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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

14. 
VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 20.03.2019 

R/153/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. smlouvu o spolupráci při zajištění Integrovaného dopravního systému IREDO v městské 
hromadné dopravě ve Dvoře Králové nad Labem, č. ODP/OSTA-2019/0272 se společností 
OREDO s. r. o., Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové, IČ 25981854 a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu ODP 

2.1. předložit starostovi města k podpisu Smlouvu o spolupráci při zajištění Integrovaného 
dopravního systému IREDO v městské hromadné dopravě ve Dvoře Králové nad Labem, 
č. ODP/OSTA-2019/0272, dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 12.04.2019 

R/154/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. dodatek č. 5, ODP/POSS-2013/0428-D-5, ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti v územním 
obvodu města Dvůr Králové nad Labem se společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s., 
se sídlem Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. bere na vědomí 

2.1. výši kompenzace 3.452.000 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, 537 01 Chrudim, 

3. ukládá vedoucímu ODP 

3.1. předložit starostovi města k podpisu dodatek č. 5, ODP/POSS-2013/0428-D-5, ke smlouvě 
o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění 
dopravní obslužnosti v územním obvodu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 1.1. 
tohoto usnesení. 

Termín: 12.04.2019 

R/155/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání dopravní komise rady města z 19.02.2019, 

2. souhlasí 

2.1. s prověřením možnosti realizace zpevněného parkovacího stání v ulici Hradební, 
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za budovou polikliniky a případně s jeho realizací, 

2.2. s omezením užívání nezpevněné části komunikace v ulici Do Polí, spočívající v instalaci 
dopravního značení, 

2.3. s vyznačením jednopruhové obousměrné vozovky a parkovacího pruhu v ulici Libušina, 

2.4. s úpravou parkování v ulici Dr. Kramáře a vyznačení prostoru pro zásobování prodejny. 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. prověřit možnost realizace zpevněného parkovacího stání v ulici Hradební, za budovou 
polikliniky, 

3.2. zajistit omezení užívání nezpevněné části komunikace v ulici Do Polí, a to instalací 
dopravního značení, 

3.3. zajistit vyznačení jednopruhové obousměrné vozovky a parkovacího pruhu v ulici 
Libušina, 

3.4. zajistit úpravu parkování v ulici Dr. Kramáře a vyznačení prostoru pro zásobování 
prodejny. 

Termín: 31.12.2019 

R/156/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. provedení úklidu příkopů u příjezdových komunikací do města a to: TJ Sokol Žireč 16 km, 
odměna 16.000 Kč, Klub NATURA 48 km, odměna 48.000 Kč, 

1.2. dohody o provedení sběru a třídění odpadů na příjezdových komunikacích do města 
č. OŽP/DOHO-2019/0278 a č. OŽP/DOHO-2019/0279 s TJ Sokol Žireč a Klubem NATURA 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2. ukládá vedoucímu OŽP 

2.1. předložit dohody o provedení sběru a třídění odpadů na příjezdových komunikacích 
do města s Klubem NATURA a TJ Sokol Žireč starostovi města k podpisu. 

Termín:09.04.2019 

R/157/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. žádost předsedy Spolku Braunův Betlém, z. s. pana Leoše Pryšingera o opravu památek 
při turistické cestě ze Dvora Králové nad Labem do Braunova Betléma, 

2. schvaluje 

2.1. odpověď předsedovi Spolku Braunův betlém, z. s. Leošovi Pryšingerovi, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. provést opravu památečního kamene s nápisem a turistickým značením při turistické 
cestě ze Dvora Králové nad Labem do Braunova Betléma, 

3.2. zahrnout finanční prostředky na zpracování prováděcí dokumentace na obnovu kamenné 
studánky taktéž při turistické cestě ze Dvora Králové nad Labem do Braunova Betléma do 
návrhu rozpočtu roku 2020. 

Termín: 30.09.2019 

R/158/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. souhlasí 

1.1. s realizací přeložky plynárenského zařízení v křižovatce ulice Nedbalova, zřízením 
úplatného věcného břemene za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500 Kč bez 
příslušné sazby DPH, 
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2. schvaluje 

2.1. smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených 
č. smlouvy 4000222409 (ES RISM/OSTA-2019/0285) se společností GasNet, s. r. o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše 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, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit smlouvu číslo RISM/OSTA-2019/0285 dle bodu 2.1 tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

Termín: 29.03.2019 

R/159/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. souhlasí 

1.1. se zahájením zadávání podlimitní veřejné zakázky: "Rekonstrukce ulice Čelakovského" 
s tím, že tato podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 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, že tato 
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce bude zadávána formou zjednodušeného 
podlimitního řízení včetně příslušných dokladů (Výzvy a zadávací dokumentace) a časový 
harmonogram zadávání a přepokládané realizace této veřejné zakázky, 

2.2. v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, 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 OI, jako osobu oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

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

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro posouzení splnění podmínek 
účasti (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním 
16.04.2019 (v 10:45 hod.) před elektronickým otevíráním obálek s doručenými 
nabídkami, 

Termín: 16.04.2019 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit přípravu veřejné zakázky: "Rekonstrukce ulice Čelakovského" i její realizaci. 

Termín: 30.11.2019 

R/160/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. souhlasí 

1.1. s navýšením celkové ceny díla stavební akce: „ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny 
a zajištění bezbariérovosti v budově A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem“ 
o 538.792,33 Kč včetně DPH podle změnových listů č. ZL 001 až 008 a ZL 010 až 013, 
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2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2018/0665 - D1 a pověřuje starostu města 
jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit dle bodu 2.1. tohoto usnesení dodatek číslo 1 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-
2018/0665 - D1 starostovi města k podpisu. 

Termín: 10.04.2019 

R/161/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.     schvaluje 

1.1. ukončení projektu Vybudování a vybavení dvou jazykových učeben v ZŠ Podharť, Dvůr 
Králové nad Labem (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006902) a předložení oznámení 
o ukončení projektu poskytovateli dotace, 

2.      pověřuje 

2.1. vedoucího odboru RISM ukončením veškerých prací na projektu Vybudování a vybavení 
dvou jazykových učeben v ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem 
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006902) a předložit oznámení o ukončení projektu 
poskytovateli dotačního titulu. 

R/162/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.     schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na vyvložkování kanalizačního sběrače, časový 
harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací podmínky vč. návrhu smlouvy o dílo 
a realizaci akce: „Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 600/1200 
ul. Luční, Dvůr Králové nad Labem“ od šachty ŠB-I/4 po šachtu ŠB/6 (ústí komory), 
v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad 
Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Dvůr Králové nad Labem, 

1.3. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci 
veřejné zakázky, 

1.4. složení hodnotící komise včetně náhradníků, 

2.  ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 05.04.2019 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

Termín: 05.04.2019 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci. 

Termín: 31.07.2019 

R/163/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.     schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 51 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 
k 30.04.2019, s Jaroslavem Vokounem, *********** 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2019/0228 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 
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starostovi města k podpisu. 

Termín: 15.03.2019 

R/164/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  ruší 

1.1. své usnesení č. R/77/2019 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.02.2019, 

2.  souhlasí 

2.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 335 v k. ú. 
Sylvárov za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.000 Kč bez příslušné sazby DPH 
a s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 335 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-2018574 (ES OEMM/BUDO-2019/0268) se společností ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné 
moci zastoupena společností ELEKTRO COMP spol. s r. o., se sídlem Maloskalická 68, 
552 03 Česká Skalice a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 12.04.2019 

R/165/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 41 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Evě Nálevkové, 
************ na dobu určitou, od 16.04.2019 do  15.04.2021, za smluvní nájemné 
6.769 Kč/měsíc, za předpokladu, že Eva Nálevková uhradí před podpisem smlouvy jistotu 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0251 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 29.03.2019 

R/166/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. pronájem honitby Jánská Studánka o výměře 768,6233 ha, za dohodnuté nájemné ve výši 
40.000 Kč/rok bez příslušné sazby DPH, Lesům města Dvůr Králové nad Labem s. r. o., 
se sídlem Raisova 2824, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 01.04.2019 
do 31.03.2029, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2019/0267 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.03.2019 

R/167/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 32 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 
k  31.03.2019, s Evou Gorovou, ************** 
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1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2019/0280 v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. ukončení nájmu bytu č. 31 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
k 31.03.2019, s Janem a Marií Demetrovými, ************** 

1.4. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2019/0281 v souladu s bodem 
1.3. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5. pronájem bytu č. 31 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Evě Gorové, 
************ na dobu neurčitou, od 01.04.2019, za smluvní nájemné 2.575 Kč/měsíc, 
za předpokladu, že uvolní k 31.03.2019 byt č. 32 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem a uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, 

1.6. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0282 v souladu s bodem 1.5. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.7. pronájem bytu č. 32 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Janu a Marii 
Demetrovým, *********** na dobu neurčitou, od  01.04.2019, za smluvní nájemné 
2.793 Kč/měsíc, za předpokladu, že uvolní k 31.03.2019 byt č. 31 v čp. 2904, Eduarda 
Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 

1.8. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0283 v souladu s bodem 1.7. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohody a smlouvy dle bodů 1.2., 1.4., 1.6. a 1.8. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

Termín: 29.03.2019 

R/168/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. zrušení věcného břemene cesty na pozemkových parcelách č. 1820/4 a č. 1820/13, obě 
v  k. ú. Dvůr Králové nad Labem, zřízeného ve prospěch spoluvlastníků stavební parcely 
č. 1335/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Klejšmída Jiřího, Klejšmídové Elišky a Novákové 
Leony, **************** 

1.2. smlouvu o zrušení věcného břemene č. OEMM/VB-2019/0284 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu o zrušení věcného břemene dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

Termín: 12.04.2019 

R/169/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  souhlasí 

1.1. s prominutím nájemného včetně záloh na služby za užívání prostoru sloužícího podnikání 
č. 1 v čp. 2956 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem Robertu Pavlovi, 
********** po dobu opravy havárie vodovodního řadu, tj. od 07.08.2018 do 31.01.2019, 
ve výši 22.572 Kč a náhrady za spotřebu elektřiny ve výši 1.035 Kč. 

R/170/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

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 Ivanovi 
Draganovovi, *********** 

1.2. darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0084/2019 dle bodu 1.1. s Ivanem Draganovovem, 
********** a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
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2.  ukládá vedoucí VVS 

2.1. předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 

Termín: 22.04.2019 

R/171/2019 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad Labem platný 
od 01.04.2019 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2.  ukládá vedoucí VVS 

2.1. zveřejnit Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad 
Labem. 

Termín: 01.04.2019 

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


