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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 5. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 04.12.2018 
 

R/69/2018 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  nájem nebytových prostor v ulici Nedbalova čp. 573, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na dobu 
neurčitou, ode dne 01.01.2019, od společnosti DEKRA CZ a. s., 

1.2.  smlouvu o nájmu nebytových prostor č. VVS/ONNP-2018/1119, uzavřenou mezi smluvními 
stranami DEKRA CZ a. s., a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu o nájmu nebytových prostor č. VVS/ONNP-2018/1119  
k podpisu. 

Termín: 21.12.2018 
 

R/70/2018 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle přílohy č. 2, ředitelkám a ředitelům škol a školského zařízení. 
Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 

R/71/2018 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelkám Hankova domu, městského 
kulturního zařízení, Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a Pečovatelské 
služby Města Dvůr Králové nad Labem. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených 
mzdových prostředků. 

2 .   doporuču je  

2.1.  odměnu za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, zástupkyni ředitelky Městského muzea  
ve Dvoře Králové nad Labem. 

 

R/72/2018 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 11 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Renatě Daňkové, ******* ***, 
**** ******* *** *****, na dobu určitou, od 16.12.2018 do 15.12.2020, za smluvní nájemné  
4.400 Kč/měsíc, za předpokladu, že Renata Daňková uhradí před podpisem smlouvy jistotu  
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/1106 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: 14.12.2018 

 

R/73/2018 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  změnu doby trvání nájmu se společností Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., a to  
z doby neurčité na dobu určitou, s trváním do 31.12.2028, 

1.2.  dodatek č. 9 RIM/NAJE-2009/2950 - 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: 14.12.2018 

 

R/74/2018 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 122 v čp. 400, Švehlova, 
Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Petra Hejduková, ** ****** ****, **** ******* *** *****,*2. místo: Darek Vostřák, *** ***** ***, 
**** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 122 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Petře Hejdukové, ** ****** 
****, **** ******* *** *****, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad 
Labem, na dobu určitou, od 15.12.2018 do 14.12.2019, za smluvní nájemné ve výši  
7.200 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-2018/1118 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: 14.12.2018 

 

R/75/2018 - 5. 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 podáním žádosti o dotaci ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy místních komunikací 
na obnovu ulice Čelakovského. 

 

R/76/2018 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením předmětu veřejné zakázky o zhotovení konstrukčních vrstev zpevněné plochy před 
objektem hasičské zbrojnice v Žirči a zhotovením elektroinstalací dle požadavku dobrovolných 
hasičů, dále s provedením víceprací spočívajících v zesílení základů, 

1.2.  s navýšením ceny díla v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení o 406.861 Kč včetně DPH  
a s prodloužením termínu dokončení prací, o které se rozšiřuje předmět smlouvy o dílo  
do 30.04.2019, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 smlouvy  RISM/DILO-2018/0859-D1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2018/0859  
z 03.10.2018 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 smlouvy RISM/DILO-2018/0859-D1 starostovi města k podpisu. 
Termín: 10.12.2018 
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R/77/2018 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   rozhodu je  

1.1.  o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Monitoring médií na rok 2019”, 
kterým je společnost Monitora Media, s. r. o., Viktora Huga 359/6, 150 00 Praha 5, IČ 03980481, 
za cenu 65.340 Kč včetně DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o dodávání monitoringu médií na rok 2019 č. VKV/OSTA-2018/1117 se společností 
Monitora Media, s. r. o., Viktora Huga 359/6, 150 00 Praha 5, a pověřuje starostu města 
podpisem této smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VKV 

3.1.1.  předložit starostovi města smlouvu o dodávání monitoringu médií na rok 2019  
č. VKV/OSTA-2018/1117 k podpisu, 

Termín: 20.12.2018 
3.1.2.  zajistit zveřejnění smlouvy o dodávání monitoringu médií na rok 2019 č. VKV/OSTA-

2018/1117 v registru smluv, 
Termín: 28.12.2018 

3.1.3.  informovat účastníky veřejné zakázky malého rozsahu o jejím výsledku. 
Termín: 7.12.2018 

 
 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 

 

 

  

  
 

 


