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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 134. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 29.05.2018 
 

R/307/2018 - 134. 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. 4 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                                818.569,59 Kč 

· na straně výdajů zvyšuje                                      o                                737.438,34 Kč 

· ve financování upravuje                                      o                                 -81.131,25 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018 

· na straně příjmů                                                                                 385.256.067,83 Kč 

· na straně výdajů                                                                                 471.395.555,48 Kč 

· financování                                                                                          86.139.487,65 Kč 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2018, po této úpravě v souhrnné výši    
86.139.487,65 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také smlouvami  
o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. 

 

 

R/308/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí 
finančních prostředků v souhrnné výši 400.000 Kč finančního neinvestičního příspěvku pro  
rok 2018 k zajištění činností souvisejících s výkonem působnosti v oblasti veřejné správy  
pro Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, 

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 poskytnutí a využití finančních 
prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/FIN-2018/0558) s Českou 
republikou - Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, se sídlem  
nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové 3 a pověřit starostu města podpisem této smlouvy. 

 

R/309/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   rozhodu je  

1.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku: "Dotační management" v dotačním projektu IROP 
výzva č. 28 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.  
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Nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy RENARDS dotační, s. r. o., se sídlem Vídeňská 228/7,  
639 00 Brno,  IČ: 283 37 361, za cenu 85.000 Kč bez DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  příkazní smlouvu o dotačním managementu se společností RENARDS dotační, s. r. o.,  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit starostovi města k podpisu smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 
Termín: 08.06.2018 

 

R/310/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s uzavřením dodatku na finanční řízení a finanční management dotačního projektu 
"Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady" v ceně 48 tis. Kč bez DPH se společností Centrum Rozvoje 
Česká Skalice o. p. s., Vila Čerych, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice, IČ 26640767, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. RISM/PRIK - 2016/0735 - D1 a pověřuje starostu města jeho 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit starostovi města k podpisu dodatek smlouvy dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 08.06.2018 

 

R/311/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti na financování stavební dokumentace z dotačního titulu Rozvoj a budování 
dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji, 

2 .   schva lu je  

2.1.  žádost o dotaci na financování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení  
a pro provedení stavby pro chystanou výstavbu cyklostezky Slotov - Žireč a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 2.1. tohoto usnesení, 
 

Termín: 05.06.2018 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  v případě přiznání dotace zahrnout přidělené finanční prostředky do příjmové části v návrhu 
rozpočtu města pro rok 2019. 

Termín: 30.10.2018 
 

R/312/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o dotaci do výzvy č. 2 na investiční účelové dotace Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru pro pořízení nového dopravního automobilu určenou jednotce 
sboru dobrovolných hasičů Dvůr Králové nad Labem - Žireč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
Termín: 30.05.2018 

2.2.  vedoucímu RAF, vedoucímu KRI 
2.2.1.  v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 

prostředků do rámce návrhu rozpočtu města na rok 2019. 
 

Termín: 31.10.2018 
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R/313/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  důvody zrušení veřejné zakázky: "Výměna oken (II. etapa A) v bytovém domě ve Švehlově ulici 
ve Dvoře Králové nad Labem", 

2 .   ruš í  

2.1.  veřejnou zakázku: "Výměna oken (II. etapa A) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici  
ve Dvoře Králové nad Labem", která byla schválena usnesením rady města č. R/209/2018 -  
130. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 17.04.2018, 

3 .   schva lu je  

3.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, text výzvy k předložení nabídky, okruh 
navržených uchazečů a jejich oslovení, včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: "Výměna 
oken (II. etapa) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem"  
v souladu s čl. 4 bod 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

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

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

3.4.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků  
v předloženém znění, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím zrušení, 
Termín: 30.05.2018 

4.1.2.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 30.08.2019 

4.1.3.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním dne 18.06.2018. 

Termín: 18.06.2018 
 

R/314/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodavatele stavebních prací: "Výměna oken na Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové 
nad Labem", 

 

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

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy: AA okna dveře s. r. o., Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9,  
IČ: 04945948, s nabídkovou cenou 946.291,40 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku dle výhodnosti jejich nabídek takto: 2. místo: 
Inwork s. r. o., Štrosova 277, 530 03 Pardubice, IČ: 04729307, s nabídkovou cenou  
993.094,20 Kč včetně DPH 

3. místo: Truhlářství Urban, s. r. o., Lidická 502, 552 03 Česká Skalice, IČ: 27501701,  
s nabídkovou cenou 1.060.817,90 Kč včetně DPH 

4. místo: Okna Langer s. r. o., Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 04555970,  
s nabídkovou cenou 1.063.093,90 Kč včetně DPH 

5. místo: Tredo s. r. o., Libušská 190/100, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČ: 64825337, s nabídkovou 
cenou 1.070.034,50 Kč včetně DPH 

6. místo: Window Holding a. s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024, s nabídkovou 
cenou 1.135.508,20 Kč včetně DPH 

7. místo: Stafi finalizace staveb s. r. o., Ostřešany 320, 530 02 Pardubice, IČ: 25968203,  
s nabídkovou cenou 2.416.641,80 Kč včetně DPH, 
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3.   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0397 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: 05.06.2018 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0397 starostovi města k podpisu. 
Termín: 08.06.2018 

 

R/315/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol z otevírání nabídek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: 
"Zvýšení kvality odborných učeben v ZŠ Strž a ZŠ 5. května - Dvůr Králové nad Labem ", 

 

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

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na část č. 1 výše uvedené veřejné zakázky tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka společnosti KXN CZ, s. r. o., IČ 28784111, se sídlem Říčařova 611/30,  
503 01 Hradec Králové, s celkovou nabídkovou cenou 1.826.040 Kč bez DPH a současně  
na část č. 2 této veřejné zakázky tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti Stavhaus,  
s. r. o., IČ 04469739, se sídlem náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
s nabídkovou cenou 809.888 Kč bez DPH,  

 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0329 s vítězným uchazečem první části veřejné zakázky 
společností KXN CZ, s. r. o., IČ 28784111, se sídlem Říčařova 611/30, 503 03 Hradec Králové  
a smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0410 s vítězným uchazečem druhé části výše uvedené 
veřejné zakázky, společností Stavhaus, s. r. o., IČ 04469739, se sídlem náměstí Odboje 1843, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem smluv, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 01.06.2018 

4.1.2.   předložit smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2018/0329 a č. RISM/DILO-2018/0410 starostovi 
města k podpisu. 

Termín: 20.06.2018 
 

R/316/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s provedenými vícepracemi a jejich cenou na akci: "Rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Strž",  
s prodloužením termínu dokončení díla do 31.05.2018, s vyúčtováním smluvní pokuty dodavateli 
a vzájemným započtením víceprací a smluvní pokuty, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. RISM/DILO-2017/0795-D1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2017/0795 z 27.09.2017 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0795-D1 starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.05.2018 

 

R/317/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   rozhodu je  

1.1.  o výběru zpracovatele projektové dokumentace na akci: "Rekonstrukce ulice Heydukova, Dvůr 
Králové nad Labem - II. etapa" tak, že zpracovatelem projektu je Ing. Ivan Šír, projektování 
dopravních staveb a. s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28786793, s cenou  
516.670 Kč s DPH, 



Strana 5/16 

2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  uzavřít smluvní vztah s vybraným zpracovatelem projektové dokumentace dle bodu 1.1. 
tohoto usnesení. 

Termín: 08.06.2018 
 

R/318/2018 - 134. 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. Plk. Švece, Dvůr Králové nad Labem", 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, 

1.2.  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 03.07.2018 před otevíráním obálek  
s doručenými nabídkami. 

Termín: 03.07.2018 
 

R/319/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 2124/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu nájmu 
3.500 Kč/rok, na dobu určitou 1 rok, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 08.06.2018 
 

R/320/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 1820/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 08.06.2018 

 

R/321/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 2311/66 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  
Anně Schmiedové, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** ****** 
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R/322/2018 - 134. 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. 3523/1 a č. 3523/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, Josefu Schmiedovi, ***** ******** **, *** ** **** ******* *** ****** 

 

R/323/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2316/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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: 08.06.2018 

 

R/324/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 51 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Pavlíně Peckové, 
******* ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.10.2018, za smluvní 
nájemné 4.613 Kč/měsíc, za předpokladu, že Pavlína Pecková uhradí před podpisem smlouvy 
jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0543 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: 06.06.2018 

 

R/325/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkové parcely č. 402/3 o výměře 2.828  m
2
 v k. ú. Žireč Ves, od 01.07.2018,  

na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 3.111 Kč, od České republiky - Státního 
pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 

1.2.  nájemní smlouvu č. 45N18/54 (ES č. OEMM/NAJE-2018/0557) 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: 22.06.2018 

 

R/326/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 43 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Jitce Bezstarostové, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 30.05.2018 do 29.05.2019, za smluvní 
nájemné ve výši 3.437 Kč/měsíc, a to odchylně od Pravidel pro hospodaření s byty v majetku 
města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0556 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: 30.05.2018 
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R/327/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  

1.1.  své usnesení číslo R/297/2018 - 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.05.2018, 
kterým schválila zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 678/1 v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

2 .   schva lu je  

2.1.  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 11.616 Kč včetně příslušné sazby DPH pro společnost ČEZ Distribuce, a. s.,  
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

2.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2013258/VB/02 (ES OEMM/VB-
2018/0559) 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, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 15.06.2018 

 

R/328/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 1969/2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4872-7/2018 za jednorázovou finanční náhradu 
ve výši 2.420 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 IV-12-2015832/VB/1 (ES OEMM/VB-
2018/0560) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupená společností SIGNALBAU a. s., se sídlem Moštěnská 
60/4a, 750 02 Přerov III, která je na základě plné moci zastoupená společností GGP s r. o.,  
se sídlem Nad Stadionem 1311, 549 01 Nové Město nad Metují 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: 15.06.2018 

 

R/329/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr směny části pozemkové parcely č. 429/5 v k. ú. Žireč Městys s Oblastní charitou Červený 
Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 04.06.2018 
 

R/330/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  souhlasit s odkoupením části pozemkové parcely č. 2645/6 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  
pro přístupovou komunikaci k ČOV Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 400 Kč/m

2
, od 

Českého kynologického svazu ZKO Dvůr Králové nad Labem - 138, Zdobín 24, 544 01, 

1.2.  schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2018/0572 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/331/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit odkoupení pozemkové parcely č. 1149/7 o výměře 362 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem za kupní cenu 390 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 141.180 Kč od Ing. Martina 

Otradovského, ** ** ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** a Tomáše Otradovského, DiS, ******* 
****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0566 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a 
pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/332/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 402/4 o výměře 706 m
2
 v k. ú. Žireč Ves  

od České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha, 

1.2.  schválit smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 1001981854 (ES OEMM/DAR-2018/0565) 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/333/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání, označeného jako č. 14, který obsahuje místnost č. 11  
a č. 14, v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem Petře Hrdinové, 
************ ***, **** ******* *** *****, za účelem provozování půjčovny kostýmů, od 01.07.2018  
na dobu určitou 5 let, za cenu 400 Kč/m

2
/rok a s uplatněním meziročního inflačního nárůstu 

nájemného, za podmínky, že bude před podpisem nájemní smlouvy uhrazena kauce ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného a za podmínky, že nájemce zajistí na své náklady případnou 
rekolaudaci prostoru tak, aby jeho stavebně technický stav odpovídal smluvenému účelu,   

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2018/0563 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: 12.06.2018 

 

R/334/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pacht pozemkové parcely č. 164/2 v k. ú. Zábřezí, pozemkové parcely č. 712/8 a části 
pozemkové parcely 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. 710/1, č. 714/1, č. 716/1, č. 717/1, č. 724/2 a části pozemkové parcely č. 706, 
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 části pozemkové 
parcely č. 98/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, za dohodnuté celkové pachtovné 34.917 Kč/rok, 
společnosti Karsit Agro, a. s., IČ 64829642, se sídlem čp. 34, 544 55 Dubenec, na dobu 
neurčitou, od 01.06.2018,   

1.2.  smlouvu o pachtu č. OEMM/PACH-2018/0257 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 pachtu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 01.06.2018 

 

R/335/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci Michalu Řehounkovi, 
******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****,* 
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1.2.  přidělení bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci Evě Puškové, ********* ***, 
**** ******* *** *****,** 

1.3.  přidělení bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci Radce Kurejové, ****** 
************ ****, **** ******* *** *****,** 

 

1.4.  přidělení bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci Jiřímu Puškovi, ******* 
****** ****, **** ******* *** ******* 

 

R/336/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 21 v čp. 940, Tyršova, 
Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: František Fejk, **** **** **, **** ******** a Tomáš Picha, ********* ****, **** ******* *** 
*****,*2. místo: Martina Šindelářová, ********* ****, **** ******* *** *****,*3. místo: Denisa Bojková, 
****** **, **** ******* *** *****,*** 

1.2.  pronájem bytu č. 21 v čp. 940, Tyršova, Dvůr Králové nad Labem, Františku Fejkovi, **** **** **, 
**** ********, a Tomáši Pichovi, ********* ****, **** ******* *** *****, dle Pravidel pro hospodaření  
s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 01.07.2018 do 30.06.2019, 
za smluvní nájemné ve výši 7.011 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-2018/0567 v souladu s bodem 1.2. 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 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 15.06.2018 
 

R/337/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 7 v čp. 40 na náměstí T.  G. Masaryka ve Dvoře 
Králové nad Labem, od 01.09.2018 na dobu určitou 5 let s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za cenu 
410 Kč/m

2
/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Základní škole speciální a praktické 

škole Diakonie ČCE Vrchlabí, Komenského 616, Vrchlabí, za účelem výchovy a vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami, za podmínky, že bude před podpisem nájemní smlouvy 
uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 8 v čp. 40 na náměstí T.  G. Masaryka ve Dvoře 
Králové nad Labem, od 01.09.2018 na dobu určitou 5 let s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za cenu 
415,73 Kč/m

2
/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Základní škole speciální  

a praktické škole Diakonie ČCE Vrchlabí, Komenského 616, Vrchlabí, za účelem výchovy  
a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, za podmínky, že bude před podpisem 
nájemní smlouvy uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2018/0571 v souladu s bodem 1.1. a 1.2. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 15.06.2018 

 

R/338/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat stavební parcelu č. 5504 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 08.06.2018 
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R/339/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit směnu části pozemkové parcely č. 2250 o výměře 2.822 m
2
, která je dle geometrického 

plánu č. 4880-134/2018 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 2250/1 a části 
pozemkové parcely č. 2322/10 o výměře 319 m

2
, která je dle geometrického plánu  

č. 4781-263/2017 označena jako díl "d" za pozemkovou parcelu č. 3771/6 o výměře 125 m
2
, část 

pozemkové parcely č. 2322/2 o výměře 1.881 m
2
, která je dle geometrického plánu  

č. 4781-263/2017 označená jako nově vzniklá pozemková parcela č. 2322/13, část pozemkové 
parcely č. 2322/6 o výměře 101 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 4781-263/2017 

označená jako díl "„g", část pozemkové parcely č. 2322/8 o výměře 894 m
2
, která je  

dle geometrického plánu č. 4781-263/2017 označená jako díl "a" a část pozemkové parcely  
č. 2322/11 o výměře 141 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 4781-263/2017 označená jako 

díl "e", vše v k. ú.  Dvůr Králové nad Labem, se společností EPOS CZ, spol. s. r. o., se sídlem 
Seifertova 1165, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, bez další finanční kompenzace a za podmínky 
uzavření bezúplatného věcného břemene - služebnost cesty,  

1.2.  schválit směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2018/0578 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/340/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Lince bezpečí a. s., Ústavní 95, Praha 8, na realizaci 
projektu preventivní programy v základních školách zřizovaných městem Dvůr Králové nad 
Labem "Linka bezpečí ve školách", 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2018/0569 dle bodu 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: 18.06.2018 

 

R/341/2018 - 134. 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 poskytnutí dotace  
z výzvy č. 02_18_063 Šablony II  Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání MŠMT, 

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/342/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu č. ŠKS/SPOL - 2018/0562 o partnerství s finančním příspěvkem s MAS Královédvorsko, 
z. s. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠPP 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. starostovi města k podpisu, 
Termín: 18.06.2018 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zapracovat do návrhu rozpočtu roku 2019 a promítnout v rámci hodnot střednědobého 

výhledu rozpočtu města potřebné finanční prostředky na mzdové výdaje a další výdaje 
pracovníků zaměstnaných v souvislosti s partnerstvím dle bodu 1.1 tohoto usnesení. 

Termín: 31.12.2018 
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R/343/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s partnerstvím města Dvůr Králové nad Labem na benefiční akci Noc venku, konanou ve dnech 
22. - 23. listopadu 2018, pořádanou Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/344/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis ze sociální komise RM z 16.05.2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  umístění Josefa Bláhy, **** **********, ********** ****, **** ******* *** *****, před Marií Jírovou, **** 
**********, ********* ****, **** ******* *** *****, do domu s pečovatelskou službou, 

3 .   souh las í  

3.1.  s realizací stavebních bezbariérových úprav dvou bytů v domě s pečovatelskou službou,  
ul. Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem, za účelem poskytnutí krátkodobých pronájmů  
a pečovatelských služeb seniorům a osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku  
a zdravotního stavu, kteří vyžadují intenzivní péči druhé osoby po propuštění z nemocnice do 
doby umístění v pobytovém zařízení, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  po dohodě s ředitelkou Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, zajistit 
realizaci stavebních úprav dvou vybraných bytů dle bodu 3.1. 

Termín: 31.12.2018 
 

R/345/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   jm enu je  

1.1.  Vladimíru Matuškovou, DiS., na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace 
Základní umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, 
s účinností od 01.08.2018 a pověřuje starostu města podpisem jmenovacího dekretu, dle přílohy 
č. 2. 

 

 

R/346/2018 - 134. 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, ve znění pozdějších předpisů, přijetí 
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekt Podpora činnosti MIC Dvůr Králové nad 
Labem ve výši 38.000 Kč, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. 18CRG04-0005 (ES ŠKS/SMDO - 2018/0564) 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 smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
Termín: 18.06.2018 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zapracovat poskytnutou dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 
Termín: 31.8.2018 

 

R/347/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  vzít na vědomí zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2017. 
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R/348/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Královédvorskému chrámovému sboru, Krátká 1838, Dvůr Králové nad Labem, 
ve výši 16.000 Kč na částečnou úhradu vytvoření a instalaci pamětní desky Jana Zdeňka 
Bartoše, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0568 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: 18.06.2018 

 

R/349/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápisy ze sportovní komise RM z 19.03.2018 a 14.05.2018, 

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

2.1.  udělit Cenu města Dvůr Králové nad Labem za trenérskou činnost Jaromíru Bekovi a Heleně 
Seitlové, za celoživotní přínos v oblasti sportu Josefu Němcovi in memoriam, za sportovní 
úspěchy Josefu Tomášovi, za absolvování Svatojakubské cesty (600 km) v roce 2017 na 
invalidním vozíku Janu Duškovi, 

2.2.  schválit Akční plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem 2018, v souladu se zákonem 
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

R/350/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápisy kulturní komise RM z 23.04.2018 a 21.05.2018, 

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

2.1.  udělit Cenu města Dvůr Králové nad Labem za celoživotní přínos v literární oblasti - Jaroslavu 
Kratěnovi, v hudební oblasti - Martinu Laulovi, za autorství knihy Když do života vstoupí 
demence: aneb Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí - Marcele 
Hauke, za převyprávění a nakreslení Rukopisu královédvorského v komiksu - Filipu Pýchovi. 

 

 

R/351/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  poskytnout dotaci Nadaci Josefa a Zdeňky Vágnerových, Na Příčce 2423, Dvůr Králové nad 
Labem, ve výši 30.000 Kč na vydání a prezentaci knihy Josefa Vágnera - Sen safari, 

1.2.  schválit smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0580 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.  předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení  
k podpisu, 

 
Termín: 26.06.2018 

 

R/352/2018 - 134. 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 zařazení plochy  
p. p. č. 720 v katastrálním území Zboží u Dvora Králové do způsobu využití SV - plochy smíšené 
obytné - venkovské v souvislosti s návrhem Petra Beneše, Jaroslava Beneše, Vlastimila Beneše 
a Evy Benešové,   
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1.2.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy p. p. č. 
2226/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem jako plochy určené pro zástavbu 
rodinnými domy na základě návrhu MOPA BOHEMIA s. r. o. 

 

 

R/353/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  nevyhovět návrhu společnosti JUTA a. s. na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 2005 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 
do způsobu využití BH - plochy bydlení v bytových domech. 

 

 

R/354/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  pořízení a zadání Územní studie prověření změny způsobu využití zastavitelné plochy Z161 jako 
plochy specifické pro realizaci záměru krytého bazénu (aquaparku) a prověření případného 
souvisejícího rozšíření této plochy. 

 

 

R/355/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 650.000 Kč MAS Královédvrsko,z. s., 
náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit veřejnoprávní smlouvu č. KTÚ/VERJ-2018/0477 s MAS Královédvorsko, z. s., dle bodu 
1.1.tohoto usnesení, 

1.3.  pověřit starostu města podpisem smlouvy s MAS Královédvorsko, z. s., 

1.4.  uložit vedoucímu odboru RAF zahrnout v souladu se zněním smlouvu č. KTÚ/VERJ-2018/0477 
dle bodu 1.2. tohoto usnesení příslušné finanční prostředky do rámce návrhu rozpočtového 
opatření č. 4 pro rok 2018 a do rámce návrhu rozpočtu města na rok 2019. 

 

R/356/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2018 - Pravidla pro zadávání 
zakázek malého rozsahu příspěvkovou organizací Technické služby města Dvora Králové nad 
Labem od 07.06.2018, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Laberm č. 3/2018 na webových 
stránkách města, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu KTÚ-PO 

3.1.1.  zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města, 
Termín: 01.06.2018 

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

4.1.  schválit zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem. 

 

R/357/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s realizací záměru  pronájmu kamerového systému pro úsekové měření rychlosti pro roky 2019 - 
2024, 

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

2.1.  schválit v souladu s § 63, odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu č. KTÚ/VERJ-2018/548 s obcí Choustníkovo Hradiště o výkonu některých úkolů 



Strana 14/16 

Městské policie Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném 
znění a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/358/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu předání a převzetí díla a další skutečnosti obsažené v dodatku ke smlouvě  
o dílo č. KTÚ/DILO-2017/1079-D1, 

1.2.  dodatek ke smlouvě o dílo č. KTÚ/DILO-2017/1079-D1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu KTÚ-PO 

2.1.1.  předložit starostovi města dodatek ke smlouvě o dílo č. KTÚ/DILO-2107/1079-D1 dle bodu 
1.1. k podpisu. 

Termín: 01.06.2018 
 

R/359/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  informaci o průběhu soudního řízení se společností EVORADO IMPORT, a. s., 

2 .   souh las í  

2.1.  s postupem právní zástupkyně města Dvůr Králové nad Labem Mgr. Kateřiny Kavalírové v této 
fázi soudního řízení se společností EVORADO IMPORT, a. s.  a s výběrem společnosti 
PROVOD-inženýrská společnost, s. r. o., IČ 25023829, V Podháji 226/28, Ústí nad Labem  
na vypracování znaleckého posudku o způsobu výpočtu ceny za čištění odpadních vod, který 
bude v případě svolení soudu předložen městem Dvůr Králové nad Labem prostřednictvím 
právní zástupkyně krajskému soudu. 

 

R/360/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  program 20. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve středu 
06.06.2018 od 15 hodin v sále Hankova domu. 

1. Zahájení 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

3. Výbory ZM  

4. Veřejnoprávní smlouva s obcí Choustníkovo Hradiště 

5. Veřejnoprávní smlouva o návratné finanční vypomoci - MAS Královédvorsko, z. s. 

6. Volba přísedících Okresního soudu v Trutnově 

7. Počet členů zastupitelstva města pro volební období 2018-2022 

8. Změna kategorie jednotky SDH Dvůr Králové nad Labem - Žireč 

9. Zřizovací listina Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 

10. Majetkové záležitosti 

11. Návrhy na změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

12. Závěrečný účet svazku Královská věnná města 

13. Cena města Dvůr Králové nad Labem 

14. Dotace z dotačního programu města na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou 
kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr 
Králové nad Labem 

15. Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové 
nad Labem za rok 2017 a Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr 
Králové nad Labem pro rok 2018 

16.Nadace Josefa a Zdeňky Vágnerových - dotace na vydání knihy Josefa Vágnera Sen safari 

17. Plán rozvoje sportu 

18. Schvalování roční účetní závěrky města Dvůr Králové nad Labem k 31.12.2017 

19. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2017 

20. Závěrečný účet města za rok 2017 
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21. Smlouva o poskytnutí a využití finančních prostředků - Hasičský záchranný sbor 
Královéhradeckého kraje 

22. Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2019 až 2020 - upravený v 
roce 2018 

23. Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 20183 

24. Diskuze 

25. Závěr 

 

R/361/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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. 

 

R/362/2018 - 134. 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 05.04.2018. 

 

R/363/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu číslo KTÚ/OSTA-2018/0550 o zpracování osobních údajů mezi městem Dvůr Králové 
nad Labem a MUDr. Martinem Topolským, praktickým lékařem, Rooseweltova 315, Dvůr Králové 
nad Labem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

 

1.2.  smlouvu číslo KTÚ/OSTA-2018/0552 o zpracování osobních údajů  mezi městem Dvůr Králové 
nad Labem a Vladislavem Borůvkou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  tajemníkovi MěÚ 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvy dle bodu 1 k podpisu. 
Termín: 30.05.2018 

 

R/364/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  dohodu o spolupráci č. KTÚ/OSTA- 2018/0581 při expertním posouzení stavu úřadu z hlediska 
rovnosti příležitostí a rozvoje lidských zdrojů v rámci projektu "Gender audity v prostředí 
obecních/městských úřadů“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006316 mezi realizátorem 
projektu MEPCO, s. r. o., Spálená 108/51, 110 00 Praha 1, IČO 271 43 643, a městem Dvůr 
Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

 

 

R/365/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  vyslání starosty města Dvůr Králové nad Labem Jana Jarolíma na zahraniční pracovní cestu  
do Kamenné Hory (Polsko) dne 08.06.2018, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o tom, že mu budou uhrazeny náklady spojené se zahraniční pracovní cestou dle bodu 1.1  
v souladu s platnými právními předpisy, a to včetně kapesného ve výši 4 euro, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zabezpečit cestovní pojištění a nutné cestovní náležitosti včetně kapesného spojené se 
zahraniční pracovní cestou dle bodu 1.1. 

 
Termín: 08.06.2018 
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R/366/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  vyslání místostarostky města Dvůr Králové nad Labem Alexandry Jiřičkové na zahraniční 
pracovní cestu do Kamenné Hory (Polsko) dne 30.05.2018, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o tom, že jí budou uhrazeny náklady spojené se zahraniční pracovní cestou dle bodu 1.1  
v souladu s platnými právními předpisy, a to včetně kapesného ve výši 4 euro, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zabezpečit cestovní pojištění a nutné cestovní náležitosti včetně kapesného spojené  
se zahraniční pracovní cestou dle bodu 1.1. 

 
Termín: 30.05.2018 

 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

 

 

  

  
 

 


