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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

7. 

VÝPIS Z USNESENÍ  
Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 16.01.2019 
 

 

R/1/2019 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   p ro jedna la  

1.1.    předložené varianty konkrétního umístění (natočení) „nosorožce Sudána" v centrálním ostrůvku   
okružní křižovatky u Oční školy, 

2.  schva lu je  

 2.1.    variantu umístění (natočení) „nosorožce Sudána" k ulici Sladkovského, 

3.   uk ládá vedouc ím u RISM  

 3.1.   zahájit přípravu vlastní instalace.     

           Termín: 30.08.2019 

 

R/2/2019 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.    bere  na vědom í  

1.1.  žádost Jaroslava Bezoušky IČ 10160001, na přehodnocení rozhodnutí rady města o výši smluvní 
pokuty, 

2.    souh las í  

  2.1. s původním usnesením č. R/617/2018 - 145. RM z 09.10.2018, kterým rada města souhlasila  
s provedenými vícepracemi a jejich cenou na akci: "Obnova vnějšího pláště hlavní budovy 
Hankova domu čp. 299 ve Dvoře Králové nad Labem", s prodloužením termínu dokončení díla  
do 31.05.2018, s vyúčtováním smluvní pokuty dodavateli a vzájemným započtením víceprací  
a dosud neuhrazené částky z fakturace vůči smluvní pokutě,   

3.    schva lu je  

3.1.   odpověď na žádost Jaroslava Bezoušky a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
 

4.   uk ládá vedouc ím u RISM  

4.1.   předložit odpověď dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 23.01.2019 

 

R/3/2019 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souh las í  

1.1.    se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 580 v k. ú. Zboží u Dvora 
Králové za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.800 Kč bez příslušné sazby DPH a  
s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 580 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 

2.   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
č. IV-12-2018226/SOBS VB/1 (ES OEMM-BUDO-2019/0003) se společností ČEZ Distribuce,  
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
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zastoupena Milanem Schejbalem, se sídlem Kocbeře 91, 544 64 Kocbeře a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3. uk ládá vedouc í  OEMM  

 3.1.   předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 08.02.2019 

R/4/2019 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schva lu je  

 1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 2253/6, č. 2267/3,  
č. 2267/4, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4947-
269/2018 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 17.800 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.    smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017402 (ES OEMM/VB-2019/0004) 
se společností 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 
GEODÉZIE KRKONOŠE s. r. o., se sídlem Zákoutí 599, 512 46 Harrachov a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2. uk ládá vedouc í  OEMM  

 2.1.    předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 08.02.2019 

R/5/2019 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.    schva lu je  

1.1.   záměr prodat pozemkovou parcelu č. 297/2 v k. ú. Žireč Ves, 
2.    uk ládá vedouc í  OEMM  

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

Termín: 23.01.2019 
 

R/6/2019 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schva lu je  

1.1.    záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova ve Dvoře 
Králové    nad Labem za podmínek: 

- minimální cena nájmu 600 Kč/m
2
/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, 

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, 

- využití prostoru může být v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým určením za 
podmínek dohodnutých s vlastníkem, 

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

 1.2.   komisi pro výběrové řízení ve složení Jan Jarolím, Helena Mojiková, Tomáš Machek (náhradníci    
Alexandra Jiřičková, Renata Pospíšilová, Martina Svobodová), 

2. uk ládá vedouc í  OEMM  

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

Termín: 23.01.2019 

R/7/2019 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschva lu je  

1.1.    výpověď nájmu části pozemkové parcely č. 576/1 v k. ú. Zboží u Dvora Králové a trvá na svém 
usnesení č. R/481/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 21.08.2018. 
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R/8/2019 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schva lu je  

 1.1.   výpůjčku dvou spojených odborných učeben v 1. NP budovy čp. 132 na nábřeží Jiřího Wolkera  
od Střední školy informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069,  
na dobu určitou 10 let s účinností od 15.08.2019, 

1.2.  smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2019/0049 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a  pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. uk ládá vedouc í  OEMM  

 2.1.   předložit smlouvu o výpůjčce dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 17.01.2019 

R/9/2019 - 7. 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 vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města     
Dvůr Králové nad Labem za rok 2018 dle přílohy č. 1. 

 

R/10/2019 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schva lu je  

1.1.   výzvu k podání žádostí o účelové neinvestiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle  
přílohy č. 1 pro rok 2019, 

2. uk ládá vedouc í  ŠKS  

2.1.    zveřejnit výzvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem. 

Termín: 17.01.2019 

R/11/2019 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere  na vědom í  

1.1.   oznámení ředitelky Hankova domu, městského kulturního zařízení, o odstoupení z pracovního 
místa k 30.6.2019, 

2. schva lu je  

2.1.  text vyhlášení a časový harmonogram výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky 
Hankova domu, městského kulturního zařízení dle přílohy č. 2, 

3. jm enu je  

3.1.  Alexandru Jiřičkovou, předsedkyní výběrové komise a členy výběrové komise Zuzanu 
Čermákovou, Libora Kasíka, Jana Jarolíma, Petru Zivrovou, pro výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele/ředitelky Hankova domu, městského kulturního zařízení a pověřuje 
starostu města podpisem jmenovacích dekretů, 

4. uk ládá vedouc í  ŠKS -KSCR 

4.1.   zveřejnit vyhlášení výběrového řízení dle bodu 2.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem, v Novinách královédvorské radnice, v regionálním tisku a na 
webových stránkách města. 

Termín: 17.01.2019 
 

R/12/2019 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.    bere  na vědom í  

1.1.    podání žádosti Hankova domu, městského kulturního zařízení do programu 19KPG01 podpora a 
rozvoj profesionálních a neprofesionálních aktivit v rámci Královéhradeckého kraje na swingový 
festival Dny R. A. Dvorského, 

2.   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím finančních  
prostředků poskytnutých Hankovu domu, městskému kulturnímu zařízení. 
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R/13/2019 - 7. 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 Lucii Novákové,  

1.2. darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/1179/2018 dle bodu 1.1. s Lucií Novákovou a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2. uk ládá  vedouc í  VVS  

2.1. předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
Termín: 16.03.2019 

 

R/14/2019 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere  na vědom í  

 1.1.   zprávu o činnosti komise pro občanské záležitosti za rok 2018. 

 
 

R/15/2019 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.    schva lu je  

  1.1.   vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 1 /2019 - Jednací řád Rady města Dvůr Králové 
nad Labem, 

2. souh las í  

2.1.   se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 1 /2019 - Jednací řád Rady 
města Dvůr Králové nad Labem na webových stránkách města, 

3. uk ládá vedouc ím u KTÚ -PO 

3.1.    předložit vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2019 - Jednací řád Rady města Dvůr       
Králové nad Labem starostovi města a místostarostce města k podpisu, 

3.2.    zajistit zveřejnění vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2019 - Jednací řád 
Rady města Dvůr Králové nad Labem na webových stránkách města. 

           Termín: 31.01.2019 

R/16/2019 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  m ění  

1.1.   usnesení R/135/2018 - 1.1. - 6. Rada města o zřízení komisí RM tak, že na místo chybně uvedené 
komise životního prostředí se uvádí komise pro občanské záležitosti, 

2. zř i zu je  

2.1.    v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích komisi životního prostředí s platností ke  
dni 16.01.2019, 

3. jm enu je  

3.1.    v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou komise životního prostředí 
Ing. Vítězslava Šturmu a členy komise JUDr. Josefa Pojezdného, Bc. Milana Šimka, Jaroslava 
Kratěnu, Mgr. Lindu Harwot, PhD., Vladimíra Gluze, Hanu Sedláčkovou, Ing. Dušana Sedláčka, 
Ing. Michala Súkupa s platností ke dni 16.01.2019, 

4. odvo lává  

4.1.    v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích Ing. Veroniku Tomkovou z funkce členky 
komise cestovního ruchu s platností ke dni 16.01.2019, 

5. jm enu je  

5.1.    v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích Jana Machka členem komise cestovního 
ruchu s platností ke dni 16.01.2019, 

  5.2.   v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích Ing. arch. Vladimíru Paterovou členkou    
komise stavebně-architektonické s platností ke dni 16.01.2019. 
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R/17/2019 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souh las í  

 1.1.   s rozšířením předmětu smlouvy o nové tiskové zařízení, 

2. schva lu je  

2.1.    dodatek č. 2 k servisní a materiálové smlouvě se spol. JANUS, spol. s r. o., OI/OSTA-2013/0800 - 
D2 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. uk ládá vedouc ím u OI  

  3.1.     předložit dodatek smlouvy starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.01.2019 

 

R/18/2019 - 7. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhodu je  

1.1.   o připojení internetové konektivity Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem včetně 
odloučených pracovišť Sadová a Dům Žofie prostřednictvím metropolitní sítě města Dvůr Králové 
nad Labem, 

2. schva lu je  

2.1.  smlouvu č. OI/POSS-2019/0012 s Pečovatelskou službou města Dvůr Králové nad Labem  
o poskytnutí internetové konektivity a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. uk ládá vedouc ím u OI  

  3.1. předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.01.2019 

 
 
 
 
 
 

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

 


