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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 132. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 15.05.2018 
 

R/280/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  se změnou kategorie jednotky Dvůr Králové n. L.-Žireč JPO V na kategorii JPO III/1, 

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

2.1.  schválit dodatek ke Zřizovací listině - změna kategorie jednotky, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu KRI 

3.1.1.  zajistit přípravu potřebných dokumentů souvisejících se změnou kategirie jednotky Dvůr 
Králové n. L.-Žireč. 

Termín: 30.06.2018 
 

R/281/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů vnitřní předpis města č. 4/2018 vnitřní předpis o pokladních operacích  
a o nakládání s penězi v hotovosti a s dalšími cennostmi s účinností od 01. 06. 2018, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 4/2018 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 21.05.2018 

3 .   nesouh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/282/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem  
za rok 2017 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2017.  

 

R/283/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2017 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2017 v souladu s § 17, odst. 7 
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 
pozdějších doplnění a předpisů s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.  
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R/284/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit upravený Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 
2019 až 2020 nahrazující v plném rozsahu dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr 
Králové nad Labem na období let 2019 až 2020. 

 

R/285/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: 
"Zhotovení kopie Sochy Krista Salvátora do Kaple Nejsvětější Trojice v Žirči", 

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

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou nabídku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka MgA. Jiřího Kobra, se sídlem Karlštejnská 33, 266 01 Beroun, Hostím,  
s celkovou nabídkovou cenou 290.000 Kč bez DPH,    

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

2. místo - Ondřej Doležal, Měděnecká 197, 431 86 Kovářská, s celkovou nabídkovou cenou 
950.000 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0327 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 17.05.2018 

4.1.2.   předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0327 starostovi města k podpisu. 
Termín: 28.05.2018 

 

R/286/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se spoluprací s Královéhradeckým krajem na vypracování projektové dokumentace stavební 
akce: „III/29928 Dvůr Králové nad Labem - Vítězná“, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o spolupráci č. RISM/SPOL-2018/0482 s Královéhradeckým krajem a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit smlouvu o spolupráci dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.05.2018 

 

R/287/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odpověď na žádost Ing. Vladimíra Mertlíka na provedení opravy křižovatky ulic Všehrdova - 
Raisova a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit odpověď dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 18.05.2018 

 

R/288/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, okruh 
navržených uchazečů, zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: 
"Rekonstrukce komunikace ul. Vorlech, Dvůr Králové nad Labem", v souladu s čl. 4, odst. 5 
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vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, odst. 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové 
nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.3.  vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.4.  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.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 31.10.2018 

2.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak,  
aby zahájila svoji činnost prvním dnem jednání 18.06.2018 před otevíráním obálek  
s doručenými nabídkami. 

Termín: 18.06.2018 
 

R/289/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat stavební parcelu č. 144 v k. ú. Žireč Městys, 

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: 18.05.2018 
 

R/290/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  naplnění podmínek opravňujících město odstoupit od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
na bytovou jednotku č. 2954/23 v čp. 2954, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem,  
vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním pozemku uzavřené  
s Petrou Pavlisovou, *********** ****, **** ******* *** *****, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zaslat Petře Pavlisové, Štefánikova 2954, Dvůr Králové nad Labem poslední výzvu  
s upozorněním v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 21.05.2018 
 

R/291/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 2253/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Pavlíně 
Horákové, bytem ******* ******** ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

R/292/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 24 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem,  
jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.336 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření  
s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  záměr města pronajmout byt č. 32 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem,  
jako byt bez předběžného určení za min. cenu 1.983 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření  
s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 
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1.3.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 24 a bytu č. 32, oba v čp. 950, Boženy Němcové, 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. a 1.2 tohoto usnesení. 

Termín: 21.05.2018 
 

R/293/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti číslo smlouvy 
9/60/18/0073/Va/NK (ES OEMM/OSTA-2018/0491) na část pozemkové parcely č. 908/1 v k. ú. 
Verdek se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, Hradec Králové - 
Plačice, Kutnohorská 59, 500 04 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.2.  smlouvu o výpůjčce číslo smlouvy 9/60/18/0071/Va/N (ES OEMM/OVYP-2018/0492) na část 
pozemkové parcely č. 908/1 v k. ú. Verdek se Správou silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvkovou organizací, Hradec Králové - Plačice, Kutnohorská 59, 500 04 a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvy dle bodu 1.1. a 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 25.05.2018 

 

R/294/2018 - 132. 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. 2531/12 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem manželům Jiřímu 
Tomíčkovi a RNDr. Kristině Tomášové, ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, za dohodnutou 
kupní cenu 200 Kč/m

2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 156.000 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0490 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/295/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  informaci, že spolek Krkonoše a Podkrkonoší, z. s., Jana Žižky 1932, Dvůr Králové nad Labem, 
zastoupený předsedkyní Ing. Irenou Kejzarovou, nemá zájem o pronájem prostoru sloužícího 
podnikání č. 3 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem dle zveřejnění č. 65/2017, 

2 .   vyzývá  

2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 3 v čp. 400  
v ulici Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 

- minimální cena nájmu 800 Kč/m
2
/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 

- prostor sloužící podnikání může být užíván v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým 
určením 

- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití  - koef. 0,4, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr a výzvu  
k podání nabídky dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 22.05.2018 
 

R/296/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodej částí pozemkové parcely č. 4155 o celkové výměře 142 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, které jsou dle geometrického plánu č. 4883-120/2018 označeny jako nově vzniklé 
pozemkové parcely č. 4155/2, č. 4155/3 a č. 4155/4, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  
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za kupní cenu 200 Kč/m
2
, tj. celkovou kupní cenu ve výši 28.400 Kč, Robertu Noskovi, ***** *** 

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

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0498 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a 
pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/297/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 678/1 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4868-11891/2018 za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 13.310 Kč včetně 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-12-2013258/VB/02 (ES OEMM/VB-
2018/0497) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupená společností VČE - montáže, a. s., se sídlem 
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17, která je na základě plné moci zastoupená 
společností GEOŠRAFO s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Zemědělská 1091/3b, 500 03  
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: 04.06.2018 

 

R/298/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením služby záložní internetové konektivity, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2018/0515 s Martinem Frödem a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 
Termín: 25.05.2018 

 

R/299/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  oznámení ředitelky Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919,  
o získání finančních prostředků z rozvojového programu MŠMT - Podpora vzdělávání cizinců  
ve školách, č. j. MSMT-24277/2017. 

 

R/300/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, o získání 
finanční podpory z programu Erasmus+, Klíčová akce 2, vyhlášeného Národní agenturou  
pro evropské vzdělávací programy, na projekt "Historické kulturní dědictví prostřednictvím 
umění", 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. tohoto 
usnesení. 

 

R/301/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  

1.1.  bod 2.1. usnesení č. R/1780/2013 - 118. Rady města Dvůr Králové nad Labem z 03.12.2013, 
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2.   pověřu je  

2.1.  vedoucí odboru ŠKS udělováním předchozího souhlasu s přijetím účelově určených věcných  
a finančních darů do hodnoty 50.000 Kč bez DPH včetně v každém jednotlivém případě  
ve smyslu § 27, odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění. 

 

R/302/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizaci Dvůr Králové nad Labem, 
Raisova 2970, Dvůr Králové nad Labem ve výši 3.000 Kč na úhradu věcných cen na rybářských 
závodech, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0488 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: 04.06.2018 

 

R/303/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Společnosti železniční výtopna Jaroměř, z. s., Nádražní 227, Jaroměř ve výši 
20.000 Kč na částečnou úhradu nákupu provozního materiálu (uhlí), poplatků za využití dopravní 
cesty, pojištění, služeb dopravce, zajištění provozu železničních vozidel, odměnu personálu  - 
projekt Jízda parních vlaků v rámci oslav 160 let zahájení provozu trati Jaroměř - Dvůr Králové 
nad Labem - Horka u Staré Paky, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0495 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: 04.06.2018 

 

R/304/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s přijetím finančního daru ve výši 100.000 Kč na částečnou úhradu akce COOL fest a sportovní 
hry ZŠ a MŠ, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu č. ŠKS/DAR - 2018/0496 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu a zpracovat a předat 
závěrečnou zprávu o využití finančního daru, 

Termín: 30.09.2018 
Kontrolní termín: 04.06.2018 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zapracovat poskytnutý dar dle bodu 1.1 tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 
Termín: 06.06.2018 
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R/305/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   jm enu je  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 102, odst. 2 písm. h) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
do funkce členky komise pro životní prostředí Lindu Harwot s platností od 15.05.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  
 

 


