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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 144. 
Výpis z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 25.09.2018 

 
 

R/571/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výjimku z počtu žáků ve 3. a 4. třídě Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem,  
28. října 731, ve školním roce 2018/2019, na počet žáků 31 ve 3. třídě a počet žáků 32  
ve 4. třídě. 

 

R/572/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   jm enu je  

1.1.  do školské rady při Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
zástupce za zřizovatele Alexandru Jiřičkovou, s účinností od 01.10.2018. 

 

R/573/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  oznámení ředitele Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235,  
o získání finančních prostředků ve výši 58.000 Kč z programu Rozvoj podmínek pro vzdělávání 
na projekt "Rozvoj technického vzdělávání". 

 

R/574/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   s tanoví  

1.1.  plat ředitelce Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, s účinností od 01.10.2018, dle přílohy č. 1, a pověřuje starostu města podpisem platového 
výměru. 

 

R/575/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  

1.1.  odměnu za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, Sylvii Černotové zástupkyni ředitelky Domu 
dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620. Výplata odměny 
je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 

R/576/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. ŠKS/SPOL - 2018/0562/D1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem s MAS 
Královédvorsko, z. s. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠPP 
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2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu dodatek smlouvy dle bodu 1.1 tohoto usnesení, 
Termín: 02.10.2018 

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

výhledu rozpočtu města změnu ve financování v souvislosti s uzavřeným dodatkem 
smlouvy o partnerství dle bodu 1.1 tohoto usnesení. 

Termín: 31.12.2018 
 

R/577/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis č. 5 ze sociální komise RM z 03.09.2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  umístění JUDr. Daniely Malinové, **** ****** ****, bytem ****** *, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
Emilie Rychterové, **** **********, ************ ****, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Jaromíra 
Šeby, **** ****** ****, ********* ****, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, do domu s pečovatelskou 
službou v uvedeném pořadí. 

 

R/578/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  informaci Královéhradeckého kraje o záměru výstavby domova se zvláštním režimem pro osoby 
s duševním onemocněním na území města Dvůr Králové nad Labem, do konce roku 2021, 

2 .   souh las í  

2.1.  se spoluprací s Královéhradeckým krajem na realizaci záměru výstavby domova se zvláštním 
režimem pro osoby s duševním onemocněním ve Dvoře Králové nad Labem, zejména v oblasti 
hledání vhodné lokality a pozemku pro připravované zařízení a součinnost při realizaci případné 
investice.  

 

R/579/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti o dotaci ve výši 202.755 Kč v rámci výzvy Euroregionu Glacensis, partnerský 
mikroprojekt - typ mikroprojektu B, Prioritní osa 2 - mikroprojekty na podporu místního rozvoje  
a vzniku nových pracovních míst, aktivity zaměřené na propagaci a zpřístupnění a přiblížení 
přírodního a kulturního dědictví, obnova kulturních a přírodních atraktivit na česko - polský 
projekt "Umělci - Artyści - Umění nás spojuje“, který připravuje a žadatelem je Městské muzeum 
Dvůr Králové nad Labem, Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti o finanční prostředky 
uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/580/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s uzavřením rámcové smlouvy o poskytování právních konzultací odboru VÚP s JUDr. Janem 
Marečkem, Na Švihance 1476/1, 120 00 Praha 2, IČ 12636789, 

2 .   schva lu je  

2.1.  rámcovou smlouvu o poskytování právních konzultací odboru VÚP č. VÚP/POSS-2018/0929  
s JUDr. Janem Marečkem, Na Švihance 1476/1, 120 00 Praha 2, IČ 12636789, v souladu s 
bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu VÚP 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 
Termín: 10.10.2018 
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R/581/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč na úhradu nákladů spojených s převzetím  
a zajištěním péče o nalezeného psa na území města Dvůr Králové nad Labem Haně Koukolové, 
trvale bytem ***** ********* ** ** **, *** ** ********* * ***********, 

1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0674/2018 dle bodu 1.1. s Hanou Koukolovou, ****** ***** ***** 
********* ** ** **, *** ** ********* * ***********, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
Termín: 02.10.2018 

 

R/582/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadání veřejné zakázky na akci: „Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací 
stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.“ jako nadlimitní veřejnou zakázku na služby 
zadávané v otevřeném řízení podle § 3 písm. b) a § 56 zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění vč. příslušných dokumentů - zadávací dokumentace, návrh 
smlouvy o dílo atd., 

1.2.  vedoucího odboru OŽP jako osobu oprávněnou jednat ve věcech této veřejné zakázky, 

1.3.  složení komise pro hodnocení nabídek a pro posouzení podmínek účasti včetně náhradníků v 
předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při zadávání této veřejné zakázky bude zahájení provedeno zveřejněním v systému E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OŽP 

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

Termín: 21.12.2018 
 

R/583/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zprávu o stavu pohledávek k 30.06.2018, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontroly stavu pohledávek a věnovat maximální péči 
pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů 
řešení správy pohledávek města, 

 
Termín: 28.02.2019 

2.2.  řediteli městské policie 
2.2.1.  nadále zajišťovat pravidelné a průběžné předávání pohledávek po lhůtě, vznikajících na 

úseku činnosti městské policie, k dalšímu vymáhání odboru RAF. 
 

Termín: 28.02.2019 
 

R/584/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  

1.   souh las í  

1.1.  s úpravou SOD - dílčím prodloužením lhůty a navýšením celkové ceny díla akce: "II/300 Dvůr 
Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře 
- I. etapa" o 839.926,49 Kč bez DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 č. RISM/DILO-2018/0395-D1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2018/0395 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2018/0395-D1 starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 05.10.2018 
 

R/585/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol z otevírání nabídek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek na dodavatele 
veřejné zakázky malého rozsahu na projekt s názvem: „Všichni správně tušíme, že s přírodou  
se učíme (MŠ)“ - zahrada MŠ ulice Dvořákova, u č. p. 728, k. ú. 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  
po odstoupení vítězného uchazeče (Jan Líbal, IČ 88884473, se sídlem Martínkovice 82,  
549 73 Martínkovice, s celkovou nabídkovou cenou 320.717,65 Kč bez DPH a 388.068,36 Kč 
včetně DPH), je nabídka číslo 1, Robert Seidl, Skalice 40, 503 03 Skalice, s nabídkovou cenou 
378.510,00 Kč bez DPH a 457.997,10 Kč včetně DPH,  

2. místo - GREEN FOR YOU, s. r. o., Na Svahu 176/1, 460 01 Liberec II. - Nové Město,  
s celkovou nabídkovou cenou 395.920,00 Kč bez DPH a 479.063,20 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo číslo RISM/DILO-2018/0774 s vítězným uchazečem a pověřuje starostu města 
podpisem této smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku a předložit smlouvu o dílo číslo 
RISM/DILO-2018/0774 starostovi města k podpisu. 

Termín: 26.09.2018 
 

R/586/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s přijetím dotace ve výši 455.000 Kč na realizaci projektu s názvem Cyklostezka Stanovice - 
Žireč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje evidovanou  
pod číslem RISM/SMDO-2018/0960 s názvem Cyklostezka Stanovice - Žireč a pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout příjem dotace do návrhu rozpočtu na rok 2019, 
Termín: 31.12.2018 

3.2.  vedoucímu RISM 
3.2.1.  předložit tuto smlouvu starostovi města k podpisu. 

Termín: 01.10.2018 
 

R/587/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem -V 

1.   schva lu je  

1.1.  "Operační plán zimní údržby komunikací a chodníků pro období 2018/2019" dle přílohy č. 2 až 5. 

 

R/588/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s uzavřením nájemní smlouvy na část nebytových prostor v hale zimního stadionu na st. p. č. 
5243, s Robertem Adamčiakem, IČ 86991493 se sídlem Kostelecká Lhota 37, 517 41 Kostelec 
nad Orlicí, za podmínek uvedených v nájemní smlouvě dle přílohy č. 2. 
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R/589/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrová řízení na prodej volných bytových jednotek v majetku města Dvůr Králové nad Labem 
za podmínek uvedených v předloženém vzorovém zveřejnění, 

1.2.  prodej volné bytové jednotky č. 1988/41 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové 
nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2347  
v rozsahu 532/17416 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 1, za minimální 
nabídkovou cenu 848.753 Kč, 

1.3.  prodej volné bytové jednotky č. 1902/33  v čp. 1902, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2263 v rozsahu 
493/7737 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 1, za minimální nabídkovou cenu 
821.190 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise ve složení starosta/starostka 
(náhradník místostarosta/místostarostka), Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová)  
a Elena Mocová (náhradník Iva Škopová), 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit podmínky výběrových řízení na jednotlivé volné bytové jednotky dle bodů 1.2.  
a 1.3. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 03.10.2018 
 

R/590/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

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

za nájemné ve výši 5 Kč/m
2
, tj celkové roční nájemné 840 Kč, Jiřině Voňkové, ***** ********* ****** 

****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.11.2018. 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2018/0935 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: 25.10.2018 

 

R/591/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 3795/2 o výměře 30 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

za dohodnuté nájemné ve výši 1.000 Kč/rok, Filipu Kubíkovi, ***** *** ***** ****, *** ** **** ******* 
*** *****, na dobu neurčitou, od 01.11.2018, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2018/0937 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: 25.10.2018 

 

R/592/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města prodat bytovou jednotku č. 1987/12 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo  
v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 464/17416  
na společných částech domu čp. 1987, 1988, 1989, st. p. č. 2347, Iloně Vosičkové, ******* ******** 
****, **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 733.685 Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 03.10.2018 
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R/593/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 122 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt  
bez předběžného určení za min. cenu 5.075 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s byty  
v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 122 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem  
ve složení: starosta/starostka (náhradník místostarosta/místostarostka), Martina Svobodová 
(náhradník Tomáš Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 03.10.2018 
 

R/594/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  pronájem bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci JUDr. Daniele Malinové, 
****** *, **** ******* *** *****,* 

2 .   schva lu je  

2.1.  pronájem bytu č. 13 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu určeného  
pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, Jiřímu Fišerovi, ******** ****, **** ******* *** *****,  
na dobu určitou 1 rok, od 08.10.2018 do 07.10.2019, za smluvní nájemné 1.176 Kč/měsíc, 

2.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0939 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.3.  pronájem bytu č. 22 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu určeného  
pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, Alžbětě Davidové, *********** ****, **** ******* *** 
*****, na dobu určitou 1 rok, od 08.10.2018 do 07.10.2019, za smluvní nájemné 907 Kč/měsíc, 

2.4.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0940 v souladu s bodem 2.3. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu  města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvy o nájmu bytu dle bodů 2.2. a 2.4. tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 03.10.2018 
 

R/595/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 11 v čp. 963, Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, Ivě Škopové, ************ 
***, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.12.2018, za smluvní nájemné  
4.523 Kč/měsíc, za předpokladu, že Iva Škopová uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0941 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 111 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Jiřině Burešové, **** ******** 
**, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.11.2018, za smluvní nájemné  
3.590 Kč/měsíc, za předpokladu, že Jiřina Burešová uhradí před podpisem smlouvy jistotu  
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.4.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0942 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení  
 pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvy o nájmu bytu dle bodů 1.2. a 1.4. tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 31.10.2018 
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R/596/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 126 v čp. 400, Švehlova, 
Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Kateřina Hospodková, ******** ***, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 126 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Kateřině Hospodkové, 
******** ***, **** ******* *** *****, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr 
Králové nad Labem, na dobu určitou, od 08.10.2018 do 07.10.2019, za smluvní nájemné ve výši 
3.500 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-2018/0946 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem, 

 

1.4.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 61 v čp. 2901, Eduarda 
Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Jiří a Milada Illnerovi, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****,*2. místo: Petra 
Krajčírová, ********* ****, **** ******* *** *****,*3. místo: Maryia Radetska, ******* ******** ****, **** 
******* *** *****,* 

1.5.  pronájem bytu č. 61 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu a Miladě 
Illnerovým, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****, dle Pravidel pro hospodaření s byty  
v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 08.10.2018 do 07.10.2019,  
za smluvní nájemné ve výši 6.155 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy 
o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.6.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0948 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.7.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 62 v čp. 2901, Eduarda 
Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Roman Hladký, ******* ****** ******* ***, **** ******* *** ***** a Kateřina Hladká, ******** **, 
**** ******* *** *****,*2. místo: Jana Hajná, ****** ******** ****, **** ******* *** *****,*3. místo: 
Vangelis Ganačos, *********** ****, **** ******* *** *****,*4. místo: Kateřina Vondráčková, ********* 
****, **** ******* *** *****, *5. místo: Martin Mirga, ******** ****, **** ******* *** *****,*6. místo: Libuše 
Trpišovská, ****** ******** ****, **** ******* *** *****, * 

1.8.  pronájem bytu č. 62 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Romanu Hladkému, 
******* ****** ******* ***, **** ******* *** ***** a Kateřině Hladké, ******** **, **** ******* *** *****,  
dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, 
od 08.10.2018 do 07.10.2019, za smluvní nájemné ve výši 6.500 Kč/měsíc, za předpokladu,  
že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.9.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0949 v souladu s bodem 1.8. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.10.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 7 v čp. 830, Kotkova, 
Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Viktor Sochor, ******* ***, **** ******* *** *****,*2. místo: Tereza Šimková, ******** ****** 
****, **** ******* *** *****,*3. místo: Kateřina Vondráčková, ********* ****, **** ******* *** *****,* 

1.11.  pronájem bytu č. 7 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Viktoru Sochorovi, ******* ***, 
**** ******* *** *****, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad 
Labem, na dobu určitou, od 08.10.2018 do 07.10.2019, za smluvní nájemné ve výši  
5.550 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.12.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0955 v souladu s bodem 1.11. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvy o nájmu bytu dle bodů 1.3., 1.6., 1.9. a 1.12. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

 
Termín: 03.10.2018 
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R/597/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  

1.1.  platnost přijatého usnesení č. R/533/2018 - 140. RM ze dne 21.08.2018 v bodě 3.2. a trvá  
na svém usnesení ze dne 02.05.2018 pod č. usnesení R/276/2018 - 131. RM v bodě 4.2., 

1.2.  pozastavení výkonu vydaného rozhodnutí odborem OŽP pod č.j. OŽP/8919-2014/1423-2014/sim 
schválené v RM dne 24.03.2015 pod č. usnesení R/181/2015 - 15. RM v bodě 2.1., 

2 .   uk ládá  
2.1.  řediteli technických služeb města 

2.1.1.  zajistit pokácení stromu na základě vydaného rozhodnutí odborem OŽP pod č. j. 
OŽP/8919-2014/1423-2014/sim s nabytím právní moci dne 05.04.2014. 

Termín: 28.12.2018 
 

R/598/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 332 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, k 31.10.2018,  
s Pavlem a Ivou Táboříkovými, ******** ***, **** ******* *** *****,** 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2018/0951 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  ukončení nájmu bytu č. 33 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem,  
k 09.11.2018, s Jaroslavem Imlaufem, ******** ****** ****, **** ******* *** *****,** 

1.4.  dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2018/0952 v souladu s bodem 1.3. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5.  ukončení nájmu bytu č. 32 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem,  
k 09.11.2018, s Márií Remišovou, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****,** 

1.6.  dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2018/0953 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 dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení a dohody  
o ukončení smlouvy o nájmu bytu dle bodů 1.4. a 1.6. tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 03.10.2018 
 

R/599/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bezbariérového bytu č. 11 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
Davidu Suchomelovi, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 06.11.2018,  
za smluvní nájemné 1.834 Kč/měsíc, 

1.2.  smlouvu o nájmu bytu  č. OEMM/ONBT-2018/0956 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: 05.10.2018 

 

R/600/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 11 v čp. 3, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Janě Tauerové, 
******* ** ** ******** *, *** ** **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.01.2019 do 30.06.2019, 
odchylně od Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem,  
za smluvní nájemné 5.695 Kč/měsíc, za předpokladu, že Jana Tauerová uhradí před podpisem 
smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0957 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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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: 05.10.2018 

 

R/601/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: „Aktivní prvky LAN“ jako nadlimitní veřejnou zakázku 
na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle § 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění včetně příslušných dokumentů - zadávací 
dokumentace, technická specifikace předmětu, návrh smlouvy o dílo, 

1.2.  vedoucího odboru OI, jako osobu oprávněnou, jednat ve věcech této veřejné zakázky, 

1.3.  osoby oprávněné k otevírání nabídek elektronickou formou, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při zadávání této veřejné zakázky bude zahájení provedeno zveřejněním v systému E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 21.12.2018 

 

R/602/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  obsah zápisu do kroniky města Dvůr Králové nad Labem za rok 2017, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VKV 

2.1.1.  zajistit tisk a vazbu 5 ks kroniky města Dvůr Králové nad Labem za rok 2017. 
 

Termín: 28.12.2018 
 

R/603/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 03.09.2018, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: javor (2 ks) na pozemku 
p. p. č. 1697/1, hloh (1 ks) na pozemku p. p. č. 3684, akát (1 ks) na pozemku p. p. č. 2021/7, 
javorů (10 ks) a akátů (2 ks) na pozemku p. p. č. 3596/1, lip (3 ks) na pozemku p. p. č. 3840,  vše 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2.2.  s pokácením těchto stromů rostoucích mimo les: lípa (1ks) s obvodem kmene 17 cm na pozemku 
p. p. č. 3840 a zeravy (2ks) na pozemku p. p. č. 1830/21, vše v k . ú. Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   nesouh las í  

3.1.  s podáním žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy:  smrk (1 ks) na pozemku 
p. p. č. 97/1, jasan (1 ks) na pozemku p. p. č. 1849/1 a borovice (1 ks) na pozemku  
p. p. č. 1830/21, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 19.10.2018 
4.2.  řediteli technických služeb města 

4.2.1.  zajistit bezpečnostní řez borovice v ulici J. Bíliny na p. p. č. 1830/21 a redukci větví 
rostoucích směrem k výměníku, 

Termín: 21.12.2018 
 

4.2.2.  v termínu podzimních výsadeb v roce 2018 vyměnit uschlé stromy a zajistit jejich řádnou 
zálivku, a to zejména v ulici 28. října, ale i v dalších lokalitách, ve kterých došlo k uschnutí 
nových výsadeb, 

Termín: 30.11.2018 



Strana 10/10 

4.3.  vedoucímu RISM 
4.3.1.  seznámit komisi ŽP s projektem rekonstrukce Čelakovského ulice a zejména s tím, jak je 

zde projektována „veřejná zeleň“, 
Termín: 31.12.2018 

 
4.3.2.  při další projektové přípravě úpravy parteru před budovou „B“ ZŠ Schulzovy sady zachovat 

k ochlazení tohoto prostoru stávající vysokokmenné buky červené, projektovat co nejméně 
souvislých dlážděných ploch a naopak rozčlenit prostor zelenými plochami a plochami s 
možností zasakování vody a projektovat zeleň vytvářející přirozený stín pro cestující 
čekající na autobusové zastávce. 

Termín: 30.11.2020 
 
 

 

 

 

 

 
Alexandra Jiřičková v. r.    Jan Helbich v. r. 

               místostarostka       místostarosta 
 
 

 

 


