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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

13. 
VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 06.03.2019 

R/102/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. vydává 

1.1. vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2019 - Jednací řád Rady města Dvůr 
Králové nad Labem, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním vnitřního předpisu města č. 3/2019 na webových stránkách města Dvůr 
Králové nad Labem, 

3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. zveřejnit vnitřní předpis města č. 3/2019 na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem.        Termín: 31.03.2019 

 
R/103/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1   vydat vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2019 - Jednací řád Zastupitelstva 
města Dvůr Králové nad Labem. 

 
R/104/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. v souladu s ust. § 102 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2019 - dodatek č. 1 
k vnitřnímu předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2017 Pro správu a vymáhání 
pohledávek s účinností od 07.03.2019 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. nesouhlasí 

2.1. se zveřejněním tohoto vnitřního přepisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem. 

 
R/105/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1.  schválit a vydat ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích 
v platném znění, obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2019 
o nočním klidu. 

 
R/106/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1 navrhnout v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích 
v platném znění, Jana Jarolíma jako zástupce města Dvůr Králové nad Labem v dozorčí 
radě společnosti Krematorium, a. s. Jaroměř, 
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1.2. delegovat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích 
v platném znění, Alexandru Jiřičkovou, po dobu trvání jejího funkčního období, zástupkyní 
města Dvůr Králové nad Labem na valných hromadách společnosti Krematorium, a. s. 
Jaroměř, 

1.3. vzít na vědomí oznámení o konání valné hromady společnosti Krematorium, a. s. 
26.04.2019, 

1.4. vzít na vědomí program valné hromady společnosti Krematorium, a. s. bez připomínek 
a doplnění, 

1.5. schválit plnou moc pro Alexandru Jiřičkovou k zastupování akcionáře na valné hromadě 
společnosti Krematorium, a. s. Jaroměř dne 26.04.2019 a pověřit starostu města jejím 
podpisem. 

 

R/107/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výkaz skutečných nákladů a výnosů za rok 2018 spojených s provozováním městské 
hromadné dopravy ve Dvoře Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. úhradu kompenzace poskytnutých slev na jízdném pro děti, žáky, studenty a seniory za rok 
2018 ve výši 74.797 Kč společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s. 

 

R/108/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s vyhrazením parkovacího stání v ulici Libušina před čp. 1020 pro držitele průkazu ZTP 
Milana Baryhara. 

 
R/109/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
 
1. bere na vědomí 

1.1.  zápis z komise životního prostředí z 11.02.2019, 

2. souhlasí 

2.1. s podáním žádosti odboru ŠKS o předběžnou informaci k možnosti doplnění náměstí 
T.  G.  Masaryka a ulice Revoluční o zeleň a drobný mobiliář, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. podat žádost o předběžnou informaci dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 
           Termín: 31.03.2019 
 

R/110/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2019 včetně změn v rámci jednotlivých 
organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje 
schválený rozpočet na rok 2019 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
■ na straně příjmů zvyšuje o 8.721.043,95 Kč 
■ na straně výdajů zvyšuje o 8.056.868,25 Kč 
■ ve financování upravuje  o  - 664.175,70 Kč 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2019 
■ na straně příjmů 434.364.757,83 Kč 
■ na straně výdajů 487.031.442,25 Kč 
■ financování            52.666.684,42 Kč. 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2019, po této úpravě v souhrnné výši 
52.666.684,42 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 
smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. 
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R/111/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 
1.1. se zahájením realizace akce: "Rekonstrukce - obnova vodovodu a kanalizace v ulici 

Čelakovského", 

2. schvaluje 

2.1. v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, uzavření smlouvy na realizaci akce: "Rekonstrukce - obnova vodovodu a kanalizace 
v ulici Čelakovského" se zhotovitelem: Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 
Labem, s. r. o., IČ 28818334, a nabídnutou cenu 5.859.905 Kč bez DPH, 

2.2. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2019/0179 na výše uvedenou akci a pověřuje starostu města 
podpisem této smlouvy, 

2.3. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat ve věcech realizace této akce. 
3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2019/0179 starostovi města k podpisu, 

3.2. zajistit realizaci akce: "Rekonstrukce - obnova vodovodu a kanalizace v ulici Čelakovského". 
          Termín: 14.06.2019 
 

R/112/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1.  protokol o otevírání obálek, písemnou zprávu zadavatele o hodnocení nabídek a písemnou 
zprávu o výsledku posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele k veřejné 
zakázce zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění na dodávky: "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_063/005211, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise a komise pro splnění podmínek účasti o výběru 
nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že vybranou nabídkou pro 
"VZ č. 1" je nabídka dodavatele: VoiceSys s. r. o., se sídlem Boleslavská třída 138/10, 
288 02 Nymburk, IČ 04646606, s celkovou nabídkovou cenou 2.928.070 Kč bez DPH, 
3.542.965 Kč včetně DPH a pro "VZ č. 2" dodavatele: Hydrosoft Veleslavín s. r. o., se sídlem 
U Sadu 62/13, 162 00 Praha 6, IČ 61061557, s celkovou nabídkovou cenou 380.000 Kč bez 
DPH, 459.800 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvy o dílo na část "VZ č. 1" č. RISM/DILO-2019/0206 a část "VZ č. 2" 
č. RISM/DILO-2019/0207 s vítěznými dodavateli výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje 
starostu města podpisem těchto smluv, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

4.2. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvy č. RISM/DILO-2019/0206 
a č. RISM/DILO-2019/0207 starostovi města k podpisu. 

           Termín: 29.03.2019 
 

R/113/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky na akci "ZŠ Schulzovy sady - odborné učebny a zajištění 
bezbariérovosti v budově A - Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem, dodávka školního 
nábytku" jako nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění včetně příslušných 
dokumentů - zadávací dokumentace, časového harmonogramu, návrhu smlouvy o dílo, 

1.2. v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
Michala Kudrnáče, Zámecká 240, 547 01 Náchod, IČ 69145598, jako osobu, která bude 
zadavatele zastupovat při provádění úkonů, podle tohoto zákona, souvisejících se 
zadávacím řízením, 
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1.3.  vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat ve věcech této veřejné zakázky 
s Michalem Kudrnáčem, 

1.4. složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro 
posouzení splnění podmínek účasti, včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech,  Termín: 23.08.2019 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek a posouzení 
kvalifikace (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním 
před otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

           Termín: 23.04.2019 

 
R/114/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit záměr vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací na akci 
"ČOV  ve Dvoře Králové nad Labem" v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona  
č.  34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 
R/115/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. operační plán péče a údržby městské veřejné zeleně pro rok 2019 ve smyslu platné 
zřizovací listiny Technických služeb města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 2. 

 
R/116/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2 
v čp. 2956 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem reagovali 4 zájemci, z nichž 
1 před zahájením výběrového řízení odstoupil, 

2. schvaluje 

2.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové 
nad Labem, Aleně Vychové, za účelem vykonávání modeláže nehtů, manikúry a 
kosmetických služeb, na dobu určitou 5 let, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 1.301 
Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu nájemného, s účinností od 
16.03.2019, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena jistota ve 
výši 3 měsíčních nájmů, 

2.2. nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2019/0183 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit nájemní smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

           Termín: 15.03.2019 

 

R/117/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1.  úpravu nájemného z prostor sloužících podnikání pro rok 2019 o meziroční růst inflace 
ve  výši, vyhlášené ČSÚ, tj. o 2,1 %, od 01.01.2019, 

1.2. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2017/0007-D-2 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 1 v čp. 1 a v čp. 2 na_ náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem 
s Martinem Šporerem, 

1.3. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2015/0805-D-2 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 2 v čp. 1 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem se 
společností PAULCOLOR s. r. o. se sídlem Komárov 21, Vítězná, 

1.4.   Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2017/1046-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 2 v čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Ladislavou 
Sýkorovou, 
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1.5. Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2018/0318-D-1 a dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2016/0679-D-2 
k nájemním smlouvám na prostor sloužící podnikání č. 2 a č. 9 v čp. 40 na náměstí 
T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Farní charitou Dvůr Králové nad Labem, 
Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, 

1.6. Dodatek č. 19 RIM/NAJE-2001/0156-D-19 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání 
č. 3 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem se společností SEEL, 
spol. s r. o., náměstí T. G. Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem, 

1.7. Dodatek č. 20 RIM/DODS-2012/0734-D-20 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 4 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Věrou 
Humeňukovou a s Jitkou Neumanovou, 

1.8. Dodatek č. 16 RIM/NAJE-2001/0156-D-16 k nájemní smlouvě na prostor sloužící podnikání 
č. 5 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Jaroslavou 
Voňkovou,  

1.9. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2015/0717-D-2 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 6 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem s Tomášem 
Němečkem, 

1.10. Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2018/0571-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 7 a č. 8 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem 
se Základní školou speciální a praktickou školou Diakonie ČCE Vrchlabí, Komenského 616, 
Vrchlabí, 

1.11. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2016/0244-D-2 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 10 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem 
se Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818, Trutnov, 

1.12. Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2017/0986-D-1 k nájemní smlouvě na 3 místnosti o celkové 
výměře 10,76 m2, nacházející se v budově bez čp. na stavební parcele č. 50 v k. ú. Zboží 
u Dvora Králové, s Alenou Šmídovou,  

1.13. Dodatek č. 3 OEMM/ONNP-2015/0806-D-3 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 1 v čp. 57 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem 
se společností Zvičinské uzeniny a lahůdky s. r. o., Dolní Brusnice 78, 

1.14. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2014/0755-D-2 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 1 v čp. 72 v ulici Revoluční ve Dvoře Králové nad Labem s Kateřinou 
Zandlerovou,  

1.15. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2018/0440-D-2 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 11 v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem se 
spolkem Další šance z. s., Čechova 664/4, Hradec Králové, 

1.16. Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2018/0563-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 14 v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem 
s Petrou Hrdinovou,  

1.17. Dodatek č. 2 RIM/ONNP-2014/0516-D-2 ke smlouvě o nájmu na prostor sloužící podnikání 
č. 1 v čp. 115 v ulici Palackého ve Dvoře Králové nad Labem s Martinem Mádlem,  

1.18. Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2017/1045-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 1 v čp. 295 v ulici Roosevetova 295 ve Dvoře Králové nad Labem s Alexandrou 
Kobližkovou,  

1.19. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2017/0562-D-2 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 1 (restaurace a příslušenství) v čp. 299 na náměstí Václava Hanky ve Dvoře 
Králové nad Labem s Pavlem Mičanem, 

1.20. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2016/1076-D-2 a dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2018/0193-D-1 
k nájemním smlouvám na prostor sloužící podnikání č. 1 a č. 2 v čp. 400 v ulici Švehlova ve 
Dvoře Králové nad Labem s Vilmou Charvátovou,  

1.21.Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2016/0894-D-2 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 1 v čp. 950 v ulici Boženy Němcové ve Dvoře Králové nad Labem s René 
Sedlákem,  

1.22. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2017/0651-D-2 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 1 v čp. 2954 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Mgr. et Mgr. 
Janou Jebouskovou,  

1.23. Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2017/0848-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 2 v čp. 2954 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Martinou 
Všetečkovou,  

1.24. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2017/0650-D-2 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 1 v čp. 2955 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Otkou 
Kvačkovou,  

1.25. Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2017/0951-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 1 v čp. v čp. 2956 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Robertem 
Pavlem,  

1.26. Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2018/0319-D-1 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 1 v čp. 2957 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Lucií 
Zábrodskou,  
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1.27. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2015/0613-D-2 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 3 v čp. 2958 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem se společností 
KOMPLEX 3 s. r. o., Štefánikova 2958, Dvůr Králové nad Labem, 

1.28. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2016/0141-D-2 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 1 v čp. 2960 v ulici Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem s Danou 
Pechlátovou,  

1.29. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2015/1220-D-2 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 1 v čp. 2961 v ulici Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem s Matějem 
Staníkem,  

1.30. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2015/0511-D-2 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 1 v čp. 2963 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Naděždou 
Baierovou,  

1.31. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2017/0307-D-2 k nájemní smlouvě na prostor sloužící 
podnikání č. 2 v čp. 2963 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem s Markem 
Fejksem,  

1.32. Dodatek č. 14 RIM/DODS-2005/0122-D-14 k nájemní smlouvě na objekt dílny na st. p. č. 
348/2, k. ú. Dvůr Králové nad Labem s Václavem Knajflem, a Jaroslavem Chmelíkem,  

1.33. Dodatek č. 1 OEMM/ONGR-2017/0926-D-1 k nájemní smlouvě na garáž č. 1 na st. p. č. 
3598 a garáž č. 2 na st. p. č. 3599, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, u domu čp. 1243 
v ulici Nedbalova ve Dvoře Králové nad Labem s Martinou Šindelářovou,  

2. pověřuje 

2.1. starostu města podpisem dodatků k nájemním smlouvám s nájemci dle bodů 1.2. -1.33., 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit dodatky k nájemním smlouvám starostovi města k podpisu. 
           Termín: 31.03.2019 

 
R/118/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.      schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 673/4, 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. 4930-1141/2018 za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 500 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy 8800074696_2/VB/P (ES OEMM/ 
VB-2019/0176) se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí 
nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností GridServices, s. r. o., 
se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
           Termín: 29.03.2019 

 
R/119/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.     doporučuje zastupitelstvu města 

1.1.  schválit odkoupení stavební parcely č. 4647 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 
ve výši 17.000 Kč od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. 18/512/2019 (ES OEMM/KUPP-2019/0178) v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/120/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.     schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 368 v k. ú. 
Stanovice u Kuksu, č. 1988/1 v k. ú. Choustníkovo Hradiště, č. 432/1 v k. ú. Žireč Ves, 
za jednorázovou finanční úhradu ve výši 1.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 6DHM190031 (ES OEMM/VB-2019/0192) 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení s Povodím Labe, státním podnikem, se sídlem Víta 
Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

1.3. schvaluje pronájem částí pozemkových parcel č. 368 v k. ú. Stanovice u Kuksu, č. 1988/1 
v k. ú. Choustníkovo Hradiště, č. 432/1 v k. ú. Žireč Ves, za 1 Kč/m2/rok, 
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1.4.  smlouvu o nájmu pozemků číslo 6DHM190032 (ES OEMM/NAJE-2019/0193) v souladu 
s bodem 1.3. tohoto usnesení s Povodím Labe, státním podnikem, se sídlem Víta 
Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 
2.1. předložit smlouvy dle bodů 1.2. a 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
           Termín: 29.03.2019 

 
R/121/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.      neschvaluje 

1.1.  provedení zpevněného vjezdu k čp. 478 na části pozemkové parcely č. 3523/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem na náklady města Dvůr Králové nad Labem, 

2. souhlasí 

2.1. s poskytnutím vhodných dlažebních kostek z majetku města Dvůr Králové nad Labem, 
které jsou uskladněny v Technických službách města Dvora Králové nad Labem, 
pro zádlažbu vjezdu k čp. 478 na části pozemkové parcely č. 3523/1 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem. 

 
R/122/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1.  záměr prodat stavební parcelu č. 2277 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr prodat dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem.      Termín: 15.03.2019 

 
R/123/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2316/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem.      Termín:  13.03.2019
     

R/124/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - místnosti označené č. 10 o výměře 
11,64  m2 v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem, za cenu 
500 Kč/m2/rok s uplatněním meziročního inflačního růstu, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem.      Termín: 15.03.2019 

       
 

R/125/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

 1. doporučuje zastupitelstvu města 
1.1.  schválit prodej části stavební parcely č. 10 o celkové výměře 379 m2 v k. ú. Žireč Městys, 

která je dle geometrického plánu č. 242-525/2018 označená jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 539 v k. ú. Žireč Městys, za kupní cenu 300 Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu 
113.700 Kč, Společenství vlastníků pro dům čp. 69 v Žirči, Žireč 69, 544 04 Dvůr Králové 
nad Labem, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP - 2019/0095 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/126/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 
v  čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem dle zveřejnění č. 97/2018 
nereagoval žádný zájemce, 

2. schvaluje 

2.1. záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka 
ve Dvoře Králové nad Labem za podmínek: 
- minimální cena nájmu 800 Kč/m2/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, 
 

3.    ukládá vedoucí OEMM 
3.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 

bodu 2.1. tohoto usnesení.      Termín: 15.03.2019 

 
R/127/2019 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 62 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
k 31.03.2019, s Romanem a Kateřinou Hladkými,  

1.2.  dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2019/0201 v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 
2.1. předložit dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu dle bodu 1.2. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu.      Termín: 15.03.2019 

 
R/128/2019 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. souhlasí 

1.1. s uložením sítě elektronických komunikací města Dvůr Králové nad Labem do částí 
pozemkových parcel č. 3631/2, č. 3676/4, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a části 
pozemkové parcely č. 566/6 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové za jednorázovou peněžitou 
vratnou kauci ve výši 15.428 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti 
č. 9/60/19/0037/Va/K (ES OEMM/OSTA-2019/0202) v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Hradec Králové - Plačice, Kutnohorská 59, 500 04 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

           Termín: 29.03.2019 

    

R/129/2019 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. neschvaluje 

1.1. pronájem bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci Emílii a Milanovi 
Farbárovým,  

1.2. pronájem bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci Evě Puškové,  

2. schvaluje 

2.1. pronájem bytu č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu určeného 
pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, Jitce Kašparové, odchylně od Pravidel pro 
hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 1 rok, od 
15.03.2019 do 14.03.2020, za smluvní nájemné 1.302 Kč/měsíc, 

2.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0208 v souladu s bodem 2.1. tohoto 
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usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit smlouvu o nájmu bytu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

           Termín: 14.03.2019 

R/130/2019 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.      neschvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 676/38 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Daně 
Červenkové. 

 
R/131/2019 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.     schvaluje 

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Domácímu hospici Duha, o. p. s., Čsl. armády 1815, 
508  01 Hořice, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2019/0163 Domácímu hospici Duha, o. p. s., 
Čsl. armády 1815, 508 01 Hořice a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. k podpisu. 
           Termín: 26.03.2019 

 
R/132/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    bere na vědomí 

1.1.  oznámení Jaroslavy Dlabolové o vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové 
nad Labem, E. Krásnohorské 2428, dle § 73 odst. 1 a § 73a zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů, ke dni 31.07.2019, 

2. vyhlašuje 

2.1. v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní 
řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 
E. Krásnohorské 2428, s nástupem od 01.08.2019, 

3. schvaluje 

3.1. text vyhlášení konkursního řízení, dle přílohy č. 2, v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení, 

4. jmenuje 

4.1. v konkursním řízení dle bodu 2.1 tohoto usnesení 
- do funkce předsedy konkursní komise Alexandru Jiříčkovou, do funkce náhradníka 

předsedy konkursní komise Jana Jarolíma, 
- členy konkursní komise Kateřinu Pištorovou, Dagmar Anschlagovou, Miluši Liškovou, 

Radomíru Bartošovou, Svatavu Odlovou a náhradníka člena konkursní komise Petru 
Zivrovou, 

- tajemnicí konkursní komise Šárku Hulíkovou, náhradníka tajemnice konkursní komise 
Kamilu Jonovou, 

5. pověřuje 

5.1. starostu města podpisem jmenovacích dekretů dle příloh č. 3 -10. 
 

R/133/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.     neschvaluje 

1.1. poskytnutí finančního příspěvku Domovu důchodců Lampertice, Lampertice 204, 
541 01 Trutnov. 

 
 
R/134/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.     schvaluje 

1.1. termíny zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem – 
do Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinová 1444 a Mateřské školy, Dvůr Králové 
nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, ve dnech 14.05.2019 od 10:00 hodin do 
14:00  hodin a 15.05.2019 od 12:00 hodin do 14:00 hodin, pro školní rok 2019/2020, 
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2. bere na vědomí 

2.1. kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných 
městem Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 1 a 2. 

 

R/135/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  

1.     schvaluje 
1.1. omezení provozu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinová 1444 a Mateřské 

školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, v měsících červenci a srpnu roku 
2019, dle přílohy č. 1 a 2. 
 

R/136/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1.  vzít na vědomí Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové 
nad Labem na rok 2019 dle přílohy č. 1, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit cíle a opatření pro město Dvůr Králové nad Labem stanovené Akčním plánem 
rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2019. 

 
R/137/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, Robertu Alušíkovi a Denise Alušíkové ve výši 
20.000 Kč na částečnou úhradu léčebných výdajů spojených s operací a následnou 
rehabilitací syna.  

1.2. smlouvu č. ŠKS/DAR - 2019/0194 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

           Termín: 26.03.2019 

R/138/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotací na sociální služby: 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec - odlehčovací 
služba v Hospici Anežky České 29.300 Kč, 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818, 541 01 Trutnov - 
odborné sociální poradenství 19.500 Kč, sociální rehabilitace 46.900 Kč, kontaktní centrum 
29.800 Kč, 
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové - raná péče 
46.900 Kč, 
Život Hradec Králové, o. p. s., Tř. E. Beneše 1747, 500 12 Hradec Králové - tísňová péče 
39.100 Kč, 

1.2. smlouvy o poskytnutí dotací dle bodu 1.1. tohoto usnesení: č. ŠKS/SMDO-2019/1186, 
ŠKS/SMDO-2019/1196, ŠKS/SMDO-2019/1195, ŠKS/SMDO-2019/1197, 
ŠKS/SMDO-2019/1194, ŠKS/SMDO-2019/1192 a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. předložit smlouvy starostovi města k podpisu,   Termín: 26.03.2019 

3. doporučuje zastupitelstvu města 

3.1. schválit poskytnutí dotací na sociální služby: 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec - domov 
pro  osoby se zdravotním postižením 52.800 Kč, odlehčovací služby v Domově sv. Josefa 
58.600 Kč, 
Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr 
Králové nad Labem - pečovatelská služba 156.400 Kč, denní stacionář 101.700 Kč, domov 
pro seniory 117.300 Kč, domov se zvláštním režimem 101.700 Kč, 
Misericordia, o. p. s., Štefánikova 1207, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - sociální 
rehabilitace 54.700 Kč, 
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Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 117.300 Kč, nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež 156.400 Kč, odborné sociální poradenství 58.600 Kč, osobní asistence 156.400 Kč, 
sociálně-terapeutické dílny 156.400 Kč,  

3.2. schválit smlouvy:           ŠKS/SMDO-2019/1185,                   ŠKS/SMDO-2019/1184,  
ŠKS/SMDO-2019/1181, ŠKS/SMDO-2019/1180, ŠKS/SMDO-2019/1183, 
ŠKS/SMDO-2019/1187, ŠKS/SMDO-2019/1182, ŠKS/SMDO-2019/1193, 
ŠKS/SMDO-2019/1191, ŠKS/SMDO-2019/1189, ŠKS/SMDO-2019/1188, 
ŠKS/SMDO-2019/1190, v souladu s bodem 3.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města 
jejich podpisem, 
 

4. ukládá vedoucí ŠKS 

 4.1. předložit starostovi města smlouvy dle bodu 3.2. tohoto usnesení k podpisu. 
         Termín: 05.04.2019 
 
R/139/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.     bere na vědomí 

1.1.  zápis č. 2 sociální komise RM z 27.02.2019, 

2. schvaluje 

2.1. umístění Luďka Ouředníčka a Anežky Šíchové do domu s pečovatelskou službou, 

3. ukládá vedoucí ŠKS 

3.1. předložit radě města nový vnitřní předpis k přidělování bytů v mimořádně tíživé životní 
situaci.       Termín: 30.04.2019 

 
R/140/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1.  zápis sportovní komise RM z 21.01.2019 a 18.02.2019, 

2. schvaluje 

2.1. poskytnutí dotace na podporu tělovýchovy a sportu na úhradu nákladů specifikovaných ve 
smlouvách: 
Horolezecký oddíl Dvůr Králové nad Labem, z. s., Lipnice 137, Dvůr Králové nad Labem - 
sportovní činnost 20.000 Kč, 
Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z. s., Krkonošská 2850 - sportovní činnost 
14.000 Kč a závod Na kole Schulzovými sady 6.800 Kč, 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Verdek, Verdek 35 - sportovní činnost 19.000 Kč, 
soutěž v požárním sportu 19.400 Kč, 
POWERLIFTING DK, z. s., nábřeží Benešovo 1252, Dvůr Králové nad Labem - sportovní 
činnost 29.000 Kč, 
SDH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žireč, Žireč 164, Dvůr Králové nad Labem - sportovní 
činnost 19.000 Kč, 
Šelf defence Team DK, z. s., Nerudova 1417, Dvůr Králové nad Labem - turnaj boj o šerpy 
22.600 Kč, turnaj OPEN Fight SDT - kumite 12.200 Kč, 
TC Dvůr Králové, z. s., 17. listopadu 485 - Pohár města Dvůr Králové nad Labem 28.400 Kč Kč’ 
Aeroklub Dvůr Králové nad Labem, Žireč 152 - Pohár Safari 21.300 Kč, 
Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z. s., Zborovská 2371 - Vánoční závod 
11.400 Kč, 
HC Dvůr Králové nad Labem, z. s., Lipnice 143 - bruslení škol a školek 28.400 Kč a 
miniturnaj O pohár města 15.500 Kč, 
Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem, z. s, Slovany 3051, Dvůr Králové nad 
Labem - MOWE II. 14.200 Kč, 
České hnutí speciálních olympiád z. s., Všehrdova 440/7, Malá Strana, Praha 1 - turnaj 
ve stolním tenise pro sportovce s mentálním postižením 14.900 Kč, 
TJ UŠO Královéhradecko sever, z. s., Za Školou 178, Trutnov - Královéhradecký master 
s TOP (šipky) 3.400 Kč, 
Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137 - český 
závod věkových skupin (trampolíny) 7.700 Kč, juniorské a seniorské mistrovství ČR 
(trampolíny) 6.600 Kč a Podzvičinský skokánek 3.000 Kč, oblastní přebor team gym 
4.700 Kč, 
Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, z. s., Okružní 2319 - Meziškolní klání 
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6.200 Kč a Královédvorský volejbalový den 4.500 Kč, 
Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., nábřeží J. Wolkera 137 - Sjezdy a 
sprinty 3.300 Kč, Neckyáda 3.000 Kč, Podzvičinský turnaj dvojic 3.000 Kč, Memoriál 
J. Dědka 3.000 Kč, a atletický mítink 3.800 Kč, 
Tělocvičná jednota Sokol Zireč, Žireč 70 - sportovní turnaje 15.700 Kč, 

2.2. smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2019/0070, ŠKS/SMDO - 2019/0077, ŠKS/SMDO - 2019/0078, 
ŠKS/SMDO -2019/0123, ŠKS/SMDO - 2019/0143, ŠKS/SMDO - 2019/0126, ŠKS/SMDO - 
2019/0113, ŠKS/SMDO - 2019/0082, ŠKS/SMDO - 2019/0081, ŠKS/SMDO - 2019/0142, 
ŠKS/SMDO - 2019/0144, ŠKS/SMDO - 2019/0145, ŠKS/SMDO - 2019/0146, ŠKS/SMDO - 
2019/0147, ŠKS/SMDO - 2019/0148, ŠKS/SMDO - 2019/0149, ŠKS/SMDO - 2019/0150, 
ŠKS/SMDO - 2019/0151, ŠKS/SMDO - 2019/0152, v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

3. doporučuje zastupitelstvu města 

3.1. schválit poskytnutí dotací na podporu tělovýchovy a sportu na úhradu nákladů sportovní 
činnosti specifikovaných ve smlouvách následovně: 
1. HK Dvůr Králové, z. s., Štítného 3050, Dvůr Králové nad Labem - 520.000 Kč 
SKK Dvůr Králové nad Labem z. s., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem - 36.000 Kč, 
KARATE DO Dvůr Králové nad Labem, z. s., Krátká 3192, Dvůr Králové nad Labem - 
130.000 Kč, 
TC Dvůr Králové, z. s, 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem - 270.000 Kč, 
Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z. s., Zborovská 2371, Dvůr Králové nad 
Labem - 350.000 Kč, 
Tělovýchovná jednota Sokol Lipnice, z. s., Lipnice 120 - 35.000 Kč 
HC Dvůr Králové, z. s., Lipnice 143, Dvůr Králové nad Labem - dospělí 925.000 Kč, 
HC Dvůr Králové, z. s., Lipnice 143, Dvůr Králové nad Labem - mládež 885.000 Kč, 
Angeles Dance Group, z. s., Zábřezí 12, Dvůr Králové nad Labem - 114.000 Kč, 
Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr 
Králové nad Labem - 429.000 Kč, 
Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., nábřeží J. Wolkera 137 - oddíly bez 
fotbalu 284.000 Kč, 
Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., nábřeží J. Wolkera 137 - oddíl fotbalu 
800.000 Kč, 
Šelf defence team DK, z. s., Nerudova 1417, Dvůr Králové nad Labem - 82.000 Kč, 
Tělocvičná jednota Sokol Žireč, Žireč 70 - 35.000 Kč 
Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, z. s., Okružní 2319, Dvůr Králové nad Labem 
- 180.000 Kč, 
Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem, z. s., Slovany 3051, Dvůr Králové nad 
Labem - 84.000 Kč, 
Junák - český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s., Plk. Švece 1278, Dvůr 
Králové nad Labem - 24.000 Kč, 
Softball Club Dvůr Králové nad Labem, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem –  
53.000 Kč, 

3.2. schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2019/0068, ŠKS/SMDO - 2019/0072, ŠKS/SMDO - 
2019/0079, ŠKS/SMDO - 2019/0080, ŠKS/SMDO - 2019/0175, ŠKS/SMDO - 2019/0125, 
ŠKS/SMDO - 2019/0127, ŠKS/SMDO - 2019/0130, ŠKS/SMDO - 2019/0109, ŠKS/SMDO - 
2019/0131, ŠKS/SMDO - 2019/0132, ŠKS/SMDO - 2019/0133, ŠKS/SMDO - 2019/0135, 
ŠKS/SMDO - 2019/0136, ŠKS/SMDO - 2019/0137, ŠKS/SMDO - 2019/0138, ŠKS/SMDO - 
2019/0139, ŠKS/SMDO - 2019/0140,, v souladu s bodem 3.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejich podpisem, 

4. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

4.1. předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvy dle bodů 2.2. a 3.2. k podpisu, 
           Termín: 05.04.2019 
 

R/141/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.     schvaluje 

1.1.  poskytnutí dotace Janu Exnerovi ve výši 10.000 Kč na úhradu pohonných hmot a 
startovného při účasti na závodech motocyklových veteránů solo 250 ccm a side v roce 
2019, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2019/0188, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1. předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu. 
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           Termín: 27.03.2019 
 

R/142/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.     schvaluje 

1.1.  poskytnutí dotace Mgr. Janě Vepřekové ve výši 15.000 Kč na částečnou úhradu vkladů a 
aerovleků na závodech v bezmotorovém létání v roce 2019, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2019/0189, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit poskytnutí dotace Mgr. Janě Vepřekové ve výši 30.000 Kč na projekt Mistrovství 
světa v bezmotorovém létání v Austrálii, 

2.2. schválit smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2019/0190, v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

3.1. předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvy dle bodu 1.2.a 2.2. tohoto 
usnesení k podpisu.       Termín: 04.04.2019 

 

R/143/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1.  schválit poskytnutí dotace Ivanu Mannovi na úhradu honorářů a nákup služeb (propagace, 
ozvučení, nájemné) v rámci projektu Královédvorský den piva, 

1.2. schválit smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2019/0191 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 
a pověřit starostu města podpisem smlouvy, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1. předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. k podpisu. 
           Termín: 04.04.2019 
 

R/144/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1.  poskytnutí dotace Dominice Jansové ve výši 20.000 Kč na částečnou úhradu výdajů - 
reprezentace na mezinárodních soutěžích v roce 2019 v silovém trojboji (powerlifting), 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2019/0195, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1. předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu. 
           Termín: 28.03.2019 

 
 

R/145/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1.  schválit poskytnutí dotace společnosti EPOS CZ spol. s r. o., Seifertova 1165, Dvůr Králové 
nad Labem, ve výši 50.000 Kč na částečnou úhradu výdajů projektu Týden Divadla bratří 
Formanů a jejich hosta divadélka Giorgia Bertolottiho (doprava, zajištění mechanizace, 
ubytování, montáž a demontáž divadelních scén, honoráře herců, hudebníků a akrobatů, 
propagace a marketing), 

1.2. schválit smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2019/0196, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1. předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení 
k podpisu.        Termín: 04.04.2019 
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R/146/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 
1.1. nevyhovět návrhu Ondřeje Hamerského na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové 

nad Labem na části p. p. č. 167/12 v katastrálním území Zboží u Dvora Králové 
v současném způsobu využití DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční spočívající 
v zařazení této plochy do způsobu využití umožňujícího výstavbu doplňkových staveb 
ke stavbě hlavní, rodinného domu (oplocení). 

R/147/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. rozhodnout o pořízení třetí změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem z vlastního 
podnětu, jejímž předmětem bude úprava textové části v kapitole 6. Předmětem uvedené 
změny nebude zařazení nových záměrů (zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch změn 
v krajině apod.) ani zpracování variantního řešení. Tato změna bude pořizována zkráceným 
způsobem ve smyslu § 55a a násl. stavebního zákona. 

 
R/148/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. souhlasí 

1.1.  s připojením se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet", 

1.2. s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2019 na budově Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem, čp. 38, náměstí T. G. Masaryka, 

2. ukládá vedoucí VVS 

2.1. vyvěsit dne 10.03.2019 tibetskou vlajku na budově Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem, čp. 38, náměstí T. G. Masaryka.    Termín: 10.03.2019 

 
R/149/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého 
kraje na individuální účel - zabezpečení řidičských oprávnění kategorie "C" pro 
4 dobrovolné hasiče z jednotek SDH Žireč a Verdek, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení Termín: 15.03.2019 
3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 
prostředků do příslušného rozpočtového opatření v roce 2019. 

           Termín: 30.08.2019 
 

R/150/2019 -13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby, časový harmonogram, okruh 
navržených uchazečů, veškeré zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dodání 
dopravního automobilu pro jednotku SDH Dvůr Králové n. L.-Žireč v souladu s článkem 4, 
odst. 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 4, bod 5 vnitřního předpisu města 
Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016, 

1.3. manažera krizového řízení jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci 
veřejné zakázky, 

1.4. složení hodnotící komise včetně náhradníků. 

2. ukládá krizovému manažerovi 

2.1. zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci ve schválených termínech. 
           Termín: 12.04.2019 

3. ukládá krizovému manažerovi 

3.1. zajistit činnost hodnotící komise.     Termín: 26.03.2019 
 
 
 



 15 / 15 

 

      Jan Jarolím v. r. 
   starosta města 

R/151/2019 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

 1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města. 
 

R/152/2019 - 13. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.     schvaluje 
1.1. program 3. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 

14.03.2019 od 16 hodin v sále Hankova domu. 
1. Zahájení 
2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
3. Výbory ZM 
4. Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 4 - Jednací řád Zastupitelstva města 

Dvůr Králové nad Labem 
5. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1 o nočním klidu 
6. Prominutí dluhu 
7. Valná hromada Krematoria a. s. Jaroměř 
8. Majetkové záležitosti 
9. Záměr vypsání veřejné zakázky na výstavbu ČOV ve Dvoře Králové nad Labem 
10. Návrh na změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
11. Pořízení třetí změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
12. Dotace na podporu tělovýchovy a sportu 
13. Dotace na podporu sociálních služeb 
14. Dotace na Královédvorský den piva 
15. Dotace Janě Vepřekové na sportovní činnost 
16.  Dotace na Týden Divadla bratří Formanů a jejich hosta divadélka Georgia Bertolottiho 
17. Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na období 2018 pro správní 

obvod města Dvůr Králové nad Labem a Akční plán rozvoje sociálních služeb na období 
2019 pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

18. Informace o souhrnných hodnotách 9. rozpočtového opatření roku 2018 
19. Informace ohledně "Opatření pro případ nepříznivého vývoje příjmové stránky 

rozpočtu města v roce 2019" 
20. Smlouva o závazku veřejné služby - dětská lékařská služba první pomoci 
21. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2019 
22. Diskuze 
23. Závěr 
 
 
 
 
 
 

 
Alexandra Jiřičková v. r. 
        místostarostka 


