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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 140. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 21.08.2018 

 
 

R/456/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2018_112608 (VVS/LIC-2018/0788),  
s OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., Čs. armády 786/20,  
160 56 Praha 6 - Bubeneč a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit starostovi města hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování 
VP_2018_112608 (VVS/LIC-2018/0788) k podpisu. 

Termín: 04.09.2018 
 

R/457/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  nákup nového vozidla SUBARU FORESTER 2,0 i  ACTIVE 6MT, včetně úprav pro MPDK,  
za kupní cenu včetně DPH - 747.443 Kč od společnosti AC BOOM s. r. o., IČ 25250957, 
Seifertova 1165, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  kupní smlouvu o dodávce osobního automobilu č. MP/KUP-2018/0849 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  řediteli městské policie 

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

 

R/458/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  ve smyslu ust. § 102 odst.2 písm. n) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vnitřní 
předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 6/2018 - Organizační řád Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem s platností od 01.09.2018, včetně přílohy č.1 platné od 01.09.2018, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu č. 6/2018 včetně přílohy č. 1 na webových stránkách města, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu KTÚ-PO 

3.1.1.  zajistit zveřejnění vnitřního předpisu č. 6/2018 a přílohy č. 1 na webových stránkách města. 
Termín: 31.08.2018 
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R/459/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit v souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu č. KTÚ/VERJ-2018/739 s obcí Zdobín o výkonu některých úkolů Městské policie Dvůr 
Králové nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

1.2.  schválit v souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu č. KTÚ/VERJ-2018/738 s obcí Nemojov o výkonu některých úkolů Městské policie Dvůr 
Králové nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

1.3.  schválit v souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu č. KTÚ/VERJ-2018/830 s obcí Kocbeře o výkonu některých úkolů Městské policie Dvůr 
Králové nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

1.4.  schválit v souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu č. KTÚ/VERJ-2018/831 s obcí Vlčkovice v Podkrkonoší o výkonu některých úkolů 
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/460/2018 - 140. 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.  informaci o zabezpečení Nařízení o ochraně osobních údajů městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  členové ZM Dvůr Králové nad Labem, členové RM, členové výborů ZM Dvůr Králové nad Labem, 
členové komisí RM a členové pracovních orgánů, které ustavila RM nebo ZM, kteří v rámci plnění 
stanovených oprávnění a povinností člena daného orgánu přicházejí do styku s osobními údaji, 
jejichž správcem nebo zpracovatelem je město Dvůr Králové nad Labem: 

- jsou oprávněni tyto osobní údaje zpracovávat pro výkon své funkce, v nezbytném rozsahu a po 
nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu výkonu dané funkce člena orgánu města,  

- nejsou oprávněni tyto osobní údaje zpřístupňovat jiným osobám nebo je zveřejňovat, s výjimkou 
případného vystoupení na jednání příslušného orgánu města, je-li při tom zveřejnění daného 
osobního údaje nezbytné, 

- musí zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích a o konkrétních bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení daných osobních údajů, povinnost 
mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu dané funkce, 

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

2.1.  schválit vzor prohlášení mlčenlivosti dle přiloženého návrhu, 

3 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  u lož i t  

3.1.  tajemníkovi úřadu zajistit podpis všemi dotčenými osobami, které jsou ve smyslu tohoto usnesení 
vázáni mlčenlivostí. 

 

R/461/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s poskytováním slevy na jízdném dle tarifních podmínek přílohy č. 2 materiálu v rámci městské 
hromadné dopravy pro děti od 6 do 18 let, studenty od 18 do 26 let a cestující nad 65 let, 

2 .   schva lu je  

2.1.  Dodatek č. 4, č. ODP/POSS-2013/0428-D-4, ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu 
města Dvůr Králové nad Labem se společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s., IČ 25945408, 
Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu ODP 

3.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 4 ke smlouvě o veřejných službách  
v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti  
v územním obvodu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 1.1 tohoto usnesení. 

Termín: 31.08.2018 
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R/462/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na akci: 
„Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - bílého a barevného skla ve Dvoře 
Králové nad Labem“ z 06.08.2018, 

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 společnosti Lukas trade, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, IČ 25920413, s nabídkovou cenou 119 Kč bez DPH / 1 výsyp / 1 kontej 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 2. místo obsadila nabídka 
společnosti Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920,   
s nabídkovou cenou 142,50 Kč bez DPH / 1 výsyp / 1 kontejner na sklo,  

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu č. OŽP/OSTA-2018/0845 s vítězným uchazečem veřejné zakázky společností  Lukas 
trade, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 25920413, na akci „Zajištění 
sběru, svozu a využití separovaného odpadu - bílého a barevného skla ve Dvoře Králové nad 
Labem“ a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu OŽP 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 31.08.2018 

4.1.2.  předložit smlouvu dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi  města k podpisu. 
 

Termín: 10.09.2018 
 

R/463/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na akci: 
„Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem“  
z 06.08.2018, 

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 společnosti Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec 
Králové, IČ 42194920, s nabídkovou cenou 118,50 Kč bez DPH / 1 výsyp  / 1 kontejner o objemu 
1100 l na plasty a 10,50 Kč bez DPH / 1 výsyp  / 1 pytel o objemu 110 l na plasty, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 2. místo obsadila nabídka 
společnosti Lukas trade, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 25920413,  
s nabídkovou cenou 175 Kč bez DPH / 1 výsyp  / 1 kontejner o objemu 1100 l na plasty a 175 Kč 
bez DPH / 1 výsyp  / 1 pytel o objemu 110 l na plasty, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu č. OŽP/OSTA-2018/0844 s vítězným uchazečem veřejné zakázky společností  Marius 
Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920, na akci „Zajištění 
sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem“ a pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu OŽP 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 31.08.2018 

4.1.2.  předložit smlouvu dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi  města k podpisu. 
 

Termín: 10.09.2018 
 

R/464/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  snížení smluvní ceny z původních 495.415.95 Kč bez DPH na 489.974,57 Kč bez DPH při 
realizace akce Rozvody datové sítě v budově ZŠ Strž, 
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2.   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol. Mepap s. r. o. OI/DILO-2018/0708 - D1 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy starostovi města k podpisu. 
Termín: 24.08.2018 

 

R/465/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  umístění technického zařízení k pořízení digitalizované fotografie a podpisu na pracovišti 
řidičských průkazů, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění technického zařízení pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů  
se spol. Cendis, s. p. (OI/OVYP-2018/0855) a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
Termín: 24.08.2018 

 

R/466/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  v souvislosti se zkvalitňováním provozu a zabezpečení elektronického platebního styku ze strany 
Československé obchodní banky, a. s., nahrazení stávající, postupně utlumené, služby BB24 
službou (aplikací) ČSOB CEB, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  Smlouvu o využívání služby ČSOB CEB  
č. 42738335 - 1, (ES č. RAF/FINI-2018/0781) s Československou obchodní bankou, a. s.  
se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu smlouvu o využívání služby ČSOB CEB  
č. 42738335 - 1, (ES č. RAF/FIN-2018/0781) v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 28.08.2018 
 

R/467/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   odvo lává  

1.1.   z funkce člena škodní komise Rady města Dvůr Králové nad Labem Drahomíru Smrčkovou  
na vlastní žádost, 

2 .   jm enu je  

2.1.  v souladu s ustanovením článku 2, bod 2. vnitřního předpisu města č. 5/2007  Pravidla řešení 
škod a jejich náhrad do funkce člena škodní komise Rady města Dvůr Králové nad Labem Šárku 
Hulíkovou. 

 

R/468/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  předložený seznam individuálních cen bankovních služeb a úkonů ze strany Komerční banky,  
a. s. v oblasti zpracování vkladů v hotovosti v souvislosti se snahou o zkvalitňování služeb  
pro nájemníky a zároveň v souvislosti se snahou o vyšší efektivitu využívaných bankovních 
služeb, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  dohodu o stanovení individuálních cen,  
(ES č. RAF/FIN-2018/0854) s Komerční bankou, a. s. se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969,  
114 07 Praha 1 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu  dohodu o stanovení individuálních cen, 
(ES č. RAF/FIN-2018/0854) v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 28.08.2018 
 

R/469/2018 - 140. 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. 6 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                                 8,113.521,27 Kč 

· na straně výdajů snižuje                                      o                                 1,780.257,00 Kč 

· ve financování upravuje                                      o                                 -9,893.778,27 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018 

· na straně příjmů                                                                                 394.834.193,47 Kč 

· na straně výdajů                                                                                 471.072.891,23 Kč 

· financování                                                                                          76.238.697,76 Kč 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2018, po této úpravě v souhrnné výši  
76.238.697,76 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/470/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  studii "Malá průmyslová zóna, lokalita Sylvárov, zasíťování a technické podmínky pro území Dvůr 
Králové nad Labem" - varianta A, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zadat zpracování příslušné dokumentace, která navazuje na schválenou studii "Malá 
průmyslová zóna, lokalita Sylvárov, zasíťování a technické podmínky pro území Dvůr 
Králové nad Labem". 

Termín: 30.11.2018 
 

R/471/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se záměrem realizace II. etapy monitoringu vodovodní sítě - osazení 43 ks data loggerů, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o zhotoviteli akce Monitoring vodovodní sítě - data loggery etapa II., kterým je společnost 
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  objednávku č. 255/2018/RISM/ksp na provedení II. etapy monitoringu vodovodní sítě ve Dvoře 
Králové nad Labem. 

 

R/472/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s provedením vzorkovacích prací na vytipovaném souboru objektů a navýšením původní ceny 
díla o 198.000 Kč bez DPH, s DPH 239.580 Kč, 
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2.   schva lu je  

2.1.  dodatek ke smlouvě Analýza rizik chlorovaných uhlovodíků č. RISM/PRIK-2018/0080 - D1  
na provedení vzorkovacích prací ve výši 198.000 Kč bez DPH, s DPH 239.580 Kč a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek ke smlouvě č. RISM/PRIK-2018/0080 - D1 starostovi města k podpisu, 
Termín: 31.08.2018 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření. 
Termín: 04.09.2018 

 

R/473/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  architektonickou studii "Koncepce využití objektu ZŠ Schulzovy sady - budova B", zpracovanou 
Ing. arch. Kateřinou Stiehlovou, IČ 04246756, Slepá 308, 541 01 Trutnov. 

 

R/474/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  architektonickou studii "Revitalizace sídliště K. Světlé a ulice R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad 
Labem", zpracovanou Atelierem architektury a urbanismu, s. r. o., IČ 03637182, Lipky 1283,  
549 41 Červený Kostelec. 

 

R/475/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  

1.1.  usnesení 2.1. a 3.1. č. R/691/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 11.11.2015, 

2 .   souh las í  

2.1.  s likvidací původní, dožité ocelové konstrukce z mostu v Nedbalově ulici ve Dvoře Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  řediteli technických služeb města 

3.1.1.  zlikvidovat původní mostní konstrukci a ocelový materiál předat do sběrných surovin. 
Termín: 31.10.2018 

 

R/476/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit aktualizaci Akčního plánu Programu rozvoje města 2016 - 2022. 

 

R/477/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ukonču je  

1.1.  platnost usnesení č. R/635-2.2./2014 - 148. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 23.09.2014, 

2 .   souh las í  

2.1.  v souladu s platným organizačním řádem s pověřením starosty města pro Ctirada Pokorného, 
vedoucího odboru RISM Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, k zastupování města Dvůr 
Králové nad Labem při smluvních jednáních s dodavateli energií a pověřuje starostu města 
podpisem pověření, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit pověření dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 24.08.2018 
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R/478/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s použitím technologie průběžné betonáže při výstavbě schodišťové věže při investiční akci  
"ZŠ Schulzovy sady - odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově A - Školní čp. 1235"  
a s prováděním stavebních prací v měsíci září 24 hodin denně, tedy i v nočních hodinách, 

1.2.  s podáním žádosti o pokácení 1 ks smrku a 1 thuje na p. p. č. 595 a 1 smrku na p. p. č. 594  
v ulici Školní ve Dvoře Králové nad Labem za podmínky náhradní výsadby zřízením aleje javorů  
babyk na severní straně ulice Školní od křižovatky s Legionářskou ulicí po parkoviště ve Školní 
ulici ve stejném sponu (rozestupech) jako jsou vysazeny na jižní straně Školní ulice, a to se 
zajištěním rozhledových poměrů na křižovatce Školní a Legionářské ulice. 

 

R/479/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, 
text výzvy k předložení nabídky, okruh navržených uchazečů a jejich oslovení, včetně návrhu 
smlouvy o dílo a realizaci akce: "Přístavba sociálního zázemí hasičské zbrojnice v Žirči"  
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, 

1.2.  oslovení dodavatelů 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,  

1.3.  složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro hodnocení 
nabídek včetně náhradníků v předloženém znění, 

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

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při zadávání této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, odst. 5, Oddíl I, odst. 2 vnitřního předpisu 
města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, bude zahájení provedeno zveřejněním v systému  
E-ZAK a oslovením 5 dodavatelů, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 10.12.2018 
3.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 10.09.2018 před otevíráním obálek  
s doručenými nabídkami. 

Termín: 10.09.2018 
 

R/480/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodej stavebních parcel č. 4750 o výměře 23 m
2
, č. 4886 o výměře 29 m

2
, č. 5500  

o výměře 22 m
2
, č. 5504 o výměře 1 m

2
, č. 5508 o výměře 19 m

2
, č. 5955 o výměře 38 m

2
  

a č. 5983 o výměře 12 m
2
, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a stavební parcely č. 110  

o výměře 7 m
2
 v k. ú. Žirecká Podstráň, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/8, 

405 02 Děčín IV- Podmokly, za dohodnutou kupní cenu 500 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu ve 

výši 75.500 Kč,  

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0506 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/481/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 576/1 o výměře 237 m
2
 v k. ú. Zboží u Dvora Králové,  

za nájemné ve výši 5 Kč/m
2
/rok, tj. celkové roční nájemné 1.185 Kč, Ondřeji Hamerskému, ***** 

******** ***, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.09.2018, 
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1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2018/0759 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: 31.08.2018 

 

R/482/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr směny pozemkových parcel č. 755/4, č. 4786, části pozemkové parcely č. 756/14, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za část pozemkové parcely č. 756/1 o výměře 461 m

2
  

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která je dle geometrického plánu č. 4607-418/2015 označena 
jako nově vzniklá pozemková parcela č. 756/37 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně stavby 
chodníku a zábradlí se společností CARLA spol. s r. o., Krkonošská 2850, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 27.08.2018 

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

3.1.  neschválit prodej pozemkových parcel č. 567, č. 3324/1, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
společnosti CARLA spol. s r. o., Krkonošská 2850, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/483/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 2316/1 o výměře 36 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

za nájemné ve výši 5 Kč/m
2
/rok, tj. celkové roční nájemné 180 Kč, Vladimíře Novákové, **** 

********* ***, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.09.2018, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2018/0802 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem části pozemkové parcely č. 2316/1 o výměře 64 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

za nájemné ve výši 5 Kč/m
2
/rok, tj. celkové roční nájemné 320 Kč, Miroslavě Panochové, bytem 

********* ***, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.09.2018, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2018/0780 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 nájemní smlouvy dle bodů 1.2. a 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu.  
 

Termín: 31.08.2018 
 

R/484/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1688/23 o výměře 300 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za nájemné ve výši 5 Kč/m
2
/rok, tj. celkové roční nájemné 1.500 Kč, Michalu Mackovi a Marku 

Kukalovi, oba bytem ****** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 
01.09.2018, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2018/0771 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: 31.08.2018 
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R/485/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1827/1 o výměře 402 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za nájemné ve výši 5 Kč/m
2
/rok, tj. celkové roční nájemné 2.010 Kč, Pavlu Výprachtickému, ***** 

******** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.09.2018, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2018/0776 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: 31.08.2018 

 

R/486/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  neschválit prodej stavební parcely č. 585/2 o výměře 38 m
2
 a části pozemkové parcely č. 947/1, 

obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Martinu a Bohdaně Hladíkovým, bytem ********* ***, *** ** 
**** ******* *** ****** 

 

R/487/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 4139 o výměře 81 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

za nájemné ve výši 5 Kč/m
2
/rok, tj. roční nájemné 405 Kč, Jiřímu a Valentině Burdovým, bytem 

********* ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.09.2018, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2018/0782 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: 31.08.2018 

 

R/488/2018 - 140. 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. 1731/4 o výměře 353 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za kupní cenu 400 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 141.200 Kč a zřízení služebnosti 

cesty a stezky na pozemkové parcele č. 1731/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 
vymezeném geometrickým plánem č. 4897-290/2018, za jednorázovou úhradu 10.000 Kč, 
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1514 ve Dvoře Králové nad Labem, se sídlem nábřeží 
Benešovo 1514, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit smlouvu kupní a o zřízení služebnosti cesty a stezky č. OEMM/KUPP-2018/0829  
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/489/2018 - 140. 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. 3795/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  
Filipu Kubíkovi, bytem *** ***** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 3795/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  
Filipu Kubíkovi, bytem *** ***** ****, *** ** **** ******* *** *****, za roční nájemné ve výši  
1.000 Kč/rok, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.08.2018 
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R/490/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku pozemku st. p. č. 665/2, jehož součástí je budova čp. 121, pozemku st. p. č. 1467, 
jehož součástí je budova čp. 1806 a pozemku 862/1, jehož součástí je budova bez čp. 
SPORTOVNÍ HALA, nábřeží Jiřího Wolkera, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Střední škole 
informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, dále movitého 
majetku v celkové hodnotě 471.526 Kč umístěného v nebytových prostorách budovy bez čp. 
Sportovní hala na nábřeží Jiřího Wolkera, na dobu určitou 2 roky, od 01.09.2018 do 31.08.2020, 

1.2.  smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2018/0826 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 výpůjčce dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.08.2018 

 

R/491/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 1085/1 o výměře 168 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, s Věrou Hrubcovou, bytem ********* ***, *** ** **** ******* *** *****, dohodou k 31.08.2018, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2018/0791 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1085/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Jiřině 
Voňkové, bytem ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu, 

Termín: 31.08.2018 
2.1.2.  zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.3. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 
Termín: 31.08.2018 

 

R/492/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  způsob úhrady dlužných splátek kupní ceny ve výši 34.155 Kč navýšených o 8 %, tj. o 2.734 Kč, 
za bytovou jednotku č. 2954/23 v čp. 2954, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem,  
vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavební parcele č. 5293, k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem formou 17 měsíčních splátek ve výši 2.049 Kč a jedné splátky ve výši  
2.056 Kč, Petře Pavlisové, *********** ****, **** ******* *** *****, pod podmínkou ztráty výhody 
splátek při prodlení s měsíční splátkou s tím, že první splátka bude uhrazena v září 2018, a to  
za předpokladu, že před podpisem dohody uhradí dlužné nájemné a zálohy na služby ve výši 
2.660 Kč, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu č. OEMM/DOHO-2018/0797 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 uznání dluhu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 29.08.2018 

 

R/493/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení výpůjčky 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., náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad Labem, 
zastoupenému předsedkyní Denisou Šimkovou, na dobu určitou 1 rok, od 01.09.2018 do 
31.08.2019, 
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1.2.  dodatek č. 9 RIM/OVYP-2010/0818-D-9 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dodatek dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.08.2018 

 

R/494/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3692 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4884-11572/2018 za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 6.800 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-12-2015934/VB/03 (ES OEMM/VB-
2018/0799) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  
405 02 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: 10.09.2018 

 

R/495/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 551 v k. ú. Doubravice u Dvora Králové 
spočívajícího v právu průchodu a průjezdu pro vlastníky pozemkových parcel č. 410/1, č. 411,  
č. 422, všechny v k. ú. Doubravice u Dvora Králové. 

 

R/496/2018 - 140. 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. 2023 o výměře 277 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, 

1.2.  pověřit starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení. 

 

R/497/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1980/3 o výměře 152 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, která je dle geometrického plánu č. 4690-14/2016 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 1980/10 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu  
ve výši 37.544 Kč včetně příslušné sazby DPH manželům Pavlovi a Mgr. Dagmar Motalovým, 
Lipová 3169, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0807 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1980/3 o výměře 124 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, která je dle geometrického plánu č. 4690-14/2016 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 1980/9 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 
34.100 Kč včetně příslušné sazby DPH Romanu Pošvovi, ***** ***** *, *** ** ******* a Evě 
Válkové, *** ***** ****, *** ** **** ******* *** *****,** 

1.4.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0808 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.5.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1980/3 o výměře 12 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, která je dle geometrického plánu č. 4690-14/2016 označena jako díl "„a"” a přisloučena 
do nově vzniklé pozemkové parcely č. 1980/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, části pozemkové 
parcely č. 1980/4 o výměře 89 m

2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která je dle geometrického 

plánu č. 4690-14/2016 označena jako díl "„b"” a přisloučena do nově vzniklé pozemkové parcely 
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č. 1980/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 25.856 Kč včetně 
příslušné sazby DPH manželům Ing. Ctiradu a Kláře Pokorným, ****** ****, *** ** **** ******* *** 
*****,* 

1.6.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0809 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.7.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1980/4 o výměře 129 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, která je dle geometrického plánu č. 4857-33/2018 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 1980/11 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu  
ve výši 35.862 Kč včetně příslušné sazby DPH manželům Mgr. Jiřímu a Mgr. Simoně 
Holanovým, ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****,* 

1.8.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0810 v souladu s bodem 1.7. tohoto usnesení a 
pověřit starostu města jejím  podpisem. 

 

R/498/2018 - 140. 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. 429/5  o výměře 89 m
2
 v k. ú. Žireč Městys, která je 

dle geometrického plánu č. 239-297/2018 označena jako nově vzniklá pozemková parcela  
č. 429/16 v k. ú. Žireč Městys za část pozemkové parcely č. 479 o výměře 89 m

2
, která je  

dle geometrického plánu č. 238-296/2018 označena jako nově vzniklá pozemková parcela  
č. 479/2 v k. ú. Žireč Městys s Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170,  
549 41 Červený Kostelec, 

1.2.  pověřit starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení. 

 

R/499/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  souhlasit s prodejem části pozemkové parcely č. 4558 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  
za dohodnutou kupní cenu ve výši 150 Kč/m

2
 vlastníkovi fotovoltaické elektrárny, společnosti 

CENTRALES s. r. o., Klicperova 2666, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2018/0816 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/500/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit odkoupení pozemkových parcel č. 2128/12 o výměře 384 m
2
, č. 2585/1 o výměře  

1.351 m
2
, č. 2589/1 o výměře 770 m

2
, č. 2591/2 o výměře 616 m

2
 a pozemkové parcely č. 2585/2 

o výměře 670 m
2
 včetně asfaltové komunikace, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  

od společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha, za celkovou kupní 
cenu ve výši 545.474 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0801 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
s ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4. 

 

R/501/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  zrušit část usnesení č. Z/443/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem v bodech 
2.3., 2.4. ze dne 08.03.2018, 

1.2.  schválit směnu pozemkové parcely č. 112/22 v k. ú. Žireč Městys za pozemkovou parcelu  
č. 2539/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně panelové komunikace s Petrem Teichmanem, 
*** ***** ****, *** ** **** ******* *** *****, bez další finanční kompenzace, 

1.3.  schválit směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2018/0800 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/502/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání, označeného jako č. 15, který obsahuje 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, od 01.11.2018 na dobu určitou 5 let, za cenu 
300 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-2018/0804 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: 31.08.2018 

 

R/503/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku prostoru sloužícího podnikání v čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad 
Labem Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1, 
pro zajištění výstavy Ateliéru textilní tvorby UMPRUM Praha, na dobu od 01.09.2018 do 
23.09.2018,  

1.2.  smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2018/0803 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 výpůjčce dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.08.2018 

 

R/504/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 2 v čp. 2957 v ulici Štefánikova ve Dvoře 
Králové nad Labem, od 01.12.2018 na dobu určitou 5 let, za cenu 676,50 Kč/m

2
/rok včetně 

uplatnění meziročního inflačního růstu, společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a. s. se sídlem 
Plhovská 87, Náchod, za účelem provozování specializované prodejny potravin - pekařství, 

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: 31.08.2018 
 

R/505/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 2 v čp. 2958 v ulici Štefánikova ve Dvoře 
Králové nad Labem, od 01.11.2018 na dobu určitou 5 let, za cenu 563,75 Kč/m

2
/rok včetně 

uplatnění meziročního inflačního růstu, Michalu Šmelhausovi, ***** **, **** ******* *** *****,  
za účelem provozování prodejny průmyslového zboží, 

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: 31.08.2018 
 

R/506/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  výměnu bytu Janovi a Marii Demetrovým, ******* ****** ****, **** ******* *** *****. 
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R/507/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  neschválit prodej pozemkové parcely č. 43/3 a stavební parcely č. 130 včetně objektu občanské 
vybavenosti čp. 35, vše v k. ú. Verdek, společnosti Keramika plus spol. s r. o. se sídlem 
Hájemství 6, 544 01 Vítězná. 

 

R/508/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 4 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře 
Králové nad Labem, od 01.12.2018, na dobu určitou 5 let, za cenu 2.214 Kč/m

2
/rok včetně 

uplatnění meziročního inflačního růstu, společnosti SAM 73 APPAREL s. r. o. se sídlem Kladno, 
Milady Horákové 2774, za účelem provozování prodejny sportovních oděvů, obuvi a doplňků 
značky s.a.m., 

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: 31.08.2018 
 

R/509/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 62 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Ondřeji Bezstarosti, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr města pronajmout byt č. 126 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 3.321 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku 
města Dvůr Králové nad Labem, 

2.2.  záměr města pronajmout byt č. 61 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 4.511 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s byty  
v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

2.3.  záměr města pronajmout byt č. 62 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 2.691 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s byty  
v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

2.4.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 126 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem a bytů  
č. 61 a č. 62, oba v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem ve složení: Jan Jarolím 
(náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník Tomáš Machek) a Helena 
Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodů 2.1., 2.2. a 2.3. tohoto usnesení. 

Termín: 27.08.2018 
 

R/510/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  nabídku pozemkové parcely č. 1897/4 o výměře 1.040 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  

za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zadat vyhotovení znaleckého posudku na pozemkovou parcelu č. 1897/4 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem. 

Termín: 14.09.2018 
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R/511/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 341 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Ireně Hermanové, ******** 
***, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.10.2018, za smluvní nájemné  
4.207 Kč/měsíc, za předpokladu, že Irena Hermanová uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve 
výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0827 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: 27.08.2018 

 

R/512/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2958 v ulici Štefánikova ve Dvoře 
Králové nad Labem, od 15.12.2018, na dobu určitou 5 let, za cenu 514,56 Kč/m

2
/rok včetně 

uplatnění meziročního inflačního růstu, Zdence Michalové, **** ********  ***, za účelem 
provozování trafiky, 

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: 31.08.2018 
 

R/513/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 228 v k. ú. Žireč Městys 
za jednorázovou finanční úhradu ve výši 21.060 Kč a s užíváním části pozemkové parcely č. 228 
v k. ú. Žireč Městys po dobu stavby za jednorázový paušální poplatek ve výši 800 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1015C18/54 (ES OEMM/BUDO-
2018/0834) s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3 - Žižkov a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
Termín: 07.09.2018 

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

4.1.  souhlasit s odkoupením části koryta vodoteče na pozemkové parcele č. 24/2 v k. ú. Žireč Městys 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem od České republiky - Státního pozemkového úřadu, 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov. 

 

R/514/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1820/4 o celkové výměře 6 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, která je dle geometrického plánu č. 4909-316/2018 označená jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 1820/13 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 500 Kč/m

2
, 

 tj. celkovou kupní cenu ve výši 3.000 Kč, Michalu Zemanovi, ******* ******** ****, *** ** **** ******* 
*** ***** a zrušení věcného břemene cesty na prodávané části pozemkové parcely, zřízeného  
ve prospěch vlastníků stavební parcely č. 1335/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Klejšmída 
Jiřího, Klejšmídovou Elišku a Novákovou Leonu, všichni bytem *********** ****, *** ** **** ******* ** 

1.2.  schválit smlouvu kupní a o zrušení věcného břemene č. OEMM/KUPP-2018/0843 v souladu  
s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/515/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 32 v čp. 950, Boženy 
Němcové, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Miroslav Kriegler, ******** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 32 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, Miroslavu 
Krieglerovi, ******** ****, **** ******* *** *****, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města 
Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 01.09.2018 do 31.08.2019, za smluvní nájemné  
ve výši 3.020 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-2018/0836 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: 29.08.2018 
 

R/516/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bezbariérového bytu č. 11 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
Jiřímu Smejkalovi, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.09.2018, 
za smluvní nájemné 2.728 Kč/měsíc, 

1.2.  smlouvu o nájmu bytu  č. OEMM/ONBT-2018/0812 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: 29.08.2018 

 

R/517/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se stavbou "II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, II. etapa" na částech pozemkových parcel 
č. 756/13, č. 756/14, č. 756/15, č. 3998, č. 3636, č. 3387/10, č. 3382/14, č. 3382/3, č. 3370/2, 
 č. 3629/1, č. 3624, č. 3634, č. 3493/1, č. 3490, č. 3632, č. 3633, všechny v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr darovat části pozemkových parcel č. 756/13, č. 756/14, č. 3370/2, č. 3634, č. 3493/1, 
č. 3490, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rámci stavby "II/300 Dvůr Králové nad Labem 
- Kocbeře, II. etapa" do vlastnictví Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 27.08.2018 
 

R/518/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 3670/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře  
3 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 4914-338/2018 označena jako díl „a", který se 

přislučuje do stávající  pozemkové parcely č. 998 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 
500 Kč/m

2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 1.500 Kč, Stanislavě Helbichové, ***** ********* ****, 

*** ** **** ******* *** *****, 
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1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0860 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a 
pověřit starostu města jejím podpisem.  

 

R/519/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Nadaci Partnerství, Údolní 567/33, Brno - město, ve výši 3.000 Kč  
na marketingové aktivity Labské stezky (nákup služeb) v roce 2019, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0772 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 starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu. 
Termín: 10.09.2018 

 

R/520/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  poskytnutí dotace Hankovu domu, městskému kulturnímu zařízení, náměstí Václava Hanky 299, 
Dvůr Králové nad Labem, ve výši 34.000 Kč na projekt swingového festivalu  
Dny R. A. Dvorského z rozpočtu Královéhradeckého kraje, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

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

Termín: 21.08.2018 
 

R/521/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  program a předpokládaný rozpočet Svatováclavského posvícení 2018, které proběhne 
28.09.2018, dle důvodové zprávy. 

 

 

 

R/522/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, o získání 
finančních prostředků z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II. pro MŠ  
a ZŠ č. výzvy 02_18_063, č.j. MSMT-22966/2017 vyhlášeného MŠMT, 

2 .   souh las í  

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

 

R/523/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace spolku Junák - český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s., 
Plk. Švece 1278, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 10.000 Kč na nákup táborového vybavení, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0792 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 starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu. 
 

Termín: 10.09.2018 
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R/524/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   urču je  

1.1.  plat ředitelce Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Tylova 512, Dvůr Králové 
nad Labem, s účinností od 01.08.2018 dle přílohy, a pověřuje starostu města podpisem 
platového výměru 

 

R/525/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Romanu Rulfovi, IČ 04534352, Slovany 1899, Dvůr Králové nad Labem,  
ve výši 10.000 Kč na úhradu finanční odměny pro rozhodčí a nákup triček na akci Attitude 
Challenge 2018, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0798, 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 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 10.09.2018 

 

R/526/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s převodem částky 131.500 Kč z rezervního fondu Městského muzea ve Dvoře Králové nad 
Labem do fondu investic. 

 

R/527/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  získání dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620, ve výši 20.000 Kč na projekt Prima hrátky  
v Jedničce aneb  Zahradní slavnost pro děti a ve výši 33.000 Kč na projekt Juniorfilm - Memoriál 
Jiřího Beneše a Zlaté slunce Královédvorské,  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnuté dotace dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

Termín: 21.08.2018 
 

R/528/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  získání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, 
Drtinova 1444, ve výši 70.000 Kč na projekt Polytechnická výchova a vzdělávání,  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

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

Termín: 21.08.2018 
 

R/529/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit dodatky k dohodám o vytvoření společného školského obvodu s obcemi: Vlčkovice  
č. ŠKS/DOHO-2017/0731-D1, Doubravice č. ŠKS/DOHO-2017/0732-D1, Libotov č. ŠKS/DOHO-
2017/0733-D1, Hajnice č. ŠKS/DOHO-2017/0734-D1, Choustníkovo Hradiště č. ŠKS/DOHO-
2017/0735-D1, Kuks č. ŠKS/DOHO-2017/0736-D1, Stanovice č. ŠKS/DOHO-2017/0737-D1, 
Kohoutov č. ŠKS/DOHO-2017/0738-D1, Kocbeře č. ŠKS/DOHO-2017/0739-D1 a Nemojov  
č. ŠKS/DOHO-2017/0741-D1 a pověřit starostu města jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠPP 
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2.1.1.  předložit, v případě schválení, starostovi města k podpisu dohody dle bodu 1.1. 
Termín: 28.09.2017 

 

R/530/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko města dle přílohy č. 2, k rozšíření dostupnosti sociální služby tísňová péče 
poskytované Životem Hradec Králové, o. p. s., třída Edvarda Beneše 1747/1, 500 12 Hradec 
Králové, pro Dvůr Králové nad Labem. Stanovisko je vydáno za účelem změny Sítě sociálních 
služeb Královéhradeckého kraje, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem stanoviska v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  zajistit úhradu Životu Hradec Králové, o. p. s. za poskytnutí sociální služby tísňová péče  
ve výši 7.500 Kč pěti osamoceným klientům, občanům města Dvůr Králové nad Labem,  
z rozpočtu města. 

Termín: 31.12.2018 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zahrnout do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření částku 7.500 Kč na úhradu tísňové 
péče. 

Termín: 06.09.2018 
 

R/531/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání dotace z 
programu č. 11703 – Integrovaný regionální operační program, název projektu: AUTA PRO 
PEČOVATELSKOU SLUŽBU, v maximální výši 498.750 Kč (žádost o platbu skutečných nákladů 
bude ve výši 393.585,66 Kč), oznámení podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na dofinancování pečovatelské služby v roce 2018 ve výši 451.500 Kč a podání žádosti  
o dotaci z rozpočtu obce Bílá Třemešná na provoz sociálních služeb ve výši 5.000 Kč. 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě 1.1. 
tohoto usnesení. 

 

R/532/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  

1.1.  navýšení pracovních úvazků v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968, 
Dvůr Králové nad Labem o 2 úvazky na pozici pracovník v sociálních službách do přímé péče  
o klienty, dle § 116 a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, 

2 .   schva lu je  

2.1.  stanovisko k personální změně pracovníků Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem,  
dle přílohy č. 2, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, vydané za účelem změny kapacity Sítě 
podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho 
podpisem. 

 

R/533/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 09.07.2018, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním žádosti o zásah do významného krajinného prvku a žádosti o kácení stromů 
rostoucích mimo les na tyto stromy:  lípa (17 ks - č. 14, 17, 20, 26, 27, 29, 34, 35, 47, 48, 63, 64, 
66, 68, 69, 71 a 75) na pozemku p. p. č. 4106/1, akát (2 ks - č. 117 a 125) na pozemku p. p. č. 
4106/1 a lípa (3 ks - č. 23, 24 a 28) na pozemku p. p. č. 4106/21, vše v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  podat odboru OŽP žádost o zásah do významného krajinného prvku a o kácení stromů 
rostoucích mimo les na stromy dle bodů 2.1. tohoto usnesení, 

Termín: 17.09.2018 
3.2.  řediteli technických služeb města 

3.2.1.  odstranit u břízy č. 1 na pozemku p. p. č. 2253/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
kondominantní výhon vybíhající k domu pana Luňáka. 

Termín: 31.10.2018 
 

R/534/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 30.06.2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny u nesplněných a oddálených úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1 a č. 2. 

 

R/535/2018 - 140. 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 úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle přílohy 
č. 2. 

 

R/536/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  program 21. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
06.09.2018 od 15 hodin v sále Hankova domu. 

1. Zahájení 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

3. Výbory ZM 

4. Veřejnoprávní smlouvy s obcemi - stacionární radar 

5. Zřízení jednotky SDH Dvůr Králové n. L. - Verdek  

6. Zajištění obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro město Dvůr Králové nad Labem 

7. Majetkové záležitosti 

8. Plán obnovy vodohospodářské infrastruktury města 

9. Aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje města 

10. Dodatky k dohodám s obcemi o vytvoření společného školského obvodu 

11. Strategický Plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem 

12. Expozice textilního tisku - memorandum o spolupráci 

13. Informace o rozpočtovém opatření č. 5 pro rok 2018 

14. Rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2018 

15. Úprava rozpočtu pro rok 2018 dle případných požadavků přezkumu hospodaření a návazností k 
ostatním rozpočtům 

16. Diskuze 

17. Závěr  

 

 

 

 
 Jan Jarolím v. r.     Alexandra Jiřičková v. r. 

  starosta města           místostarostka 

  

 


