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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 136. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 26.06.2018 
 

R/400/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1  v čp. 3 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 
Králové nad Labem, České spořitelně, a. s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, za cenu 
2.108,88 Kč/m

2
/rok, na dobu určitou 7 let s opcí a výpovědní lhůtou 2 měsíce, za účelem 

provozování bankovní pobočky České spořitelny, a. s. anebo pobočky podnájemce poskytující 
finanční či jiné služby veřejnosti a dále za účelem umístění a provozování bankomatu. Nájemní 
vztah počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo nájemci nebo 
pronajímateli doručeno písemné oznámení z katastru nemovitostí o tom, že se na základě 
provedeného vkladu do katastru nemovitostí stal pronajímatel vlastníkem předmětu nájmu, 

1.2.  smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání č. OEMM/ONNP-2018/0561 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 dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 06.07.2018 

 

R/401/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis z jednání likvidační komise z 18.06.2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 

2.2.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 a) ekologickou likvidací, 

2.3.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 b) darováním příspěvkové organizaci ZŠ Strž, 

2.4.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 4 ekologickou likvidací, 

2.5.  darovací smlouvu č. OI/DAR-2018/0694 v souladu s bodem 2.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  řediteli technických služeb města 

3.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí  
z majetku dle bodu 2.1. tohoto usnesení, 

Termín: 31.7.2018 
3.2.  vedoucímu OI 

3.2.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí  
z majetku dle bodu 2.2. tohoto usnesení, 

 
Termín: 31.07.2018 

3.2.2.  předložit darovací smlouvu dle bodu 2.5. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
Termín: 31.07.2018 
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3.3.  vedoucí VVS 
3.3.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí  

z majetku dle bodu 2.3. tohoto usnesení. 
Termín: 31.07.2018 

 

R/402/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 1827/1 o výměře 150 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, s Marií Chytráčkovou, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, dohodou  
k 31.08.2018, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2018/0683 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 1827/1 o výměře 252 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, s Rudolfem Růžkem, bytem Na Výsluní 2747, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, dohodou 
k 31.08.2018, 

1.4.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2018/0684 v souladu s bodem 1.3. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1827/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohody o ukončení nájemní smlouvy dle bodů 1.2. a 1.4. tohoto usnesení 
starostovi města k podpisu, 

Termín: 20.07.2018 
2.1.2.  zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.5. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 
Termín: 05.07.2018 

 

R/403/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 24/2 v k. ú. Žireč Městys  
v rozsahu dle geometrického plánu č. 226-158/2017 za jednorázovou finanční náhradu  
ve výši 4.800 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-12-2015390/VB/1  
(ES OEMM/VB-2018/0686) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupená společností ELEKTRO-COMP 
spol. s r. o., se sídlem Česká Skalice, Malá Skalice, Maloskalická 68, 552 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: 16.07.2018 

 

R/404/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 126 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, k 31.07.2018,  
s Jitkou Petrákovou, ******** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2018/0685 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: 09.07.2018 
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R/405/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   nesouh las í  

1.1.  s odkoupením technické infrastruktury - komunikace, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení 
na pozemkové parcele č. 649/15 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od společnosti J. Pišta a spol., 
společnost s r. o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem. 

 

R/406/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 3  
v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem dle zveřejnění č. 36/2018 nereagoval 
žádný zájemce, 

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: 06.07.2018 
 

R/407/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 676/15, č. 3612,  
č. 3596/1, č. 683/1, č. 679/15, č. 3607/5, č. 3608/1, č. 683/2, č. 690/7, č. 4010/1, č. 4014/2,  
č. 4015/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
297.800 Kč bez příslušné sazby DPH a s umístěním stavby na částech pozemkových parcel  
č. 676/15, č. 3612, č. 3596/1, č. 683/1, č. 679/15, č. 3607/5, č. 3608/1, č. 683/2, č. 690/7,  
č. 4010/1, č. 4014/2, č. 4015/1, všechny 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. IE-12-2006434/VB34 (ES OEMM/BUDO-2018/0687) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 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: 16.07.2018 

 

R/408/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 614 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, společnosti  
Malus s. r. o., se sídlem Choustníkovo Hradiště 2, 544 42 Choustníkovo Hradiště, za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, 

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: 06.07.2018 
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R/409/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 21 v čp. 2905, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, k 31.07.2018,  
s Marcelem Šádkem, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2018/0691 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  ukončení nájmu bytu č. 331 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, k 19.08.2018,  
s Vandou Hojnou, ******** ***, **** ******* *** *****,* 

1.4.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2018/0692 v souladu s bodem 1.3. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5.  pronájem bytu č. 21 v čp. 2905, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Vandě Hojné, ******** 
***, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 20.08.2018, za smluvní nájemné ve výši  
5.013 Kč/měsíc, za předpokladu, že uvolní k 19.08.2018 byt č. 331 v čp. 400, Švehlova, Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.6.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0693 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohody o ukončení nájemní smlouvy dle bodů 1.2. a 1.4. tohoto usnesení  
a smlouvu o nájmu bytu dle bodu 1.6. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 09.07.2018 
 

R/410/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 4139 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: 06.07.2018 
 

R/411/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 22 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, k 15.07.2018,  
se Stanislavem Vránou, *********** ***, **** ******* *** *****, ** 

1.2.  dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2018/0696 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 44 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Stanislavu Vránovi, 
*********** ***, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 16.07.2018, za smluvní nájemné 2.147 
Kč/měsíc, za předpokladu, že uvolní k 15.07.2018 byt č. 22 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové 
nad Labem, a před podpisem smlouvy uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.4.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0697 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení a smlouvu  
o nájmu bytu dle bodu 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 10.07.2017 
 

R/412/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  odstoupení Františka Fejka, **** **** **, **** ******** a Tomáše Pichy, ********* ****, **** ******* *** 
*****, od uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21 v čp. 940, Tyršova, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   ruš í  

2.1.  své usnesení č. R/336/2018 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 29.05.2018 v bodě 
1.2. a 1.3., 
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3.   schva lu je  

3.1.  prominutí smluvní pokuty Františku Fejkovi, **** **** **, **** ******** a Tomáši Pichovi, ********* 
****, **** ******* *** ***** za nesplnění smluvních povinností při pronájmu bytu č. 21 v čp. 940, 
Tyršova, Dvůr Králové nad Labem, 

3.2.  pronájem bytu č. 21 v čp. 940, Tyršova, Dvůr Králové nad Labem, Martině Šindelářové, ********* 
****, **** ******* *** *****, 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 6.503 Kč/měsíc,  
za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, 

3.3.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0700 v souladu s bodem 3.2. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  předložit smlouvu o nájmu bytu dle bodu 3.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 29.06.2018 

 

R/413/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  nájem nebytových prostor v budově čp. 35, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem  
na dobu určitou, a to od 01.08.2018 do 31.07.2021, 

1.2.  smlouvu o nájmu nebytových prostor č. VVS/NAJE-2018/0638, uzavřenou mezi  smluvními 
stranami Eurospol - Trading, společnost s ručením omezeným a městem Dvůr Králové nad 
Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu o nájmu nebytových prostor č. VVS/NAJE-2018/0638  
k podpisu. 

Termín: 12.07.2018 
 

R/414/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 04.06.2018, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: slivoň (1 ks) na pozemku 
p. p. č. 3568/1,  borovice (6 ks) a modřín (1 ks) na pozemku p. p. č. 2277/2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.07.2018 
3.2.  řediteli technických služeb města 

3.2.1.  v součinnosti s Lindou Harwot vytipovat další plochy k osetí letničkovými směsmi. 
 

Termín: 31.10.2018 
 

R/415/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol o otevírání obálek a protokol o vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodavatele stavebních prací: "Výměna oken (II. etapa) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově 
ulici ve Dvoře Králové nad Labem" z 18.06.2018, 

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: 

Špůr truhlářství s. r. o., Bílá Třemešná 411, 544 72 Bílá Třemešná, IČ 29019991, s nabídkovou 
cenou 1.496.096,60 Kč včetně DPH, 
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2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. místo: Okna JUHA s. r. o., Špálova 25, 323 00 Plzeň, IČ 29090213, s nabídkovou cenou 
1.377.358,56 Kč bez DPH (1.583.962,34 Kč včetně DPH) 

3. místo: SVARTECH s. r. o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 1, IČ 62027972, s nabídkovou 
cenou 1.470.705,92 Kč bez DPH (1.691.311,81 Kč včetně DPH) 

4. místo: INWORK s. r. o., Štrossova 277, 530 03 Pardubice, IČ 04729307, s nabídkovou cenou 
1.494.299,60 Kč bez DPH (1.718.444,54 Kč včetně DPH) 

5. místo: Truhlářství Urban, Lidická 502, 552 03 Česká Skalice, IČ 27501701, s nabídkovou 
cenou 1.594.661,40 Kč bez DPH (1.833.860,61 Kč včetně DPH) 

6. místo: Okna LANGER s. r. o., Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 04555970,  
s nabídkovou cenou 1.892.300,00 Kč bez DPH (2.176.145 Kč včetně DPH)  

7. místo: J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  
IČ 00578894, s nabídkovou cenou 2.403.304,36 Kč bez DPH (2.763.799,90 Kč včetně DPH), 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0377 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: 29.06.2018 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0377 starostovi města k podpisu. 
Termín: 09.07.2018 

 

R/416/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu dokončení prací a vyklizením staveniště na akci: „Tyršovo koupaliště - 
brouzdaliště“ Dvůr Králové nad Labem - zhotovitel Lacus Technology s. r. o., Zděbradská 8,  
251 01 Říčany, IČ:05617791, do 05.06.2018 a souhlasí se změnou finálního povrchu  
z polyurového nástřiku na bazénovou folii, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0356-D4 na akci: „Tyršovo koupaliště - 
brouzdaliště“ Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 4 smlouvy o dílo dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu. 

 
Termín: 26.06.2018 

 

R/417/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením servisní podpory programového vybavení Fiso o 2 roky, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 3 k servisní smlouvě programového vybavení Fiso se spol. AQE advisors, a. s. 
OI/POSS-2013/0498 - D3 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy starostovi města k podpisu. 
Termín: 06.07.2018 
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R/418/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   rozhodu je  

1.1.  v souladu s čl. 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové č. 14/2016 Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem o výběru nejvhodnější 
nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka spol. 
Mepap s. r. o., náměstí Odboje 307, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 

2) BezvaNET s. r. o., Boženy Němcové 42, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o dílo č. OI/DILO-2018/0708 se spol. Mepap, s. r. o. a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  ředitelce ZŠ Strž 

3.1.1.  v souladu s § 28 odst. 9, bod b) zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu 
příspěvkové organizace ZŠ Strž ve výši 146.108 Kč, 

Termín: 10.08.2018 
3.2.  vedoucímu OI 

3.2.1.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu, 
Termín: 30.06.2018 

3.3.  vedoucímu RAF 
3.3.1.  zahrnout finanční prostředky v rozsahu dle bodu 3.1.1. do návrhu  nejbližšího příslušného  

rozpočtového opatření města pro rok 2018. 
Termín: 06.09.2018 

 

R/419/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   nesouh las í  

1.1.  s přijetím nabízeného majetku uvedeného v příloze č. 2 od  Mateřské školy, Dvůr Králové nad 
Labem, Drtinova 1444. 

 

R/420/2018 - 136. 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, o získání 
finančních prostředků z rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách  
v roce 2018 (III. etapa)" vyhlášeného MŠMT, 

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. 

 

R/421/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444,  
ve školním roce 2018/2019, dle přílohy č. 2. 

 

R/422/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápisy z jednání komise cestovního ruchu RM z 20.03.2018, 27.04.2018 a 16.05.2018. 

 

R/423/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace HC Dvůr Králové, z. s., Lipnice 143, Dvůr Králové nad Labem, ve výši  
10.000 Kč na částečnou úhradu pronájmu ledové plochy v rámci projektu hokejového kempu, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0682 v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení, a pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 16.07.2018 
 

R/424/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zadání zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve sporu s Martinem Antonínem o zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 2.000.00 Kč advokátce Mgr. Barboře Šimarové, IČ 71348107, se sídlem 
Maiselova 25/4 Praha, 

1.2.  dohodu o poskytování právních služeb s advokátkou Mgr. Barborou Šimarovou, IČ 71348107,  
se sídlem Maiselova 25/4, Praha, číslo osvědčení 12920 ve věci soudního sporu s žalobcem 
Martinem Antonínem o částku 2.000.000 Kč, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy, 

2 .   souh las í  

2.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve věci soudního sporu  
se žalobcem Martinem Antonínem ve věci úhrady částky ve výši 2.000.000 Kč, 

3 .   zm ocňu je  

3.1.  advokátku Mgr. Barboru Šimarovou, IČ 71348107, se sídlem Maiselova 25/4, Praha,  
číslo osvědčení 12920 k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu plné moci, 
která je přílohou č. 2 tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

  

  
 

 


