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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 4. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 21.11.2018 
 

R/33/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  s „Plánem financování a obnovy vodovodů a kanalizací pro roky 2019 - 2028". 

 

R/34/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  materiál "Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací  
a městských památkových zón na rok 2019." 

 

R/35/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 43 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Danuši Marklové, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.01.2019, za smluvní nájemné 
2.456 Kč/měsíc, za předpokladu, že Danuše Marklová uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve 
výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/1062 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 31 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Katrin Damianidisové, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 16.12.2018, za smluvní nájemné 
2.275 Kč/měsíc, za předpokladu, že Katrin Damianidisová uhradí před podpisem smlouvy jistotu 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.4.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/1066 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 smlouvy o nájmu bytu dle bodů 1.2. a 1.4  tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 30.11.2018 
 

R/36/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  souhlasit s darováním částí 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 do vlastnictví Královéhradeckého 
kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, s právem hospodařit s majetkem kraje 
pro Správu silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizaci, 

1.2.  schválit smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. OEMM/BUDO-2018/1068 v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací,  
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se sídlem Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové a pověřit starostu města jejím 
podpisem. 

 

R/37/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3580 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4901-363/2018 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 IV-12-2014925/VB/1 (ES OEMM/VB-
2018/1069) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupená společností SIGNALBAU a. s., se sídlem Moštěnská 
60/4a, 750 02 Přerov III, která je na základě plné moci zastoupená společností GGP s. r. o.,  
se sídlem Nad Stadionem 1311, 549 01 Nové Město nad Metují 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: 07.12.2018 

 

R/38/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodej stavební parcely č. 3232 o výměře 15 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

za kupní cenu 500 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 7.500 Kč, manželům Dušanu 

Kursovi a Romaně Kursové, ***** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0839 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3.  schválit prodej stavební parcely č. 3233 o výměře 16 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

za kupní cenu 500 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 8.000 Kč, manželům Dimitrisu 

Micopulosovi a Daně Micopulosové, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.4.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0840 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/39/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  dosavadní neefektivní a zdlouhavý způsob vyřizování žádostí o kácení stromů na pozemcích  
ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nový postup v rámci podaných žádostí o kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města Dvůr 
Králové nad Labem s platností od 22.11.2018, 

2.2.  pověření k podání žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle ustanovení  
§ 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a k podání 
oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les podle ustanovení § 8 odst. 2 a odst. 4 zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění s platností od 22.11.2018,  
pro vedoucí odboru OEMM Elenu Mocovou, 

3 .   ruš í  

3.1.  pozastavení výkonu vydaných rozhodnutí odborem OŽP pod č. j. OŽP/51550-2014/11810-
2014/sim, OŽP/11162-2014/1811-2014/sim,  OŽP/19441-2014/3069-2014/sim,   

4 .   uk ládá  
4.1.  řediteli technických služeb města 

4.1.1.  pokácet dřeviny na základě vydaných rozhodnutí odborem OŽP uvedených v bodě 3.1. 
tohoto usnesení,  

Termín: 31.03.2019 
4.2.  vedoucí OEMM 

4.2.1.  předložit pověření dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 26.11.2018 
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R/40/2018 - 4. 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. 1699 o výměře 76 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

za kupní cenu 200 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 15.200 Kč, společnosti ZOO Dvůr 

Králové a. s., Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP - 2018/1073 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/41/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 133 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu Šturmovi, ********* 
***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.12.2018 do 31.05.2019, za smluvní nájemné  
ve výši 2.086 Kč/měsíc, a to odchylně od Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr 
Králové nad Labem, za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu  
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného,  

1.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/1071 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: 29.11.2018 
 

R/42/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  že nedošlo k uzavření dohody o uznání dluhu č. OEMM/DOHO-2018/0797 s Petrou Pavlisovou, 
*********** ****, **** ******* *** *****, z důvodu nenaplnění podmínky jejího uzavření,            

1.2. naplnění podmínek opravňujících město odstoupit od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
na bytovou jednotku č. 2954/23 v čp. 2954, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem,  
vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5293, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, uzavřené dne 27.11.2002 s Petrou Pavlisovou, *********** ****, **** ******* *** *****, 

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

2.1.  schválit odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na bytovou jednotku  
č. 2954/23 v čp. 2954, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a st. p. č. 5293, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, uzavřené dne 
27.11.2002 s Petrou Pavlisovou, *********** ****, **** ******* *** ***** a pověřit starostu města jeho 
podpisem. 

 

R/43/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3714/3 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.800 Kč bez příslušné sazby DPH 
a s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 3714/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
č. IV-12-2018106/SOBS VB/1 (ES OEMM/BUDO-2018/1074) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena 
Milanem Schejbalem, Kocbeře 91, 544 64 Kocbeře a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 07.12.2018 
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R/44/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout 1 parkovací místo v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře 
Králové nad Labem za cenu 250 Kč/měsíc plus platná sazba DPH, 

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: 28.11.2018 
 

R/45/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  úpravu podmínek při poskytování služby SIPO s Českou poštou, s. p., Politických vězňů 909/4, 
Praha 1, 

1.2.  příkazní smlouvu č. OEMM/PRIK-2018/1078 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 dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 28.11.2018 

 

R/46/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání, označený jako místnost č. 12 a č. 15  
v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let,  
za cenu 600 Kč/m

2
/rok a s uplatněním meziročního inflačního nárůstu nájemného,    

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 28.11.2018 
 

R/47/2018 - 4. 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. 429/5 o výměře 87 m
2
, která je dle geometrického 

plánu č. 241-196/2018 značena jako díl "a", části pozemkové parcely č. 429/5 o výměře 111 m, 
která je dle geometrického plánu č. 241-196/2018 označena jako díl "c", části pozemkové parcely 
č. 441/1 o výměře 7 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 241-196/2018 označena jako díl "b", 

vše v k. ú. Žireč Městys, za cenu 150 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 30.750 Kč 

Oblastní charitě Červený Kostelec, se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/1080 v souladu s bodem 1.1.tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/48/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na stavební parcele č. 83 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
jejíž součástí je stavba čp. 3, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč bez příslušné 
sazby DPH pro společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, 140 53, a to z důvodu 
připravované rekonstrukce budovy čp. 3, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 3 v čp. 3 na náměstí T. G. Masaryka  
ve Dvoře Králové nad Labem, od 01.01.2019, na dobu neurčitou, za cenu 10.917 Kč/čtvrtletí 
včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, společnosti ČEZ, a. s. - provozovateli výměníkové 
stanice, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 
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3.1.1.  zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 2.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 26.11.2018 
 

R/49/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit odkoupení 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 manželů Tomáše a Silvie Kožákových, ******** ***, 
*** ** ******** a vyplacení kupní ceny do advokátní úschovy společnosti ARROWS advokátní 
kancelář, s. r. o., se sídlem V jámě 699/1, Nové Město 110 00 Praha 1, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/1095 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a 
pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3.  schválit smlouvu o advokátní úschově č. OEMM/OUSV-2018/1096 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/50/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením smluvního vztahu se společností Melco, spol. s. r. o. o rozšíření kompletní péče  
o modul elektronického odesílání hlášení na zdravotní pojišťovny, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 4 ke smlouvě o kompletní péči k projektu Vema č. OI/POSS-2009/2985 - D-4  
se společností Melco, spol. s. r. o. a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek ke smlouvě starostovi města k podpisu. 
Termín: 30.11.2018 

 

R/51/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  důvody schválení Informační koncepce pro rok 2019-2023, 

2 .   schva lu je  

2.1.  v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Informační 
koncepci města Dvůr Králové nad Labem 2019-2023, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  zajistit atestaci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy. 
Termín: 31.12.2018 

 

R/52/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  skutečnost, že spol. as4u.cz, s r. o. je zpracovatelem osobních údajů města Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o zpracování osobních údajů se spol. as4u.cz, s r. o. (OI/OSTA-2018/1083) a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
Termín: 30.11.2018 

 

R/53/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, o získání 
finančních prostředků z rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách  
v roce 2019" vyhlášeného MŠMT, 
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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/54/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  oznámení ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, o získání 
finančních prostředků ve výši 779.398 Kč na projekt "Učíme se hrou" realizovaný v rámci 
Operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 - Rovný přístup  
ke kvalitnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
Termín: 06.12.2018 

 

R/55/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  výroční zprávy o činnosti Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, Základní školy 5. května, 
Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 a Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, 
Máchova 884 za období školního roku 2017/2018. 

 

R/56/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit a vydat v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů,  vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2018 - 
Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem, s platností 
od 07.12.2018 a pověřit starostu města jeho podpisem, 

1.2.  souhlasit se zveřejněním vnitřního přepisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách 
města Dvůr Králové nad Labem. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1.1.  v případě schválení, zveřejnění předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
Termín: 31.12.2018 

 

R/57/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit Strategický plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem, v souladu se zákonem 
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

R/58/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Ochotnickému spolku Žofie, Pod Lesem 2991, Dvůr Králové nad Labem,  
ve výši 5.000 Kč na nákup kulis v rámci projektu Hraný betlémský příběh o narození Ježíška, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/1075 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: 11.12.2018 
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R/59/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  nevyhovět návrhu Karla Mynáře na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v možnosti postavení rodinného domu na p. p. č. 2179/12 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem. 

 

R/60/2018 - 4. 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 podání Jiřího Burdy - Návrhy pro úpravu současné smlouvy s útulkem ve Dvoře 
Králové nad Labem doručené 24.10.2018, 

1.2.  schválit vyjádření č. j.: MUDK-VVS/123095-2018/jrl 94-2018 a pověřit starostu města jeho 
podpisem. 

 

R/61/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   s tanovu je  

1.1.  dle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že při 
občanských obřadech mohou užívat závěsný odznak tito členové zastupitelstva: Pavel Kraus, 
Dušan Kubica, Jan Metelka, Marta Pešková Staníková a Jana Špačková, 

2 .   pověřu je  

2.1.  ke dni 21.11.2018 k přijímání prohlášení k uzavření manželství v souladu s § 11a odst. 1 písm. a) 
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, členy Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem: Pavla 
Krause, Dušana Kubicu, Jana Metelku, Martu Peškovou Staníkovou a Janu Špačkovou. 

 

R/62/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  petici občanů k požadavkům na zimní údržbu a opravu ulice Thámova z 15.10.2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  odpověď na petici z 15.10.2018 dle přílohy č. 2 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  řediteli technických služeb města 

3.1.1.  zařadit ulici Thámova pro zimní období 2019-2020 do zimního operačního plánu dle pořadí 
důležitosti do režimu II. 

Termín: 30.09.2019 
 

R/63/2018 - 4. 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 „Odvoz  
a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.“, 

2 .   rozhodu je  

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 8, IČ 42194920 s nabídkovou cenou 17.796.500 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo OŽP/OSTA-2018/1076 s vítězným uchazečem na výše uvedenou veřejnou 
zakázku, se společností Marius Pedersen, a. s., IČ 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3,  
500 09 Hradec Králové a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu OŽP 

4.1.1.  informovat účastníka veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 07.12.2018 

4.1.2.  po uplynutí lhůty dle § 246 zákona o zadávání veřejných zakázek předložit smlouvu  
dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 21.12.2018 
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R/64/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za každé jednání  
v roce 2018 ve výši 50 Kč členům komisí a 100 Kč předsedům komisí. 

 

R/65/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
rozhodnout o peněžitém plnění poskytovaném fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za 
každé jednání v roce 2018 ve výši 100 Kč členům výborů a 150 Kč předsedům výborů. 

 

R/66/2018 - 4. 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 a oddálených úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem 
města dle přílohy č. 2 a 3. 

 

R/67/2018 - 4. 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 05.09. a 
12.09.2018. 

 

R/68/2018 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  program 2. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
06.12.2018 od 15 hodin v sále Hankova domu. 

1. Zahájení 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

3. Výbory ZM  

4. Peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM Dvůr Králové nad Labem, 
za výkon funkce členů a předsedů výborů ZM 

5. Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací pro roky 2019 - 2028  

6. Návrh na změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

7. Majetkové záležitosti 

8. Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2018 - Poskytování dotací v rámci programů 
vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem 

9. Strategický plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem 

10. Stanovisko k návrhům občana města Dvůr Králové nad Labem 

11. Informace o rozpočtovém opatření č. 7 pro rok 2018 

12. Rozpočtové opatření č. 8. pro rok 2018 

13. Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2019 

14. Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2020 až 2021  

15. Diskuze 

16. Závěr  

 

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

   

 


