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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 138. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 10.07.2018 
 

R/427/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  o vzniku organizační složky Jednotka SDH Dvůr Králové n. L. - Verdek k 01.03.2019, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu KRI 

2.1.1.  zajistit přípravu potřebných dokumentů pro vznik jednotky SDH Dvůr Králové n. L.- Verdek. 
Termín: 31.08.2018 

 

R/428/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s ukončením využívání služeb společnosti eldenity a. s., 

2 .   schva lu je  

2.1.  výpověď smlouvy č. EIDEL/80/0720009 a pověřuje starostu města jejím podpisem,* 

3 .   uk ládá  
3.1.  řediteli městské policie 

3.1.1.  předložit výpověď starostovi města k podpisu. 
Termín: 18.07.2018 

 

R/429/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejných zakázek malého rozsahu na služby, časový harmonogram, okruh navržených 
uchazečů, výzvy k podání nabídek na akce: „Zajištění sběru, svozu a využití separovaného 
odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem“ a „Zajištění sběru, svozu a využití separovaného 
odpadu - bílého a  barevného skla ve Dvoře Králové nad Labem“, v souladu s článkem 4, bodem 
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 těchto veřejných zakázek v souladu s článkem 6 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

 

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

1.4.  složení hodnotících komisí, které jsou současně komisemi pro otevírání obálek a komisemi  
pro hodnocení nabídek včetně náhradníků, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při těchto veřejných zakázkách nebude využita elektronická aukce systému E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OŽP 

3.1.1.  zajistit přípravu akcí a jejich realizaci v navržených termínech, 
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Termín: 30.09.2018 
3.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotících komisí (případně náhradníků za členy komisí) tak,  

aby komise zahájily svoji činnost prvním jednáním 06.08.2018 před otevíráním obálek  
s doručenými nabídkami.  

Termín: 06.08.2018 
 

R/430/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt "Podpora domácího kompostování ve Dvoře 
Králové nad Labem", 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  zajistit zpracování a podání žádosti na projekt "Podpora domácího kompostování ve Dvoře 
Králové nad Labem". 

Termín: 31.07.2018 
 

R/431/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy s Královéhradeckým krajem č. 16RRD05-0015, se sídlem 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546. 

 

R/432/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol z otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: „Rekonstrukce 
komunikace ul. Vorlech, Dvůr Králové nad Labem", 

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

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky tak, že nejvhodnější nabídkou je 
nabídka firmy: SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ 48035599, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov,  
s celkovou nabídkovou cenou 2.188.673,78 Kč bez DPH, tj. 2.615.404,68 Kč vč. DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

 Pavel Bořek - STAVEBNÍ FIRMA, IČ 11112166, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, s nabídkovou cenou 2.615.404,68 Kč bez DPH, tj. 3.164.639,66 Kč vč. DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0725 s vítězným uchazečem, firmou SWIETELSKY stavební 
s. r. o., 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: 12.07.2018 

4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření. 
Termín: 27.07.2018 

 

R/433/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s podmínkami dotačního programu IROP prioritní osa „Bezpečnost dopravy a podpora udržitelné 
opravy I”, 

2 .   schva lu je  

2.1.  přijetí dotace z programu IROP na projekt „Rekonstrukce ulic Preslova a Dukelská”. 

 

R/434/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol z otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: „Rekonstrukce 
komunikace ul. Plk. Švece, Dvůr Králové nad Labem”, 
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2.   rozhodu je  na zák ladě  doporučení  hodnot íc í  kom ise  

2.1.  o výběru jediné nabídky výše uvedené veřejné zakázky tak, že touto nabídkou je nabídka firmy: 
Pavel Bořek - STAVEBNÍ FIRMA, IČ 11112166, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, s nabídkovou cenou 3.949.211,10 Kč bez DPH, tj. 4.778.545,43 Kč vč. DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0751 s jediným uchazečem, firmou Pavel Bořek - STAVEBNÍ 
FIRMA, výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníka veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 12.07.2018 

4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření. 
Termín: 27.07.2018 

 

R/435/2018 - 138. 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. 1118 o výměře 129 m
2
 a části pozemkové parcely č. 525/6 

o výměře 2.434 m
2
, která je dle geometrického plánu č. 169-148/2018 označena jako nově 

vzniklá pozemková parcela č. 525/9, vše v k. ú. Horní Dehtov, za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem č. 447/18 z 22.06.2018, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 30.800 Kč, 
Danielu Burešovi, bytem ********* ****, *** ** **** ******* *** *****,      ** 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0733 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/436/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci Žanetě Csókové, ****** 
************ ****, **** ******* *** ******* 

 

R/437/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 2315 o výměře 150 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  

za nájemné ve výši 5 Kč/m
2
/rok, tj. celkové roční nájemné 750 Kč, Miroslavu Němečkovi, bytem 

******** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou od 01.08.2018, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2018/0726 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: 31.07.2018 

 

R/438/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města prodloužit výpůjčku prostor sloužících podnikání o celkové výměře 133,31 m
2
 

nacházejících se v 2. nadzemním podlaží domu čp. 2,  náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové 
nad Labem, Mateřskému centru Žirafa, z. s., Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 1 rok, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 17.07.2018 
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R/439/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání, označený jako č. 15 (místnost č. 1, 2 a 3)  
v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem spolku ochotnického divadla 
ŽOFIE, zastoupenému principálkou Martinou Jarolímkovou, *** ***** ****, **** ******* *** *****,  
za účelem zřízení zázemí a zkušebny spolku ochotnického divadla ŽOFIE, na dobu určitou 5 let, 
za cenu 300 Kč/m

2
/rok a s uplatněním meziročního inflačního nárůstu nájemného, 

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: 17.07.2018 
 

R/440/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcele č. 738 v k. ú. Lanžov v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 253-30/2018 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.506 Kč bez 
příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. OEMM/VB-2018/0734 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení se společností  Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 
893, 500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.07.2018 

 

R/441/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením bezúplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 18/1, č. 18/2,  
č. 479, č. 485, části stavební parcely č. 2, všechny v k. ú. Žireč Městys, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo OEMM/BUDP-2018/0736  

v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení s Oblastní charitou Červený Kostelec, se sídlem 5. května 
1170, 549 41 Červený Kostelec a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.2.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2018/0695 s Oblastní charitou 
Červený Kostelec, se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvy dle bodů 2.1. a 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.07.2018 

 

R/442/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 62 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, k 15.07.2018,  

s Petrem Petříkem, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2018/0737 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: 16.07.2018 
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R/443/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení použitého a opotřebovaného movitého majetku v celkové výši 14.520 Kč včetně 
příslušné sazby DPH od České spořitelny, a. s. dle seznamu v příloze 1, který bude nedílnou 
součástí smlouvy, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPN-2018/0570 na odkoupení movitého majetku v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zaevidovat movité věci do majetku města na základě jejich předání, 
Termín: 30.09.2018 

2.1.2.  předložit kupní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.08.2018 

 

R/444/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Podzvičinsku, z. s., Holovousy 39, Hořice, na kofinancování provozu 
Krkonošských cyklobusů 2018 ve výši 5.000 Kč, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2018/0716 dle bodu 1.1. tohoto usnesení,  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. k podpisu. 
Termín: 30.07.2018 

 

R/445/2018 - 138. 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 20.000 Kč na částečnou úhradu tisku knihy Varhany na Královédvorsku, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0729 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: 30.07.2018 

 

R/446/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   s tanoví  

1.1.  plat ředitelce Základní umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem,  
náměstí T. G. Masaryka 83, s účinností od 01.08.2018, dle přílohy č. 1, a pověřuje starostu 
města podpisem platového výměru. 

 

R/447/2018 - 138. 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., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2018 Pravidla pro přidělování bytů zvláštního 
určení upravených pro zdravotně postižené osoby (tzv. bezbariérové byty), 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2018 na webových 
stránkách města, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 
Termín: 20.07.2018 
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R/448/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odměnu za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelce Základní umělecké školy  
R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83. Výplata odměny je 
možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 

R/449/2018 - 138. 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 ve výši 28.264 € z programu ERASMUS+ na projekt "„Historické 
kulturní dědictví prostřednictvím umění"”, registrační číslo 2018-1-CZ01-KA229-048084. 

 

R/450/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis č. 4 ze sociální komise RM z 18.06.2018, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  přidělení bezbariérového bytu Jaroslavu Vaškovi, **** **********, ****** ***** ******* ** ** ******** **, 
Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/451/2018 - 138. 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 11.07.2018, 

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: 11.07.2018 

 

R/452/2018 - 138. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  na základě pověření od zastupitelstva města dle usnesení č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo 
města Dvůr Králové nad Labem rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2018 provedené u rozpočtových 
položek v rámci organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) č. 0 Nespecifikovaná ORJ, 2 Vodní 
hospodářství, 10 Doprava, 14 Školství, 19  Vnitřní správa a 28 Práce a sociální věci, včetně 
změn závazných ukazatelů, vše dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 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                              1.275.054,00 Kč 

· na straně výdajů zvyšuje                                   o                               1.275.054,00 Kč 

· ve financování upravuje                                     o                                           0,00 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018 

· na straně příjmů                                                                              386.720.672,20 Kč 

· na straně výdajů                                                                              472.853.148,23 Kč 

· financování                                                                                       86.132.476,03 Kč, 
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Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2018, po této úpravě v souhrnné výši  
86.132.476,03 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také smlouvami  
o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  seznámit zastupitelstvo města s obsahem rozpočtového opatření č. 5 pro rok 2018. 
Termín: 06.09.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

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


