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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 6. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 19.12.2018 
 

R/78/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o dotaci na rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro dva členy jednotky 
Dvůr Králové n. L.-Žireč v rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje „Podpora JPO II  
a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji", 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
Termín: 07.01.2019 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 

prostředků do návrhu rozpočtového opatření v roce 2019. 
Termín: v termínu po vydání rozhodnutí o dotaci 

 

R/79/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  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. 13/2018 Sazebník úhrad  
za poskytování informací v roce 2019, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 13/2018 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

Termín: 21.12.2018 
3.1.2.  zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 2.1. na webových stránkách města. 

Termín: 21.12.2018 
 

R/80/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  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. 14/2018 Rozdělení rozpočtového 
hospodaření do organizačních jednotek rozpočtu dle rozpočtové skladby s vymezením seznamu 
příkazců operací s účinností od 01.01.2019, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 14/2018 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 
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Termín: 21.12.2018 

3 .   nesouh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/81/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  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. 15/2018 Prováděcí předpis na rok 
2019 ke Statutu sociálního fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných 
členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 15/2018 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

Termín: 21.12.2018 

3 .   nesouh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/82/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů vnitřní předpis města č. 16/2018 Vnitřní předpis o pokladních operacích a o nakládání  
s penězi v hotovosti a s dalšími cennostmi s účinností od 01.01.2019, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 16/2018 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 21.12.2018 

3 .   nesouh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/83/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  další spolupráci s veterinárními ordinacemi a lékaři za účelem zajištění trvalého označování psů 
na území města Dvůr Králové nad Labem 

formou smluv o spolupráci: 

MVDr. Jaroslav Rapáč, Žireč 139, Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/SPOL-2018/1097), 

FANA- veterinární ambulance, MVDr. Petr Falta - Husova 124, Dvůr Králové nad Labem  
(ES č. RAF/SPOL-2018/1098), 

MVDr. Jiří Váhala, Ph.D., Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/SPOL-
2018/1099), 

MVDr. Pavel Kočí, Slunečná 2257, Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/SPOL-2018/1100), 

MVDr. Dalibor Sova, Na Třešňovce 191, Velichovky (ordinace Švehlova 866, Dvůr Králové nad 
Labem) (ES č. RAF/SPOL-2018/1101), 

Mobilní veterinární služba DAKTARI, MVDr. Vilma Kajerová, Ph.D., Žirecká Podstráň 25,  
Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/SPOL-2018/1102), 

Mobilní veterinární služba DAKTARI, MVDr. Martina Taslerová, Žirecká Podstráň 25,  
Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/SPOL-2018/1103), 

MVDr. Lukáš Pavlačík, Ph.D., Štefánikova 1029 (ordinace Tylova 511, Dvůr Králové nad Labem), 
Dvůr Králové nad Labem, (ES č. RAF/SPOL-2018/1104), 

MVDr. Lenka Němcová, Zaloňov 3, 551 01 Jaroměř, (ES č. RAF/SPOL-2018/1105),    
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1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvy o spolupráci dle příloh č. 1 až 9 
tohoto materiálu a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit příslušné smlouvy o spolupráci dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 21.12.2018 
 

R/84/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019 pro město Dvůr Králové nad Labem a městem zřízené 
příspěvkové organizace dle tabulek č. 1 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2019, č. 2 
Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené příspěvkovým organizacím na rok 2019 a č. 3. 
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2019 v členění závazných ukazatelů  
dle organizačních jednotek rozpočtu a paragrafů rozpočtové skladby. 

 

R/85/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s realizací instalace v centrálním ostrůvku okružní křižovatky "U Oční školy" v souladu  
s vyhodnocenou veřejnou anketou, 

2 .   schva lu je  

2.1.  návrh instalace "nosorožec Sudán v životní velikosti a provedení kámen - kov", jehož autory jsou 
Pavel Vágner a Jan Brož, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit realizaci výše uvedeného v roce 2019. 
 

Termín: 31.10.2019 
3.1.2.  předložit dokumentaci, ze které bude patrná konečná podoba umístění instalace. 

Termín: 15.01.2019 
 

R/86/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s doobjednáním 2 kusů "samonivelačních - plovoucích kanalizačních poklopů" - tedy jejich 
dodáním a osazením na městkou 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 28.900 Kč bez DPH, 
34.969 Kč s DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vystavení objednávky č. 409/2018/RISM na Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 
Labem, s. r. o., na dodávku a osazení 2 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. 409/2018/RISM. 
Termín: 27.12.2018 

 

R/87/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodavatele stavebních prací: "Stavební úpravy a opravy tří bytů: nábřeží Benešovo 1974/11, 
ulice B. Němcové 950/11, ulice Komenského 1296/231 ve Dvoře Králové nad Labem“  
z 03.12.2018, 
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2.   rozhodu je  na zák ladě  doporučení  hodnot íc í  kom ise  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy: 

Pavel Bořek - STAVEBNÍ FIRMA, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  
s nabídkovou cenou 1.083.963 Kč bez DPH (1.246.557,40 Kč včetně DPH), 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. místo: J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  
IČ 00578894, s nabídkovou cenou 1.118.124 Kč bez DPH (1.285.842,60 Kč včetně DPH) 

3. místo: STAVHAUS s. r. o., náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  
IČ 04469739, s nabídkovou cenou 1.154.142 Kč bez DPH (1.327.263,30 Kč včetně DPH) 

4. místo: RCF - Správa realit, spol. s r. o., Türkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov,  
IČ 24300217, s nabídkovou cenou 1.290.000 Kč bez DPH (1.483.500,00 Kč včetně DPH), 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/1040 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 21.12.2018 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/1040 starostovi města k podpisu. 
Termín: 28.12.2018 

 

R/88/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s úhradou vycenění provedeného Českou telekomunikační infrastrukturou a. s. za přeložku sítí 
elektronických komunikací při realizaci díla akce: "Oprava mostu Jana Palacha" ve Dvoře 
Králové nad Labem o celkových nákladech ve výši 477.776 Kč,  

2 .   schva lu je  

2.1.  vystavení objednávky č. 421/2018/RISM na Českou telekomunikační infrastrukturu a. s.  
na přeložku sítě elektronických komunikací spojenou s realizací akce "Oprava mostu Jana 
Palacha" dle článku 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  podepsat vystavenou objednávku č. 421/2018/RISM. 
Termín: 21.12.2018 

 

R/89/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výši nájmu za vodohospodářský majetek pro rok 2019 ve výši 15.000.000 Kč/1rok bez DPH firmě 
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., nám. Denisovo č. p. 766,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  dodatek ke smlouvě č. RIM/NAJE-2012/1819-D6 z 27.06.2012, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit dodatek č. RIM/NAJE-2012/1819-D6 ke smlouvě o provozování 
vodohospodářského majetku z 27.06.2012 starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.12.2018 
 

R/90/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s přijetím dotace ve výši 332.815 Kč na realizaci projektu s názvem "Všichni správně tušíme,  
že s přírodou se učíme (MŠ Dvořákova)", 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o poskytnutí dotace č. RISM/SMDO-2018/1157 ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout příjem dotace do návrhu prvního rozpočtového opatření v roce 2019, 
Termín: 30.03.2019 

3.2.  vedoucímu RISM 
3.2.1.  předložit tuto smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 16.01.2019 
 

R/91/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  

1.1.  řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat nejvhodnější nabídku  
veřejné zakázky "Dodávka vozidla s třístranným sklápěčem", kterou byla hodnotící komisí určena 
nabídka společnosti SIMED s. r. o. se sídlem Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
s nabídkovou cenou 1.750.000 Kč bez DPH, tedy s DPH 2.117.500 Kč. 

 

R/92/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu diagnostických přístrojů -  ultrazvukového systému SDU 450 XL (ič 0212020325) 
s Městskou nemocnicí a. s., se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  
k 31.12.2018, 

1.2.  dohodu o ukončení smlouvy o nájmu diagnostických přístrojů č. OEMM/DOUS-2018/1138  
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 dohodu o ukončení smlouvy o nájmu diagnostických přístrojů dle bodu 1.2. tohoto 
usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.12.2018 
 

R/93/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje pozemkové parcely č. 112/22 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: 21.12.2018 
 

R/94/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 4155/1, č. 3652,  
č. 776/1, č. 792/1, č. 797/6, č. 674/1, č. 768/5, č. 768/6, č. 4156, č. 756/7, č. 3628, č. 3329/5,  
č. 3330/8, č. 3629/1, č. 3625/1, č. 4157, č. 3611/1, č. 675/4, č. 3598, č. 739/23, č. 748/2, č. 673/2, 
č. 673/5, č. 3611/2, č. 676/29, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 415.000 Kč bez příslušné sazby DPH a s umístěním stavby na částech 
pozemkových parcel č. 4155/1, č. 3652, č. 776/1, č. 792/1, č. 797/6, č. 674/1, č. 768/5, č. 768/6, 
č. 4156, č. 756/7, č. 3628, č. 3329/5, č. 3330/8, č. 3629/1, č. 3625/1, č. 4157, č. 3611/1, č. 675/4, 
č. 3598, č. 739/23, č. 748/2, č. 673/2, č. 673/5, č. 3611/2, č. 676/29, všechny v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-
2006526/VB/68 (ES OEMM/BUDO-2018/1129) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 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: 11.01.2019 
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R/95/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatné služebnosti na částech pozemkových parcel č. 673/6, č. 676/2, č. 677/19,  
č. 3596/1, č. 3611/1, č. 3611/2, č. 4717, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 4942-79/2018 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 13.318 Kč bez 
příslušné sazby DPH pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem 
Olšanská 2681/6, Žižkov 130 00 Praha 3, 

1.2.  smlouvu o zřízení služebnosti č. OEMM/VB-2018/1131 se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, která je na základě plné moci 
zastoupena společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a. s., se sídlem U Záběhlického zámku 
233/15, 106 00 Praha 10 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: 11.01.2019 

 

R/96/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o právu provést stavbu č. 175/2018/JV (ES OEMM/OSTA-2018/1132)  
s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, který je 
zastoupen ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje a. s., se sídlem Kutnohorská 59,  
500 04 Hradec Králové 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: 11.01.2019 

 

R/97/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  snížení výměry pronájmu části pozemkové parcely č. 220/2 z 400 m
2
 na 135 m

2
 v k. ú. Žirecká 

Podstráň, Pavlíně Pospíšilové, ********** **, *** ** *******, od 01.01.2019, 

1.2.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. OEMM/NAJE-2018/0391-D-1 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: 31.12.2018 

 

R/98/2018 - 506. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu parkovacího místa, označeného pronajímatelem č. 12, v areálu čp. 101  
na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem, se spolkem Další šance z. s., Čechova 
664/4, Hradec Králové, zastoupený Mgr. Ivou Pelíškovou, k 31.12.2018, 

1.2.  dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2018/0440-D-1 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

1.3.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 15, označeného jako místnost č. 12 a č. 15 v areálu 
čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem spolku Další šance z. s., Čechova 
664/4, Hradec Králové, zastoupenému Mgr. Ivou Pelíškovou, za účelem provozování depozitu 
pro ochranu a péči o opuštěné a týrané kočky, od 01.01.2019 na dobu určitou 5 let, za cenu  
600 Kč/m

2
/rok a s uplatněním meziročního inflačního růstu nájemného, za předpokladu, že bude 

před podpisem nájemní smlouvy uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2018/1135 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 dodatek dle bodu 1.2. a nájemní smlouvu dle bodu 1.4. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 
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Termín: 31.12.2018 
 

R/99/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr výpůjčky části stavební parcely č. 66 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Farní charitě Dvůr 
Králové nad Labem, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  záměr výpůjčky a pronájmu částí stavební parcely č. 66 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
Základní škole speciální a praktické škole Diakonie ČCE Vrchlabí, Komenského 616,  
543 01 Vrchlabí, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit záměry dle bodu 1.1. a 1.2. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 21.12.2018 

R/100/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího 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. se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444,  
za účelem provozování technologického zařízení výměníkové stanice, 

1.2.  smlouvu o nájmu části nemovitosti - prostoru sloužícího podnikání č. OEMM/ONNP-2018/1136  
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: 31.12.2018 

 

R/101/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem jednoho parkovacího místa v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové 
nad Labem za cenu 250 Kč/měsíc plus platná sazba DPH, od 01.01.2019, na dobu neurčitou, 
společnosti INECO průmyslová ekologie s. r. o., náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.2.  smlouvu o nájmu plochy nádvoří č. OEMM/OSTA-2018/1137 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 plochy nádvoří dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 31.12.2018 
 

R/102/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s prominutím nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2 v čp. 2956 v ulici 
Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem, Tereze Ustohalové, Nové Lesy 11, Bílá Třemešná,  
a to za období 07.08.2018 - 31.12.2018 ve výši 10.500 Kč, z důvodu vzniklé vodovodní havárie  
a následných oprav prostoru sloužícího podnikání, 

2 .   schva lu je  

2.1.  ukončení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova ve Dvoře 
Králové nad Labem s Terezou Ustohalovou, **** **** **, **** ********, dohodou ke dni 31.12.2018, 

2.2.  dohodu o ukončení nájmu č. OEMM/DOUS-2018/1146 v souladu s bodem 3.1. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit dohodu dle bodu 3.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.12.2018 
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R/103/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  způsob úhrady dlužných splátek kupní ceny ve výši 23.779 Kč navýšených o 8 %, tj. o 1.902 Kč, 
za bytovou jednotku č. 2954/23 v čp. 2954, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem,  
vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavební parcele č. 5330, k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, formou 10 měsíčních splátek ve výši 2.296 Kč a 1 splátky ve výši 2.721 Kč, 
Petře Pavlisové, *********** ****, **** ******* *** *****, pod podmínkou ztráty výhody splátek  
při prodlení s měsíční splátkou s tím, že první splátka bude uhrazena v lednu 2019, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu č. OEMM/DOHO-2018/1147 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 uznání dluhu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 04.01.2019 

 

R/104/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  oznámení nájemce bytu č. 11 v čp. 963, Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, Ivy Pohlové 
(dříve Škopové) o užívání příjmení po rozvodu manželství, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0941-D-1 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 04.01.2019 

 

R/105/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s prominutím nájemného za pronájem bytu č. 131 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, 
Pavlu Hynkovi, ******** ***, **** ******* *** *****, a to za období 15.03.2018 - 30.11.2018 ve výši 
18.328 Kč, z důvodu vzniklé vodovodní havárie a následných oprav bytu. 

 

R/106/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  v rámci připravované investiční akce "II. etapa rekonstrukce ul. Heydukova" s ukončením 
pronájmu pozemkové parcely č. 3784/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, se společností 
OUTDOOR AKZENT, s. r. o., se sídlem Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4 - Krč,   

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  projednat uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. RIM/NAJE-2000/46 z 08.06.2000  
se společností OUTDOOR AKZENT, s. r. o., a to s ohledem na změnu rozsahu pronájmu. 

Termín: 18.01.2019 

 

R/107/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 3  
v čp. 400 v ulici Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, reagoval jediný zájemce, 

2 .   schva lu je  

2.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 3 v čp. 400 v ulici Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, 
Farní charitě Dvůr Králové nad Labem. Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, za účelem 
rozšíření poskytování služeb sociálně terapeutické dílny Slunečnice, na dobu určitou 5 let,  
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 800 Kč/m

2
/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního 
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růstu nájemného, s účinností od 01.01.2019, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy 
bude uhrazena jistota ve výši 3 měsíčních nájmů, 

2.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2018/1156 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.12.2018 

 

R/108/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Základní školou Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, o získání 
finančních prostředků z rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách  
v roce 2019" 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/109/2018 - 6. 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,  
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/110/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  oznámení ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428,  
o získání finančních prostředků ve výši 874.475 Kč na projekt "Digitalizace školy - usnadní 
pracovní roli" realizovaný v rámci Operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání, 
prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. 

 

R/111/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Základní školou 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 do Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II. pro MŠ a ZŠ č. výzvy 02_18_063,  
č. j. MSMT-22966/2017 vyhlášeného MŠMT, 

1.2.  oznámení ředitele o získání finančních prostředků ve výši 1.166.199 Kč na základě žádosti 
uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci do návrhu rozpočtového opatření. 
Termín: 31.03.2019 

 

R/112/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   urču je  

1.1.  plat ředitelce Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2428, ředitelce 
Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, ředitelce Mateřské školy, 
Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, ředitelce Základní umělecké školy R. A. Dvorského, 
Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 83, ředitelce Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, 
Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad Labem, řediteli Základní školy 5. května, Dvůr Králové 
nad Labem, 28. října 731, ředitelce Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 
884 a řediteli Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, s účinností 
od 01.01.2019, dle přílohy č. 2 - 8, 
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2.   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem platových výměrů dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/113/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o dotaci z dotačního řízení Ministerstva kultury ČR, a to na projekt: Juniorfilm - Memoriál 
Jiřího Beneše a Královédvorské Zlaté slunce, 

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 Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové 
nad Labem, Spojených národů 1620, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. 
tohoto usnesení. 

 

R/114/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s převodem částky 130.000 Kč z rezervního fondu Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Spojených 
národů 1620, Dvůr Králové nad Labem do fondu investic. 

 

R/115/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Senior domu Beránek, s. r. o., nám. T. G. Masaryka 
1132, 542 32 Úpice,  

1.2.   darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2018/1153, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. k podpisu 
Termín: 27.12.2018 

 

R/116/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s podáním přihlášky do energetické soutěže na dodavatele plynu pro Základní školu Podharť, 
Máchova 884, Dvůr Králové nad Labem a Mateřskou školu Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2428 podle článku 4, oddílu I. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem 
č. 20/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými 
organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při této veřejné zakázce nebude využit elektronický systém E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  ředitelce MŠ El. Krásnohorské, ředitelce ZŠ Podharť 

3.1.1.  předložit návrh realizace veřejné zakázky, zadávací dokumentaci a časový harmonogram 
veřejné zakázky radě města ke schválení dle bodu 1.1 tohoto usnesení. 

Termín: 31.03.2019 
 

R/117/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  oznámení ředitelky Základní umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem,  
náměstí T. G. Masaryka 83, o získání finančních prostředků ve výši 1.069.207 Kč z  Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit 
zjednodušeného projektu „Šablony II“, 
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R/118/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o podání žádostí  
o dotace prostřednictvím MAS Královédvorsko do programu Integrovaný regionální operační 
program, číslo výzvy: 144/06_16_072/CLLD_16_01_145, název výzvy: 9. výzva MAS 
Královédvorsko-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb II, název projektu: Obnova 
vozového parku a dovybavení mobilního týmu, 

2 .   souh las í  

2.1.  se záměrem Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem - pořízení dvou vozidel  
se speciální úpravou pro imobilní klienty, schodolezu a zvedací židle v rámci výzvy dle bodu 1.1. 
tohoto usnesení, v souladu s vnitřním předpisem č. 20/2016 Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/119/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o podání žádosti  
o účelovou dotaci na provoz sociálních služeb z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019, 
ve výši 3.000.000 Kč na pečovatelskou službu, 420.000 Kč na azylový Dům Žofie a 372.700 Kč 
na noclehárnu, 

2 .   souh las í  

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

 

R/120/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   urču je  

1.1.  plat ředitelkám Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530,  
Dvůr Králové nad Labem, Hankova domu, městského kulturního zařízení, náměstí Václava 
Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem, Městské knihovny Slavoj, Tylova 512, Dvůr Králové nad 
Labem, Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2962,  
Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 01.01.2019, dle příloh č. 1 - 4 a pověřuje starostu města 
podpisem platových výměrů. 

 

R/121/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  vyhlášení dotačního programu na podporu tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1.1.  zveřejnit vyhlášení dotačního programu dle bodu 1.1. na úřední desce městského úřadu. 
Termín: 20.12.2018 

 

R/122/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí daru Pavlu Cajthamlovi, Alešova 1210, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 3.000 Kč  
na částečnou úhradu výdajů účasti na 6. Mistrovství ČR v klasickém trojboji, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/DAR - 2018/1128 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: 21.12.2018 
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R/123/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  podání žádostí o poskytnutí dotací pro městské informační centrum a sezónní informační 
centrum, do dotačního programu Královéhradeckého kraje - 19CRG04 Podpora činnosti 
turistických informačních center, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1.1.  zajistit podání žádostí do dotačního programu uvedeného v bodě 1.1. tohoto usnesení. 
Termín: 07.01.2019 

 

R/124/2018 - 6. 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 Věře Kuhnové, 
trvale bytem ** ******* ** ** *, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/1000/2018 dle bodu 1.1. s Věrou Kuhnovou, ****** ***** ** 
******* ** ** *, *** ** **** ******* *** *****, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
Termín: 15.01.2019 

 

R/125/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  ukončení činnosti kontaktního místa Sdružení českých spotřebitelů ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o ukončení smlouvy č. VVS/DOUS-2018/1145 mezi městem Dvůr Králové nad Labem  
a Sdružením českých spotřebitelů, z. ú., na které přešla všechna práva a povinnosti plynoucí  
ze smlouvy uzavřené dne 10.10.2003 se Sdružením ochrany spotřebitelů a pacientů, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit starostovi města dohodu o ukončení smlouvy č. VVS/DOUS-2018/1145 k podpisu. 
Termín: 28.12.2018 

 

R/126/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění péče o nalezené a opuštěné kočky č. VVS/POSS/0631/2016-
D-1 s Další šancí z. s., IČ 22873163, sídlem Čechova 664/4, 500 02 Hradec Králové, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění péče o nalezené a opuštěné kočky  
č. VVS/POSS/0631/2016-D-1 starostovi města k podpisu. 

Termín: 28.12.2018 
 

R/127/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 3 ke smlouvě o umístění a péči o zatoulaná zvířata č. VVS/POSS-2014/304-D-3  
s Martinem Antonínem, IČ 66822050, sídlem Tylova 515, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit dodatek č. 3 ke smlouvě o umístění a péči o zatoulaná zvířata č. VVS/POSS-
2014/304-D-3 starostovi města k podpisu. 

Termín: 28.12.2018 
 

 



Strana 13/17 

R/128/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  nájem plochy k parkování pro zákazníky registru vozidel v ulici Nedbalova, Dvůr Králové nad 
Labem od společnosti TMW a. s., Nedbalova 573, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  
IČ 26060710; cena nájmu činí 8.000 Kč za rok, 

1.2.  smlouvu o nájmu plochy k parkování č. VVS/OSNJ-2018/1127, uzavřenou mezi smluvními 
stranami TMW 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 plochy k parkování č. VVS/OSNJ-2018/1127  
k podpisu. 

Termín: 28.12.2018 
 

R/129/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  Zveřejnění č. 1/2018/VVS - Podmínky pro výběr pořadatele pravidelných prodejních trhů  
na náměstí T. G. Masaryka v roce 2019, a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit Zveřejnění č. 1/2018/VVS - Podmínky pro výběr pořadatele pravidelných 
prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka v roce 2019, starostovi města k podpisu, 

Termín: 02.01.2019 
2.1.2.  zveřejnit po dobu 15 dnů Zveřejnění č. 1/2018/VVS - Podmínky pro výběr pořadatele 

pravidelných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka v roce 2019, na úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

 
Termín: 04.01.2019 

2.1.3.  předložit radě města k projednání došlé nabídky pořadatelů trhů. 
Termín: 20.02.2019 

 

R/130/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o poskytování služeb č. MP/2018 MP/POSS-2018/1155,  se společností  GLOBDATA  
a. s., se sídlem Na příkopě 393/11, 110 000 Praha 1 na projekt prodeje virtuálního parkovacího 
lístku, 

2 .   uk ládá  
2.1.  řediteli městské policie 

2.1.1.  předložit smlouvu č. MP/2018 MP/POSS-2018/1155 starostovi města k podpisu. 
Termín: 21.12.2018 

 

R/131/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   nesouh las í  

1.1.  s návrhem Evy Stehlíkové zastoupené na základě plné moci Ondřejem Vašutem na mimosoudní 
vyrovnání škody v nárokované výši . 

 

R/132/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   s tanovu je  

1.1.  ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále zákon o obcích) celkový počet zaměstnanců zařazených do úřadu na 140,7  
s platností od 01.01.2019, 

2 .   zř i zu je  

2.1.  ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jedno pracovní místo odborného referenta 
na odboru KTÚ s úvazkem 1,0 a současně snižuje u pracovního místa odborného referenta- 
právníka  na odboru KTÚ úvazek o 0,3 s platností od 01.01.2019, 
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3.   schva lu je  a  vydává  

3.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 11/2018 - dodatek č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, včetně 
přílohy č. 2 - organizační schéma, a to s platností od 01.01.2019, 

4 .   souh las í  

4.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č.11/2018 na webových 
stránkách města, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucímu KTÚ-PO 

5.1.1.  zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách. 
Termín: 31.12.2018 

 

R/133/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  informaci o průběhu soudního sporu s Martinem Antonínem, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním odvolání ke Krajskému soudu v Hradci Králové proti rozsudku Okresního soudu  
v Trutnově č. j. 106C 31/2017-147 z 27.11.2018 prostřednictvím advokátky Mgr. Barbory 
Šimarové, sídlem Maiselova 25/4, Praha 1. 

 

R/134/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s oslovením vlastníka čistírny odpadních vod, společnosti EVORADO IMPORT, a. s.  
IČ 26891395, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, Praha 5 k jednání o odkoupení 
čistírny odpadních vod a nemovitých věcí s provozem spojených, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města písemným oslovením společnosti EVORADO IMPORT, a. s. IČ 26891395,  
se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, Praha 5 k jednání o odkoupení čistírny odpadních 
vod a nemovitých věcí s provozem spojených a jednat v této věci.  

 

R/135/2018 - 6. 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, ve znění pozdějších 
předpisů (dále zákon o obcích), s platností od 20.12.2018 tyto komise RM: 

 

- komisi prevence kriminality 

- kulturní komisi 

- sociální komisi 

- památkovou komisi 

- komisi cestovního ruchu  

- dopravní komisi 

- likvidační komisi 

- škodní komisi 

- stavebně-architektonickou komisi 

- sportovní komisi 

- komisi životního prostředí  

 

2 .   jm enu je  

2.1.  v souladu s ust. § 102. odst. písm. h) zákona o obcích předsedou komise prevence kriminality 
Jana Štípka a další členy: 

Bc. Kateřina Pištorová  

Bc. Zdeněk Pikl  
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Mgr. Stanislav Lupač  

Iveta Hanušová  

Jaroslava Poskočilová  

Miloslava Buřilová  

Mgr. Kateřina Litošová  

Mgr. Jiří Popov  

Miroslav Kříž  

Mgr. Sofia Hladíková  

 

2.2.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou kulturní komise Zuzanu 
Čermákovou a další členy:  

Mgr. Vladimíra Matušková  

Iveta Hanušová  

Bc. Dana Humlová  

Mgr. Alexandra Jiřičková  

Filip Pýcha  

Mgr. Marta Pešková Staníková Bc. Petra Zivrová  

Bedřich Machek  

Bc. Jana Munzarová  

Martina Jarolímková  

 

2.3.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou sociální komise Alexandru 
Jiřičkovou a další členy: 

Ing. Vítězslav Šturma  

Mgr. Marcela Hauke  

Mgr. Kateřina Hojná  

Mgr. Radka Mitisková  

MVDr. Václav Krpálek  

Mgr. Dagmar Motalová  

Bc. Kateřina Pištorová  

MUDr. Libor Seneta  

Martina Svobodová  

Petra Šimková  

 

2.4.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou komise pro občanské záležitosti 
Jana Jarolíma a další členy: 

Dagmar Baierová  

Barbora Bezrová  

Lenka Fléglová  

Ladislav Matras  

Simona Matrasová  

Lenka Prajzlerová  

Radka Pryšingerová  

Soňa Vachková  

Iveta Weiglová  

 

2.5.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou památkové komise Bedřicha 
Machka a další členy: 

Bc. Vladimír Jiřička  

Mgr. Alexandra Jiřičková  

Ing. Miloš Kudrnovský  
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Ing. Táňa Nováková  

Ing. Ctirad Pokorný  

Ing. arch. Kateřina Sedláčková  

Mgr. Ivana Černá  

Ing. Pavel Tschiedel  

Ing. Dagmar Flosová 

Ing. arch. Ota Černý  

 

2.6.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou komise cestovního ruchu Filipa 
Košťála a další členy: 

Nancy Hendrik Leonarda Marie Engelen  

Markéta Kirschová  

Miloš Rejl  

Mgr. Alexandra Jiřičková  

Michal Súkup  

Bc. Ladislav Markl  

Mgr. Šárka Šádková  

Ing. Jan Staněk  

Ing. Veronika Tomková  

Bc. Petra Zivrová  

 

2.7.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou dopravní komise Jana Jarolíma  
a další členy: 

Milan Janák  

Milan Štenberk  

Petr Valeš  

Jan Štípek  

Luděk Krýza  

Bc. Jan Sedláček  

Ing. Bc. Michal Šmíd  

MUDr. Jan Prouza  

Mgr. Jindřich Hauke  

Jiří Kříž  

 

2.8.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou likvidační komise Elenu Mocovou 
a další členy: 

Milena Šulcová 

Marcel Šádek 

Miluše Černá 

Jaroslava Kirschová 

 

2.9.   v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou škodní komise Martina  Plecháče 
a  další členy: 

Mgr. Zdeněk Lokvenc 

Milena Šulcová 

Ing. Ctirad Pokorný 

Mgr. Šárka Hulíková 

 

2.10.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou stavebně-architektonické komise 
Ing. arch. Otu Černého a další členy: 

Ing. Martin Rudolf  
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Ing. Jan Helbich  

Luděk Krýza  

Nasik Kiriakovský  

Ing. Ctirad Pokorný  

Ing. Jiří Rain  

Vojtěch Stoklasa   

Ing. Stanislav Janák  

Ing. Kateřina Sedláčková  

 

2.11.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou sportovní komise Jana Jarolíma 
a další členy: 

Georgios Karadzos  

Vasilis Teodoridis  

Ing. Lukáš Backa  

Mgr. Pavlína Špatenková 

Mgr. Michal Vágner  

Mgr. Dušan Kubica  

Zbyněk Wolf  

Bc. Petra Zivrová 

Vít Zlámal 

Martin Heřmanský  

 

R/136/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  výši kompenzace 3.259.000 Kč pro rok 2019 k zajištění městské autobusové dopravy ve Dvoře 
Králové nad Labem společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s., se sídlem Na Ostrově 177, 
Chrudim. 

 

R/137/2018 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zpoplatněné služby svozu a zajištění využití bioodpadu, kdy přihlášení účastníci projektu budou  
v roce 2019 přispívat na projekt částkou 300 Kč za nádobu o objemu 140 l za rok, 500 Kč  
za nádobu o objemu 240 l za rok a 2.000 Kč za nádobu o objemu 770 l za rok se splatností  
do 31.03.2019 u stávajících smluv, příp. do 15 dnů od podpisu smlouvy o výpůjčce (nádoby 
budou poskytovány do vyčerpání zásob). 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 


