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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 8. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 23.01.2019 

 
 

Usnesení č. R/19/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

 

1. souhlasí 

1.1. se zahájením zadávání podlimitní veřejné zakázky: "Varovný informační protipovodňový systém města Dvůr 
Králové nad Labem a zpracování digitálního povodňového plánu" v rámci projektu "Rozšíření varovného 
informačního protipovodňového systému města Dvůr Králové nad Labem" - Operační program Životního 
prostředí CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_063/0005211., s tím, že tato podlimitní veřejná zakázka na dodávky bude 
zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona  
č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

2. schvaluje 

2.1. v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, že tato podlimitní 
veřejná zakázka na dodávky bude zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení včetně příslušných 
dokladů (Výzvy a zadávací dokumentace) a časového harmonogramu zadávání a přepokládané realizace této 
veřejné zakázky, 

2.2. v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., společnost Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., IČ 25972154, se 
sídlem Dašická 247, 530 03 Pardubice, zastoupenou Ing. Janou Dvořákovou, jako osobu, která bude zadavatele 
zastupovat při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením a tedy i jako osobu 
oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

2.3. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat ve věcech této veřejné zakázky, jak se společností 
Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., tak i navenek a zároveň také jako osobu způsobilou pro elektronické 
otevírání nabídek, 

2.4. vedoucího odboru Ol, jako osobu oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

2.5. složení hodnotící komise a současně komise pro posouzení splnění podmínek účasti, včetně náhradníků, 
v  předloženém znění, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit přípravu a realizaci veřejné zakázky v předpokládaných termínech, 

3.2. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro posouzení splnění podmínek účasti (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním dne 25.02.2019 (v 10:45 hod.) před 
elektronickým otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

Termín: 25.02.2019 
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Usnesení č. R/20/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

 

1. schvaluje 

1.1. pronájem části stavební parcely č. 66 o výměře 40 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Základní škole speciální a 

praktické škole Diakonie ČCE Vrchlabí, se sídlem Komenského 616, 543 01 Vrchlabí,  
za dohodnuté nájemné ve výši 4.000 Kč/rok, 

1 2. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2019/0032 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

1.3. výpůjčku části stavební parcely č. 66 o výměře 20 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Základní škole speciální a 

praktické škole Diakonie ČCE Vrchlabí, se sídlem Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, 

1.4.  smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP - 2019/0033 dle bodu 1.3. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

1.5. výpůjčku části stavební parcely č. 66 o výměře 20 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Farní charitě,  

se sídlem Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.6. smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP - 2019/0034 dle bodu 1.5. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení a smlouvy o výpůjčce dle bodu 1.4. a 1.6. tohoto 
usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 15.02.2019 

 

Usnesení č. R/21/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

 
1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení pozemkové parcely č. 77/5 o výměře 101 m
2
 v k. ú. Verdek za kupní cenu ve výši 16.665 Kč, 

která byla stanovena znaleckým posudkem č. 319/2018, od Jana Vondrouše, 
 
1 2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/0007 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu 

města jejím podpisem. 
 

Usnesení č. R/22/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

 
1. schvaluje 

1.1. výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1902/33 v čp. 1902, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové 
nad Labem: 
1. místo: Luboš a Pavla Vondroušovi 

1.2. výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1988/41 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo, 
Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Jan Marek a Adéla Marková 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit prodej bytové jednotky č. 1902/33 v čp. 1902, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 493/7737 na společných částech domu čp. 1902, st. p. č. 2263, Luboši 
a  Pavle Vondroušovým za celkovou kupní cenu 849.999 Kč, 

2.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2019/0038 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím 
podpisem, 
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2.3. schválit prodej bytové jednotky č. 1988/41 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 532/17416 na společných částech domu  
čp. 1987, 1988, 1989, st. p. č. 2347, Janu Markovi a Adéle Markové za celkovou kupní cenu 875.000 Kč, 

2.4. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2019/0039 dle bodu 2.3. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím 
podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zahrnout finanční prostředky získané výběrovým řízením na prodej volných bytových jednotek do návrhu 
nejbližšího rozpočtového opatření pro rok 2019. 

Termín: 20.02.2019 

Usnesení č. R/23/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

  1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 1701/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem MUDr. Jiřině Klustové. 

 

Usnesení č. R/24/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit darování části pozemkové parcely č. 557/1 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové o výměře 69 m
2
, která je dle 

geometrického plánu č. 264-681/2017 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 557/4 v k. ú. Lipnice 
u Dvora Králové a části o výměře 62 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 264-681/2017 označena jako nově 

vzniklá pozemková parcela č. 557/5 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, části pozemkové parcely č. 525/1 v k. ú. 
Horní Dehtov o výměře 792 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 167-682/2017 označena jako nově vzniklá 

pozemková parcela č. 525/7 v k. ú. Horní Dehtov, části pozemkové parcely č. 526/2 v k. ú. Horní Dehtov 
o  výměře 1 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 167-682/2017 označena jako nově vzniklá pozemková 

parcela č. 526/3 v k. ú. Horní Dehtov do vlastnictví Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové, 

1.2. schválit darovací smlouvu č. OEMM/DAR-2019/0043 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení se Správou silnic 
Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Kutnohorská 59, Plačice,  
500 04 Hradec Králové a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

Usnesení č. R/25/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výpověď nájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou částí pozemkové parcely č. 4716 o celkové výměře 120 m
2
 v k. ú. 

Dvůr Králové nad Labem Petru Effenberkovi a  pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit výpověď dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 25.01.2019 

Usnesení č. R/26/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s pronájmem datových okruhů optické metropolitní sítě společnosti MKInet, s. r. o., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2019/0053 se společností MKInet, s. r. o. a pověřuje starostu města 
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jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. předložit starostovi města smlouvy k podpisu. 

Termín: 31.01.2019 
 

Usnesení č. R/27/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádostí Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, o dotace 
z dotačních programů Královéhradeckého kraje na rok 2019, a to na projekty: Prima hrátky v Jedničce aneb 
Zahradní slavnost pro děti 2019 a Okresní kolo Poznávání přírodnin 2019, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele příjemce dotací a 
s  jejich převedením na účet Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, 
v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

Usnesení č. R/28/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. vyhlášení dotačního programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní 
památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem, 
dle přílohy č.1, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. zveřejnit vyhlášení dotačního programu na úřední desce městského úřadu, 

Termín: 30.01.2019 

3. bere na vědomí 

3.1. zápis památkové komise RM ze dne 08.01.2019, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. připravit dokumenty k restaurování Pomníku obětem květnové revoluce 1945 od Josefa Wagnera, 

Termín: 31.12.2019 

5. souhlasí 

5.1. s přípravou podkladů orientačního plánu významných hrobů na městském hřbitově ve Dvoře Králové nad Labem. 
 

Usnesení č. R/29/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Adventoru o. s., Vondroušova 1197, Praha 6, na realizaci osvětové 

akce na podporu problematiky autismu s názvem Putování 2019, 
1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2019/0040 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
Termín: 13.02.2019 
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Usnesení č. R/30/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

 
1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace z rozpočtu města Mateřské škole JUTA, Riegrova 717, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 
10.000  Kč na nákup pěstitelských potřeb, hraček a didaktického materiálu, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2019/0042, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 06.02.2019 

 Usnesení č. R/31/2019 
Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, k získání finančních 
prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 z dotačního programu Rozvoj podmínek pro 
vzdělávání, na projekty "Polytechnická výchova a vzdělávání" a "Rozvoj talentů", 

2. souhlasí 

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

 

Usnesení č. R/32/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

 

1. ruší 

1.1. vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 12/2014 Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského 
zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem ke dni 23.01.2019 bez náhrady, 

1.2. vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2015 Pravidla periodického hodnocení ředitelů 
příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených městem Dvůr Králové nad Labem ke dni 23.01.2019 bez 
náhrady. 

 

Usnesení č. R/33/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem do programu 19KPG01 podpora činnosti 
muzeí  a  galerií v rámci Královéhradeckého kraje na restaurování sbírkového předmětu - dámská pelerína, 

2. souhlasí 

2.1. v případě kladného vyřízení žádosti dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím finančních prostředků 
poskytnutých Městskému muzeu ve Dvoře Králové nad Labem. 

 
 
Usnesení č. R/34/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání kulturní komise rady města z 09.01.2019, 
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2. schvaluje 

2.1. vyhlášení dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit na rok 2019 dle přílohy č. 2, 

3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

3.1. zveřejnit vyhlášení dotačního programu dle bodu 2.1. na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

 

Usnesení č. R/35/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

 
1. souhlasí 

1.1. s poskytnutím finančního daru na kastraci volně žijících koček ve výši 20.000 Kč spolku Další šance z. s., se sídlem 
Čechova 664, 500 02 Hradec Králové 2, IČ 22873163, zastoupeného Ivou Pelíškovou - působiště Dvůr Králové 
nad Labem, na kastraci a zaléčení 25 koček v katastru města, 

2. schvaluje 

2.1. darovací smlouvu č. VVS/KAS/37-2019 se spolkem Další šance z. s., se sídlem Čechova 664, 500 02 Hradec 
Králové 2, IČ 22873163 v souladu s bodem 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí VVS 

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

Termín: 31.01.2019 

 

Usnesení č. R/36/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

 
1. schvaluje 

1.1. vyslání místostarostky města Dvůr Králové nad Labem Alexandry Jiříčkové na zahraniční pracovní cestu 
do  Bratislavy (Slovensko) ve dnech 25.-27.01.2019, 

2. rozhoduje 

2.1. o tom, že jí budou uhrazeny náklady spojené se zahraniční pracovní cestou dle bodu 1.1 v souladu s platnými 
právními předpisy, a to včetně kapesného ve výši 28 euro, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zabezpečit cestovní pojištění a nutné cestovní náležitosti včetně kapesného spojené se zahraniční pracovní 
cestou dle bodu 1.1. 

Termín: 25.01.2019 
 

Usnesení č. R/37/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. o výběru nabídky České pošty, s. p., na distribuci Novin královédvorské radnice na rok 2019, 

2. schvaluje 

2.1. Smlouvu o Roznášce informačních/propagačních materiálů č. VKV/OSTA-2019/0013 se společností Česká pošta, 
s. p., a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucí VKV 

3.1. předložit starostovi města Smlouvu o Roznášce/informačních propagačních materiálů č. VKV/OSTA-2019/0013 
k  podpisu. 

Termín: 28.01.2019 
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Usnesení č. R/38/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s ust. § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vnitřní předpis města Dvůr 
Králové nad Labem č. 2/2019 - Organizační řád, včetně přílohy - organizační schéma, a to s platností 
od  24.01.2019, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2019 na webových stránkách města, 

3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

Termín: 31.01.2019 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 


