředitelky Základní školy Střž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919,  
o získání finančních prostředků ve výši 92.912 Kč z rozvojového programu MŠMT - Financování 
asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - 
srpen 2018. 

 

R/185/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výjimku z počtu žáků v 2. třídě Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, 
ve školním roce 2017/2018, na počet žáků 31 ve třídě, od 09.04.2018. 

 

R/186/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu služeb souvisejících  
se sociální oblastí následovně: 

Královédvorská Arnika z. s., Doubravice 94, 544 51 Doubravice - 30.000 Kč, 

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Dvůr Králové nad Labem, 5. května 2195, Dvůr Králové 
nad Labem - 45.000 Kč, 

Klub důchodců v Sadové, Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem - 49.000 Kč, 

Klub důchodců v Žirči, Žireč 5309, Dvůr Králové nad Labem - 40.000 Kč, 

Mateřské centrum Žirafa, z. s., náměstí  T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad Labem - 32.000 Kč, 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.,základní organizace Dvůr Králové nad 
Labem, Slunečná 2170, Dvůr Králové nad Labem - 50.000 Kč,  

1.2.  smlouvy o poskytnutí dotací dle bodu 1.1. tohoto usnesení: ŠKS/SMDO-2018/0331, ŠKS/SMDO-
2018/0332, ŠKS/SMDO-2018/0333, ŠKS/SMDO-2018/0334, ŠKS/SMDO-2018/0335, 
ŠKS/SMDO-2018/0336 a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 23.04.2018 

 

R/187/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol o otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku „Nové osobní služební vozidlo se speciální úpravou pro přepravu seniorů a osob  
se zdravotním postižením“ pro Pečovatelskou službu Města 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 zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy: AUTO INZAT s. r. o., Preslova 441, Dvůr Králové nad Labem - 
hodnota zakázky 401.550 Kč vč. DPH, o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek 
takto: AC BOOM a. s., Seifertova 1165, Dvůr Králové nad Labem - hodnota zakázky 446.000 Kč 
vč. DPH. 

R/188/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis z jednání kulturní komise RM z 26.03.2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu veřejně prospěšných 
aktivit na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně:  

AUTO KLUB v AČR Dvůr Králové nad Labem, Pod Lesem 2461, Dvůr Králové nad Labem - 
spolková činnost 3.000 Kč 
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Pěvecký spolek Záboj, náměstí V. Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem - spolková činnost 
35.000 Kč 

BIGBAND Dvorský, z. s., Tyršova 2750, Dvůr Králové nad Labem - spolková činnost 25.000 Kč 

Český kynologický svaz ZKO Dvůr Králové nad Labem - 138, Zdobín 24, Dvůr Králové nad 
Labem - spolková činnost 13.000 Kč, Podzvičinský pohár - závody psů 3.000 Kč 

Královédvorský chrámový sbor, Krátká 1838, Dvůr Králové nad Labem - spolková činnost  
30.000 Kč, Koncert se světovou premiérou 20.000 Kč 

ELDORÁDO, středisko Náchod, Zborovská 893, Náchod (oddíl Tubrodel - Dvůr Králové nad 
Labem) - spolková činnost 25.000 Kč, Crazy memoriál 5.000 Kč 

Junák - český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s., Plk. Švece 1278, Dvůr 
Králové nad Labem - spolková činnost 15.000 Kč 

"Fimfárum", Lánov, Prostřední Lánov 4 - spolková činnost 10.000 Kč 

Královédvorská Arnika, Doubravice 94 - Indiánské léto v Žirči a Podzim s vůní čokolády  
25.000 Kč 

Veteran Car Club, Tyršova 557, Dvůr Králové nad Labem - Než vypustíme vodu z chladiče 
15.000 Kč, 40. výročí založení VCC Dvůr Králové nad Labem 10.000 Kč 

Ivan Mann, ******** ******* ****, **** ******* *** ***** - Královédvorský den piva 40.000 Kč 

Tělocvičná jednota Sokol Žireč, Žireč 70, Dvůr Králové nad Labem - maškarní dětský ples a 
dětský den 3.000 Kč 

Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99 - Adventní koncerty 
10.000 Kč, Noc kostelů 4.000 Kč 

Old Racing Club, Klicperova 2498, Dvůr Králové nad Labem - Dvorské toulky do Ratibořic  
10.000 Kč a Soutěž historických vozidel o cenu Fr. Šťastného "Královédvorský okruh 2018" 
25.000 Kč 

Tělovýchovná jednota SOKOL Lipnice z. s., Lipnice 120 - Pochod okolo Lipnice 8.000 Kč 

Český svaz chovatelů, základní organizace Žireč, Žireč 8, Dvůr Králové nad Labem - místní 
výstava drobného zvířectva 8.000 Kč 

Za obnovení památky Židovského hřbitova, Lipnice 132, Dvůr Králové nad Labem -  
3. Královédvorský kulturní festival 30.000 Kč 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žireč, Žireč 164, Dvůr Králové nad Labem - Hasičské 
čarodějnice 3.000 Kč a Ukončení prázdnin 3.000 Kč 

Den všech, z. s., Městská Podstráň 1227, Dvůr Králové nad Labem - Den všech 30.000 Kč 

Braunův Betlém, Sylvárov 2510, Dvůr Králové nad Labem - Propagace Braunova Betléma a 
Dvora Králové 8.000 Kč 

Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa, 5. května 1170, Červený Kostelec -  
17. Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér 30.000 Kč 

Klub kaktusářů Dvůr Králové, z. s. m Nová Tyršova 2284, Dvůr Králové nad Labem - XXIII. ročník 
otevírání sezony 10.000 Kč 

Self defence team DK, z. s., Nerudova 1071, Dvůr Králové nad Labem - pohybové aktivity pro 
veřejnost 8.000 Kč 

Ing. arch. Kateřina Sedláčková, Lipnice 99, Dvůr Králové nad Labem - Výtvarné dílny OČKO 
5.000 Kč 

Theatrum Kuks, z. s., Stanovice 29 - Theatrum Kuks 20.000 Kč 

Revitalizace Kuks, o. p. s., Kuks 12 - Baroko naoko 8.000 Kč, Živé obrazy z Kuksu 2018 -  
3.000 Kč 

2.2.  smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2018/0229, ŠKS/SMDO - 2018/0247, ŠKS/SMDO - 2018/0250, 
ŠKS/SMDO - 2018/0267, ŠKS/SMDO - 2018/0277, ŠKS/SMDO - 2018/0278, ŠKS/SMDO - 
2018/0307,  ŠKS/SMDO - 2018/0309, ŠKS/SMDO - 2018/0310, ŠKS/SMDO - 2018/0204, 
ŠKS/SMDO - 2018/0205, ŠKS/SMDO - 2018/0206, ŠKS/SMDO - 2018/0220, ŠKS/SMDO - 
2018/0224, ŠKS/SMDO - 2018/0227, ŠKS/SMDO - 2018/0228, ŠKS/SMDO - 2018/0235, 
ŠKS/SMDO - 2018/0241, ŠKS/SMDO - 2018/00264, ŠKS/SMDO - 2018/0265, ŠKS/SMDO - 
2018/0268, ŠKS/SMDO - 2018/0263, ŠKS/SMDO - 2018/0266, ŠKS/SMDO - 2018/0308, 
ŠKS/SMDO - 2018/0231, ŠKS/SMDO - 2018/0262, ŠKS/SMDO - 2018/0251, ŠKS/SMDO - 
2018/0252 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem. 
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3.   neschva lu je  

3.1.  poskytnutí dotací: 

Self defence team DK, z. s., Nerudova 1417, Dvůr Králové nad Labem - dotace na činnost spolku 
- projekt velmi podobný s projektem podaným do oblasti C stejným žadatelem (účelové 
rozdělení) 

Klub kaktusářů Dvůr Králové, z. s., Nová Tyršova 2284, Dvůr Králové nad Labem - spolková 
činnost - špatné zařazení do dotační oblasti 

Pěvecký spolek Záboj, náměstí V. Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem - návštěva spřáteleného 
pěveckého sboru z německého Wagenfeldu - špatné zařazení do dotační oblasti, nedodání 
povinné přílohy (popis projektu) 

Ing. arch. Kateřina Sedláčková, Lipnice 99, Dvůr Králové nad Labem - letní výtvarné soustředění 
- prázdniny s OČKEM - projekt nespadá do žádné z vypsaných oblastí 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

4.1.1.  předložit starostovi města smlouvy k podpisu dle bodu 2.2. 
Termín: 23.04.2018 

 

R/189/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč z rozpočtu Ministerstva kultury ČR Městské knihovně Slavoj 
ve Dvoře Králové nad Labem, Tylova 512, Dvůr Králové nad Labem, na projekt Ze světa knih  
a knihoven - soutěž Kresli a tvoř mandaly ze světa knih a knihoven, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

 
Termín: 31.05.2018 

 

R/190/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Klubu NATURA, z. s., náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem ve výši 
10.000 Kč na částečnou úhradu dopravy na Přírodovědný tábor do Chorvatska a Přírodovědnou 
expedici do Holandska, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0253 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 23.04.2018 

 

R/191/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  dotaci KČT, odboru Dvoráci Dvůr Králové, Bezručova 824, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 
8.000 Kč na nákup materiálu - věcných cen a propagaci v rámci projektu 15. ročník turistického 
pochodu "podzimním Královédvorskem", 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0337 v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení, a pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu. 
Termín: 23.04.2018 
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R/192/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr pachtu pozemkové parcely č. 164/2 v k. ú. Zábřezí, pozemkových parcel č. 712/8 a č. 913, 
obě v k. ú. Bílé Poličany, pozemkových parcel č. 72/2, č. 390/3, č. 449/1, č. 647/1, č. 651/4,  
č. 652/2, č. 658/2, č. 666/5, č. 669/2, č. 670, č. 678/2, č. 687/26, č. 698/1, č. 706, č. 710/1,  
č. 714/1, č. 716/1, č. 717/1 a č. 724/2, všechny v k. ú. Lanžov, pozemkových parcel č. 979/39,  
č. 1315/10, č. 1350/2, č. 1350/3, č. 1600, č. 1617/25, č. 1641/2, č. 1641/3, č. 1929/2, č. 1940/2, 
č. 1941/6, č. 1984/11, č. 2004/2, č. 3716/5, č. 3717/3, č. 3717/5 a č. 3723/6, všechny v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a část pozemkové parcely č. 98/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 13.04.2018 
 

R/193/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

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

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2018/0318 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 13.04.2018 

 

R/194/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

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

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2018/0319 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 13.04.2018 

 

R/195/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání, označený jako místnost č. 7 a č. 9 v areálu 
čp. 101 na náměstí Republiky 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 600 Kč/m

2
/rok a s uplatněním meziročního inflačního 

nárůstu nájemného,    

1.2.  záměr města pronajmout jedno parkovací místo v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře 
Králové nad Labem spolku Další šance z. s., Čechova 664/4, Hradec Králové, za cenu  
250 Kč/měsíc plus platná sazba DPH po dobu platnosti nájemní smlouvy na prostor sloužící 
podnikání,    
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.1. a 1.2. tohoto usnesení na úřední desce Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 13.04.2018 
 

R/196/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  výměnu bytu č. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem za byt č. 41  
v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Štefanu Zubajovi, ******* ******** ****, 
**** ******* *** *****, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr města pronajmout byt č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem,  
jako byt bez předběžného určení za min. cenu 3.859 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření  
s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

2.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Alexandra Jiřičková (náhradník Jan Jarolím), Martina Svobodová (náhradník Tomáš 
Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 09.04.2018 
 

R/197/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výpověď bez výpovědní doby z nájmu bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Jitce 
Bezstarostové, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, z důvodu naplnění výpovědního důvodu dle 
§ 2291 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit výpověď dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 09.04.2018 

 

R/198/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s dočasným uložením zeminy na pozemkové parcele č. 4535/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  
a na části pozemkové parcely č. 4534 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za podmínky splnění 
požadavků vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 

R/199/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 41 v čp. 2902, Eduarda 
Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Eva Nálevková, ******** ****, **** ******* *** *****,* 

2. místo: Emília Farbárová, ********* ***, **** ******* *** *****,* 

3. místo: Štěpánka Daniszová, *********** ***, **** ******* *** *****,* 

4. místo: Radka Kurejová, ****** ************ ****, **** ******* *** *****,**** 

1.2.  pronájem bytu č. 41 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Evě Nálevkové, 
******** ****, **** ******* *** *****, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr 
Králové nad Labem, na dobu určitou, od 16.04.2018 do 15.04.2019, za smluvní nájemné ve výši 
6.769 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0341 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu o nájmu bytu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 11.04.2018 
 

R/200/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s umístěním kabelového propojení elektrického vedení a zařízení na částech pozemkových 
parcel č. 4558, č. 4557, č. 4560, č. 4561, č. 4559, č. 4568, č. 4567, 4556, všechny v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, částech pozemkových parcel č. 590, č. 586, č. 583, všechny v k. ú. Zboží  
u Dvora Králové pro společnost CENTRALES s. r. o., Klicperova 2666, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem. 

 

R/201/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o dotaci Ministerstvu životního prostředí v "Podprogramu pro zlepšování 
dochovaného přírodního a krajinného prostředí" a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
 

Termín: 09.04.2018 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 
prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v příslušném rozpočtovém roce. 

Termín: 31.12.2018 
 

R/202/2018 - 128. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o zajištění přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie  
a úhradě nákladů s ní souvisejících č. RISM/OSTA-2018/0340 mezi ČEZ Distribuce, a. s.  
a městem Dvůr Králové nad Labem, která je nutná pro realizaci akce: "II/300 Dvůr Králové nad 
Labem - malá okružní křižovatka s II/299" 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: 13.04.2018 

 

R/203/2018 - 128. 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.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 24.01.2018. 

 

 

 

 

 

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

 


