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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 145. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 09.10.2018 
 

R/604/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  kofinancování projektu "Vybavení cvičiště požárního sportu v Žirči" v případě přidělení dotace 
Královéhradeckého kraje z rozpočtu roku 2019, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu KRI 

2.1.1.  zahrnout požadované finanční prostředky do návrhu rozpočtu města na rok 2019. 
Termín: 31.10.2018 

 

R/605/2018 - 145. 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 poskytnutí dotace ve výši 38.280 Kč z rozvojového programu MŠMT "Podpora výuky plavání 
na základních školách v roce 2018" (III. etapa). 

 

R/606/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  dle přílohy č. 1 výši sazeb za pronájem učebny v Základní škole Podharť, Dvůr Králové nad 
Labem, Máchova 884, u nájemních smluv uzavíraných od 01.10.2018. 

 

 

R/607/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   nesouh las í  

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

 

R/608/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Základní uměleckou školou R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí 
T. G. Masaryka 83, o poskytnutí dotace z výzvy č. 02_18_063 Šablony II  Operačního programu 
Věda, výzkum, vzdělávání MŠMT, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 
příjemce dotace a s jejich převedením na účet Základní umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr 
Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené  
v bodě 1.1 tohoto usnesení. 
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R/609/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Svazu mažoretek a twirlingu ČR - NBTA, z. s., Letohradská 26, Praha 7,  
ve výši 8.000 Kč na úhradu nájemného v rámci akce Národní twirlingový pohár 2018, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0969 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: 29.10.2018 
 

R/610/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s přistoupením města Dvůr Králové nad Labem k projektu Via Religiosa předkládaného v rámci 
operačního programu INTERREG V- A, prioritní ose č. 2, výzvy č. 29: Rozvoj potenciálu 
přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti Oblastní charitou Červený Kostelec  
a Parafia Rzymskokatolicka Pw. Wniebowziecia NMP, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o spolupráci č. ŠKS/SPOL-2018/0971 v souladu  s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

3.1.1.  předložit starostovi města smlouvu dle bodu 2.1.tohoto usnesení k podpisu. 
Termín: 29.10.2018 

 

R/611/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápisy z komise cestovního ruchu RM z 08.06.2018 a 14.09.2018, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1.1.  zajistit ve spolupráci s Osadním výborem Žireč realizaci naučné stezky v Žirči. 
Termín: 30.06.2019 

 

R/612/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápisy z jednání kulturní komise RM z 27.06.2018 a 10.09.2018, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1.1.  zajistit ve spolupráci s oddělením vztahů s veřejností přípravu akce V běhu dějin: 100 let 
našeho města v obrazech. 

Termín: 29.10.2018 
 

R/613/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis z jednání sportovní komise RM z 24.09.2018, 

2 .   souh las í  

2.1.  s navrženým postupem pro další projednání Strategického plánu rozvoje sportu města Dvůr 
Králové nad Labem dle důvodové zprávy. 

 

R/614/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  navýšení poskytnuté dotace spolku Za obnovení památky židovského hřbitova Dvůr Králové nad 
Labem z. s., Lipnice 132, na úhradu prací projektu Odkrývání a sanace základů oplocení a kaple 
bývalého židovského hřbitova ve Dvoře Králové nad Labem z 15.000 Kč na 30.000 Kč, 
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1.2.  dodatek č. 1 ke smlouvě č. ŠKS/SMDO - 2018/0904 - D1 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení, a pověřuje starostu města jeho 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: 29.10.2018 

 

R/615/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s navýšením ceny o 45.000 Kč za vytvoření zadávací dokumentace na výběr dodavatele 
školního nábytku a 45.000 Kč za vytvoření zadávací dokumentace na výběr dodavatele zajištění 
konektivity. 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 č. RISM/PRIK-2017/680-D1 k příkazní smlouvě č. RISM/PRIK-2017/680 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

3 .   pověřu je  
3.1.  vedoucího RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 příkazní smlouvy č. RISM/PRIK-2017/680-D1 starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 31.10.2018 
 

R/616/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s použitím 38 kusů "samonivelačních - plovoucích kanalizačních poklopů" - tedy dodáním  
a osazením na městskou kanalizaci v rámci rekonstrukce komunikace akce Údržba silnic 
Královéhradeckého kraje, a. s.: "II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 
a II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - I. etapa" za částku 549.100 Kč bez DPH,  
664.111 Kč s DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vystavení objednávky č. 320/2018 na Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, 
s. r. o. na dodávku a osazení 38 kusů „samonivelačních - plovoucích kanalizačních poklopů" dle 
článku 5 vnitřního předpisu města č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem s tím, že vzhledem ke specifičnosti této veřejné 
zakázky se nepoužije omezení subdodavatele, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  podepsat vystavenou objednávku č. 320/2018. 
Termín: 31.10.2018 

 

R/617/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s provedenými vícepracemi a jejich cenou na akci: "Obnova vnějšího pláště hlavní budovy 
Hankova domu čp. 299 ve Dvoře Králové nad Labem", s prodloužením termínu dokončení díla 
do 31.05.2018, s vyúčtováním smluvní pokuty dodavateli a vzájemným započtením víceprací  
a dosud neuhrazené částky z fakturace vůči smluvní pokutě, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. RISM/DILO-2017/0526-D2 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2017/0526 z 03.08.2017 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0526-D2 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 16.10.2018 
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R/618/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se snížením celkové ceny díla akce „Oprava komunikace - ulice Vorlech - ve Dvoře Králové nad 
Labem" o 328.499,77 Kč bez DPH. Nová celková cena je 1.860.174,01 Kč bez DPH, tedy 
2.250.810,55 Kč včetně DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 RISM/DILO-2018/0725-D1 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 RISM/DILO-2018/0725-D1 k podpisu. 
Termín: 17.10.2018 

 

R/619/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti o dotaci na projekt Sdílené robotické učebny, který bude financován z výzvy 
MAS - IROP - Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání II., 

2 .   schva lu je  

2.1.  žádost o dotaci na financování projektu Sdílená robotická učebna a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit podání žádosti do systému MS 2014+, 
Termín: 15.10.2018 13:00 hodin 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  v případě přiznání dotace následně zahrnout přidělené finanční prostředky do návrhu 

nejbližšího rozpočtového opatření města pro rok 2019. 
Termín: 28.02.2019 

 

R/620/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zpracováním analýzy ekonomických aktivit společností Technické služby města Dvora Králové 
nad Labem a Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. a jejich 
organizačních složek, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu se společností INVENTIO - ATC s. r. o., Nádražní 16/1248, 702 00 Ostrava,  
IČ 62303376, ve výši 190.000 Kč (subjekt není plátcem DPH) č. RISM/DILO-2018/0975  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 24.10.2018 

 

R/621/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku části pozemkové parcely č. 3631/3 a části pozemkové parcely č. 3631/4, obě v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem, za účelem vybudování chodníku, 

1.2.  schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 9/60/18/0148/Va/N (ES-OEMM/OVYP-2018/0970) se Správou 
silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Hradec Králové - Plačice, 
Kutnohorská 59, 500 04 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: 19.10.2018 
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R/622/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje části pozemkové parcely č. 429/5 v k. ú. Žireč Městys, 

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: 15.10.2018 
 

R/623/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr směny části pozemkové parcely č. 2165/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za část 
pozemkové parcely č. 2171/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s Ing. Karlou Pomeznou, ******* 
**** ***, ******** *********, *** ** *******, Ing. Michaelou Pomeznou, ******** ****, *** ** *******, 
Ing. Markem Pomezným, ******* **** ***, ******** *********, *** ** *******, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 18.10.2018 
 

R/624/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 1699 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem společnosti ZOO 
Dvůr Králové a. s., Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 10.10.2018 
 

R/625/2018 - 145. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  vz í t  na  vědom í  

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 22.06.2018  
a Osadního výboru Verdek z 31.07.2018. 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 

 

 

  

  
 

 


