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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 1. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 07.11.2018 
 

R/1/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, text výzvy k předložení nabídky, okruh 
navržených uchazečů a jejich oslovení, včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: "Stavební 
úpravy a opravy tří bytů: nábřeží Benešovo 1974/11, ulice B. Němcové 950/11, ulice 
Komenského 1296/231 ve Dvoře Králové nad Labem" 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.  zveřejnění této veřejné zakázky 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.  vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.4.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků  
v předloženém znění, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 30.04.2019 

2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním dne 03.12.2018. 

Termín: 03.12.2018 
 

R/2/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis z jednání likvidační komise z 26.10.2018, 

2 .   schva lu je  

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

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

2.3.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 4 prodejem jednotlivým členům zastupitelstva města za 
zůstatkovou cenu 3.200 Kč/kus, 

2.4.  kupní smlouvu č. OI/KUPN-2018/1012 na 1 ks notebooku Lenovo s MVDr. Jaroslavem Rapáčem, 

2.5.  kupní smlouvu č. OI/KUPN-2018/1013 na 1 ks notebooku Lenovo s EPOS CZ spol. s r. o., 
zastoupenou Nasikem Kiriakovským, 

2.6.  kupní smlouvu č. OI/KUPN-2018/1014  na 1 ks notebooku Lenovo se Základní školou Podharť, 
zastoupenou Mgr. Editou Vaňkovou, 

3 .   uk ládá  
3.1.  řediteli technických služeb města 
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3.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí  
z majetku dle bodu 2.1. a 2.2. tohoto usnesení, 

Termín: 30.11.2018 
3.2.  vedoucímu OI 

3.2.1.  předložit starostovi města k podpisu kupní smlouvy na prodej 3 ks notebooků dle bodů 2.4., 
2.5. a 2.6. tohoto usnesení, 

 
Termín: 30.11.2018 

3.3.  vedoucímu RAF 
3.3.1.  zahrnout příjmové finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

 
Termín: 02.11.2018 

 

R/3/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1478 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 16.11.2018 
2.1.2.  zajistit vyhotovení geometrického plánu na oddělení částí pozemkových parcel č. 1497/13 a 

č. 1497/19, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, které se nacházejí pod stávající 
komunikací.  

 
Termín: 16.11.2018 

 

R/4/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3684, č. 1149/7, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4908-428/2018  
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 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-12-2017041/VB3 (ES OEMM/VB-
2018/1031) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupená Milanem Schejbalem, se sídlem Kocbeře 91, 544 64, 
který je na základě plné moci zastoupen Petrem Havlíčkem, se sídlem Jana Palacha 1348,  
511 01 Turnov 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: 27.11.2018 

 

R/5/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr směny pozemkové parcely č. 4250, části pozemkové parcely č. 3533, stavebních parcel  
č. 4700, č. 4254, č. 4255, č. 4256, č. 2075 všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za část 
pozemkové parcely č. 3879, část stavební parcely č. 767, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
se společností JUTA a. s., 

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: 12.11.2018 
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R/6/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu č. 871-2018-514205 (ES OEMM/OSTA-2018/1032) o udělení souhlasu k provedení 
stavby "Polní cesta C14 v k.ú. Verdek" s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, 
Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký kraj, Pobočkou Trutnov, se sídlem Horská 
5, 541 01 Trutnov a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1 tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 27.11.2018 

 

R/7/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  nabídku prodeje pozemkové parcely č. 1906 o výměře 5.649 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

za kupní cenu ve výši 2.090.000 Kč, od Tomáše a Silvie Kožákových, ******** ***, *** ** ********, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  jednat o podmínkách uzavření kupní smlouvy na pozemkovou parcelu č. 1906 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem. 

Termín: 25.11.2018 
 

R/8/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit navýšení neinvestičního provozního příspěvku pro Technické služby města Dvora 
Králové nad Labem na hlavní činnost 1) Správa a kontrola komunikací, AZ (autobusové 
zastávky), tržnice, materiál města a akce pod záštitou města, dětská hřiště (DH) o celkovou 
částku 1.200.000 Kč a na hlavní činnost 17) Svoz komunálního odpadu, odpadové hospodářství 
o celkovou částku 1.800.000 Kč, 

1.2.  schválit přesuny v rámci již schváleného rozpočtu Technických služeb města Dvora Králové nad 
Labem pro rok 2018, kdy se o 400.000 Kč poníží schválený rozpočet a závazný ukazatel  
na hlavní činnosti 2) Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebiště a o 800.000 Kč se 
poníží schválený rozpočet a závazný ukazatel na hlavní činnosti 3) Provoz, údržba a opravy 
veřejného osvětlení, kašen, a současně o tyto částky, celkem o 1.200.000 Kč schválit povýšení 
provozního příspěvku na hlavní činnosti 1) Správa a kontrola komunikací, AZ (autobusové 
zastávky), tržnice, materiál města a akce pod záštitou města, dětská hřiště (DH) a schválit novou 
výši jednotlivých závazných ukazatelů dle přílohy č. 1 a 2, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření  
dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 06.12.2018 
 

R/9/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího 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, 544 72 **** ******** ***, za účelem provozování 
trafiky, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena jistota ve výši  
3 měsíčních nájmů, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2018/1033 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: 16.11.2018 
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R/10/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 4 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad 
Labem, od 01.12.2018 na dobu určitou 2 roky, za cenu 1.771,20 Kč/m

2
/rok včetně uplatnění 

meziročního inflačního růstu, společnosti  SAM 73 APPAREL, s. r. o., se sídlem Kladno - 
Kročehlavy, Milady Horákové 2774, za účelem provozování prodejny sportovních oděvů, obuvi  
a doplňků značky s.a.m., za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena jistota 
ve výši 3 měsíčních nájmů, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2018/1034 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: 16.11.2018 

 

R/11/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkové parcely č. 1699 o výměře 76 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

za nájemné ve výši 9 Kč/m
2
/rok, tj. celkové roční nájemné 684 Kč, společnosti ZOO Dvůr Králové 

a. s., Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na dobu neurčitou, od 09.11.2018, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2018/1039 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.3.  záměr prodat pozemkovou parcelu 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.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
Termín: 09.11.2018 

2.1.2.  zveřejnit záměr prodat dle bodu 1.3. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 09.11.2018 
 

R/12/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  neschválit odkoupení pozemkových parcel č. 142/5 o výměře 5.506 m
2
, č. 143/2 o výměře  

495 m
2
, č. 143/4 o výměře 57 m

2
, č. 148/3 o výměře 947 m

2
, č. 148/11 o výměře 3 m

2
, č. 2616/3 

o výměře 1.011 m
2
, č. 3569/1 o výměře 862 m

2
, č. 3569/3 o výměře 96 m

2
, č. 3571/30 o výměře 

8 m
2
, č. 3571/31 o výměře 146 m

2
, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu  

ve výši 12.700.000 Kč od společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s., se sídlem Na Ostrově 
1477, 537 01 Chrudim. 

 

R/13/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem číslo 12/2018 - Pravidla pro hospodaření s byty  
v majetku města Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 08.11.2018 a pověřuje starostu města 
jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
Termín: 14.11.2018 

3.1.2.  zajistit umístění schváleného znění vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr 
Králové nad Labem. 

 
Termín: 14.11.2018 
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R/14/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr  města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 3 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře 
Králové nad Labem, 

1.2.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Jarolím, Tomáš Machek, Helena 
Mojiková (náhradníci Alexandra Jiřičková, Martina Svobodová, Renata Pospíšilová), 

2 .   vyzývá  

2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 3 v čp. 400  
v ulici Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 

- minimální cena nájmu 800 Kč/m
2
/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 

- prostor sloužící podnikání může být užíván v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým 
určením 

- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití  - koef. 0,4, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu  
dle bodu 1.1. tohoto usnesení a výzvu k podání nabídky dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 16.11.2018 
 

R/15/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 2249 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, úpravu výše 
smluvního nájemného za bytovou jednotku č. 1984/31 v čp. 1984, 1985, Roháčova, Dvůr Králové 
nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2338, k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem na 3.522 Kč/měsíc, Miladě Škeříkové, ******** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dodatek č. 2 č. OEMM/DODS-2005/231-D-1 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

1.3.  v souladu s § 2249 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, úpravu výše 
smluvního nájemného za bytovou jednotku č. 1984/32 v čp. 1984, 1985, Roháčova, Dvůr Králové 
nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2338, k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem na 3.576 Kč/měsíc, Jozefu Prokešovi, ******** ****, **** ******* *** *****,* 

1.4.  dodatek č. 3 č. OEMM/DODS-2013/583-D-3 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

1.5.  v souladu s § 2249 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, úpravu výše 
smluvního nájemného za bytovou jednotku č. 1985/32 v čp. 1984, 1985, Roháčova, Dvůr Králové 
nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2338, k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem na 3.522 Kč/měsíc, Pavlovi a Evě Pajurkovým, ******** ****, **** ******* *** 
*****,* 

1.6.  dodatek č. 1 č. OEMM/DODS-2005/664-D-1 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dodatky dle bodů 1.2., 1.4. a 1.6. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.01.2019 

 

R/16/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka  
ve Dvoře Králové nad Labem, 

1.2.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Jarolím, Tomáš Machek, Helena 
Mojiková (náhradníci Alexandra Jiřičková, Martina Svobodová, Renata Pospíšilová), 
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2.   vyzývá  

2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 40  
na náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 

- minimální cena nájmu 800 Kč/m
2
/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 

- prostor sloužící podnikání může být užíván v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým 
určením 

- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití  - koef. 0,4, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu  
dle bodu 1.1. tohoto usnesení a výzvu k podání nabídky dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 16.11.2018 
 

R/17/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit odkoupení části koryta vodoteče na pozemkové parcele č. 24/2 v k. ú. Žireč Městys  
za kupní cenu ve výši 20.430 Kč a úhradu nákladů za znalecký posudek ve výši 4.719 Kč  
od České republiky - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha 3 - Žižkov, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. 3007K18/202 (ES OEMM/KUPN-2018/1041) v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

R/18/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 11 v čp. 72, Revoluční, Dvůr Králové nad Labem, k 08.11.2018, s Marií 
Kudrovou, ********* **, **** ******* *** *****,** 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2018/1043 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 08.11.2018 
 

R/19/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol z otevírání obálek a písemnou zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce 
„Informační systémy MěÚ Dvůr Králové nad Labem“, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka společnosti ALEF NULA, a. s., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8  
s nabídkovou cenou 1.455.350,00 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo OI/DILO-2018/1054 s vítězným uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku, 
se společností ALEF NULA, a. s., IČ 61858579, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8  
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu OI 

4.1.1.  informovat účastníka veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 23.11.2018 

4.1.2.  po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu o dílo starostovi města k 
podpisu. 

Termín: 30.11.2018 
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R/20/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  oznámení ředitelky Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919,  
o získání finančních prostředků ve výši 1.358.305 Kč z Operačního programu MŠMT, Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci do návrhu rozpočtového opatření. 
Termín: 30.06.2019 

 

R/21/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2919,  
o získání finančních prostředků z rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních 
školách v roce 2019 (IV. etapa)" vyhlášeného MŠMT, 

2 .   souh las í  

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

 

R/22/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, o dotaci  
z grantového programu Zelené oázy 2018 Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 02 Brno, 

2 .   souh las í  

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

 

R/23/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  informaci ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání dotací ve výši 
350.000 Kč ze státního rozpočtu a 101.500 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje  
na pečovatelskou službu pro rok 2018 a informaci o celkové výši získaných dotací v roce 2018  
tj. částka 3.523.960 Kč. 

 

R/24/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919,  
do rozvojového programu "Podpora vzdělávání cizinců ve školách" vyhlášeného MŠMT, 

2 .   souh las í  

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

 

R/25/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s darováním 1 paré dokumentace pro stavební povolení a 4 paré dokumentace pro provedení 
stavby obojí k projektu Expozice textilního tisku - dokumentace vnitřního vybavení a expozice 
Střední škole informatiky a služeb, El. Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR - 2018/1052 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu, 
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Termín: 27.11.2018 

3.1.2.  předat dokumentaci na základě darovací smlouvy dle bodu 2.1. 
Termín: 30.11.2018 

 

R/26/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  na základě pověření od zastupitelstva města dle usnesení č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo 
města Dvůr Králové nad Labem rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2018 provedené u rozpočtových 
položek v rámci organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) č. 0 Nespecifikovaná ORJ, 3 Životní 
prostředí, 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor, 10 Doprava, 14 Školství, 15 Zdravotnictví, 16 
Kultura a vnější vztahy, 19 Vnitřní správa, 20 Výpočetní technika a informatika, 21 Kancelář 
starosty města, 25 Kancelář tajemníka úřadu, 28 Práce a sociální věci, 37 Správa a udržování 
majetku města, 38 Správa majetku města, 39 Majetek a ekonomika města, 40 Stavebnictví a 41 
Všeobecná pokladní správa, včetně změn závazných ukazatelů, vše dle přílohy č. 1 a č. 3 tohoto 
materiálu, které upravuje schválený rozpočet na rok 2018 zahrnující již požadavky na schválený 
rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

. na straně příjmů  zvyšuje                                    o                              4.522.301,16 Kč 

· na straně výdajů  zvyšuje                                   o                               2.630.031,48 Kč 

· ve financování upravuje                                     o                              -1.892.269,68 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018 

· na straně příjmů                                                                              400.819.845,85 Kč 

· na straně výdajů                                                                              473.801.996,71 Kč 

· financování                                                                                      72.982.150,86 Kč, 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2018, po této úpravě v souhrnné výši  
72.982.150,86 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také smlouvami  
o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  seznámit zastupitelstvo města s obsahem rozpočtového opatření č. 7 pro rok 2018. 
Termín: 06.12.2018 

 

R/27/2018 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   zř i zu je  

1.1.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, komisi 
RM - redakční radu, s platností od 07.11.2018, 

2 .   jm enu je  

2.1.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 
předsedkyní redakční rady Alexandru Jiřičkovou a další členy redakční rady: Martu Peškovou 
Staníkovou, Vladimíru Matuškovou, Bedřicha Machka, Petru Zivrovou, Miroslavu Kameníkovou a 
Jana Skalického, s platností od 07.11.2018. 

 

 

 

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

  
 

 


