
1 / 13 
 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

15. 
VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 03.04.2019 

R/172/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. odvolává 

1.1. ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena komise životního prostředí 
Ing. Dušana Sedláčka ke dni 04.04.2019. 

R/173/2019 - 15. 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. 6/2019 - Organizační řád, včetně 
přílohy - organizační schéma, a to s platností od 04.04. 2019, 

R/174/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. smlouvu o poskytování služeb na internetovém serveru www.fiedler-magr.cz 
č. KRI_1/POSS-2019/0289 se společností Fiedler AMS s. r. o., areál JVPT Lipová 
1789/9, 370 05, České Budějovice, 

2. ukládá krizovému manažerovi 

2.1. předložit smlouvu č. KRI_1/POSS-2019/0289 starostovi města k podpisu 

Termín: 10.04.2019 

R/175/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné 
zakázky na akci: „Dodávka dopravního automobilu pro jednotku SDH Dvůr Králové 
n. L.-Žireč.“, 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, 
že nejvhodnější nabídku podala společnost Auto Trutnov, s. r. o., Krkonošská 566, 
Trutnov, 541 01 ve výši 1.072.446 Kč bez DPH, 

3. rozhoduje 

3.1. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 
2) Olfin Car, s. r. o., Královedvorská 517., Trutnov, 541 01, cena 1.105.260 Kč bez 
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DPH,  

3) Porsche Inter Auto CZ spol. s. r. o., Vrchlického 31/18, Praha 5, 150 00, cena 
1.132.142 Kč bez DPH, 

4. schvaluje 

4.1. smlouvu o koupi dopravního automobilu č. KRI_1/KUPN-2019/0334 s vítězným 
uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

5. ukládá krizovému manažerovi 

5.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

          Termín: 08.04.2019 

6. ukládá krizovému manažerovi 

6.1. předložit starostovi města smlouvu k podpisu, 

          Termín: 12.04.2019 

7. ukládá vedoucímu RAF 

7.1. doplnit chybějící finanční prostředky do rámce nejbližšího rozpočtového opatření 
pro rok 2019. 

           Termín: 31.05.2019 

R/176/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. „Přehled čerpání a zdrojů sociálního fondu k 31.12.2018" a „Rozpočet sociálního 
fondu na rok 2019" dle přílohy č. 1. 

R/177/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. zprávu o stavu pohledávek k 31.12.2018, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontroly stavu pohledávek a věnovat 
maximální péči pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování 
možností dalších způsobů řešení správy pohledávek města, 

           Termín: 30.09.2019 

3. ukládá řediteli městské policie 

3.1. nadále zajišťovat pravidelné a průběžné předávání pohledávek po lhůtě, 
vznikajících na úseku činnosti městské policie, k dalšímu vymáhání odboru RAF. 

           Termín: 30.09.2019 

R/178/2019 - 15. 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 jediného 
dodavatele k veřejné zakázce zadávané dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., zákon 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na: „Nájem kamerového systému 
pro měření úsekové rychlosti", 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise a komise pro splnění podmínek účasti 
o  výběru nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že vybranou - jedinou 
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nabídkou je nabídka dodavatele: GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a. s., se sídlem 
Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČ 24132098, s celkovou nabídkovou 
cenou 5.999.760 Kč bez DPH, 7.259.710 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo na akci: „Nájem kamerového systému pro měření úsekové 
rychlosti" č. RISM/NAJE-2019/0310 s vybraným dodavatelem výše uvedené 
veřejné zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníka veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 09.04.2019 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu č. RISM/NAJE-
2019/0310 starostovi města k podpisu, 

Termín: 30.04.2019 

6. ukládá vedoucímu RAF 

6.1. zahrnout potřebnou částku do návrhu rozpočtu města pro rok 2020 a rozsahy 
příslušných prostředků na léta následující v souladu se smluvním ujednáním do 
rámce údajů střednědobého výhledu rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 31.12.2019 

R/179/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. výzvu k předložení nabídky, protokol o otevírání nabídek a zprávu hodnotící 
komise o vyhodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu 
na projekt "Atmogeochemický a geofyzikální průzkum - analýza rizik chlorovaných 
uhlovodíků v podzemních vodách", 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky tak, že nejvhodnější 
nabídka je od firmy Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., U Vodárny 137, Chrudim, 
IČO 15053865, nabídnutá cena 960.000 Kč bez DPH, s DPH 1.161.600 Kč, 

2.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
- Hydrotrend Petr Tichý, Přátelství 316, Trutnov, IČO 60909951, nabídnutá cena 
976.000 Kč bez DPH, s DPH 1.180.960 Kč, 
- Dekonta, a. s., Dřetovice 109, Stehelčeves, IČ 25006096, nabídnutá cena 
990.000 Kč bez DPH, s DPH 1.197.900 Kč, 

3. schvaluje 

3.1. příkazní smlouvu č. RISM/PRIK-2019/0332 s vítězným uchazečem a pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku a předložit příkazní 
smlouvu starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.04.2019 

R/180/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek k veřejné zakázce 
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malého rozsahu na dodavatele stavebních prací: "Obnova vnějšího pláště hlavní 
budovy Hankova domu čp. 299 ve Dvoře Králové nad Labem - jižní průčelí", 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše 
uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy: 
Řemeslné stavby s. r. o., Trotinka 199, 507 71 Miletín, IČ 06934595, s nabídkovou 
cenou 6.395.126 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2019/0114 s vítězným uchazečem výše uvedené 
veřejné zakázky a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

          Termín: 12.04.2019 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2019/0114 starostovi města k podpisu, 

          Termín: 12.04.2019 

6. ukládá vedoucímu RAF 

6.1. na základě podkladů odboru RISM zahrnout přesun příslušných finančních 
prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

           Termín: 14.06.2019 

R/181/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. rozhoduje 

1.1. o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Výměna chlazení plochy zimního stadionu 
ve Dvoře Králové nad Labem" tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy: 
Architekti A90 s. r. o., Jeníčkova 3, 619 00 Brno, IČ 28318307, s cenou 362.637 Kč 
vč. DPH, 

1.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
- Ing. arch. Slíva Miroslav, Opava, Kylešovice, Gudrichova 444/58, IČ 11545534, 
 s cenou 445.280 Kč vč. DPH, 
- Ing. arch. Baleja Miroslav, Zlín, Malenovice, I. Veselkové 466, IČ 12220426, 
 s cenou 692.120 Kč vč. DPH, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2019/0220 s vítězným uchazečem výše uvedené 
veřejné zakázky a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku a předložit smlouvu o dílo 
dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

           Termín: 12.04.2019 

R/182/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. že při následné kontrole bylo zjištěno u vybraného dodavatele veřejné zakázky 
zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, na dodávku: „Varovný informační protipovodňový systém města 
Dvůr Králové nad Labem“, na část „VZ č. 1“, že nebylo doloženo čestné prohlášení 
jeho poddodavatele, 
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2. ruší 

2.1. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku na 
část „VZ č. 1" s vybraným dodavatelem: 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, 

3. schvaluje 

3.1. oznámení o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele a pověřuje starostu města 
jeho podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit oznámení o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele starostovi města k 
 podpisu, 

Termín: 08.04.2019 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. zajistit u administrátora této veřejné zakázky opakované posouzení splnění 
podmínek účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení na část „VZ č. 1“ 
a k podniknutí potřebných kroků k ukončení této veřejné zakázky. 

Termín: 17.04.2019 

R/183/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. souhlasí 

1.1. s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely výpůjčku 
s Lenkou Mannovou, jednající jménem kapely Vaťák, na část objektu v areálu 
zimního stadionu na st. p. č. 348/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za účelem 
uskladnění movitých věcí a pořádání hudebních zkoušek kapely Vaťák dle přílohy 
č. 2. 

R/184/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    bere na vědomí 

1.1. a doporučuje řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat 
nejvhodnější nabídku veřejné zakázky - "Dodávka 1 ks zařízení na sečení trávy", 
kterou byla hodnotící komisí určena nabídka společnosti CS TECHNIKA s. r. o., se 
sídlem Zborovská 1759, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 
897.728 Kč bez DPH. 

R/185/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    bere na vědomí 

1.1. výroční zprávu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem za rok 2018 
dle přílohy č. 2. 

R/186/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    schvaluje 

1.1. pronájem pozemkové parcely č. 2689/2 o výměře 205 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 2.058 Kč, od České republiky - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 128 00 Praha 2, 

1.2. smlouvu o nájmu majetku č. 5/512/2019 (ES OEMM/NAJE-2019/0298) v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit starostovi města smlouvu o nájmu majetku dle bodu 1.2. k podpisu. 

Termín: 12.04.2019 

R/187/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    odvolává 

1.1. ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena likvidační komise Miluši Černou, 
ke dni 04.04.2019, 

2. jmenuje 

2.1. ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, členem likvidační komise Milana Šimka, s platností 
od 04.04.2019. 

R/188/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    schvaluje 

1.1. záměr prodat stavební parcelu č. 4536 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pod 
bytovým domem čp. 2883, 2884, 

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: 05.04.2019 

R/189/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 2316/1 o výměře 30 m2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem za nájemné ve výši 5 Kč/m2, tj celkové roční nájemné 150 Kč, Janě 
Hrnčířové, ****** na dobu neurčitou, od 04.04.2019, 

1.2. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2019/0314 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: 12.04.2019 

R/190/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    schvaluje 

1.1. ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 512/1 o výměře 75 m2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, s Josefem Koudelkou ****** dohodou k 31.12.2019, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2019/0323 v souladu 
 s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
2.    ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodů 1.2. tohoto usnesení 
starostovi města k podpisu, 

Termín: 12.04.2019 
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R/191/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    neakceptuje 

1.1. doporučení hodnotitelské komise týkající se výběrového řízení na pronájem bytu 
č. 32 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, kdy komise 
vyřadila uchazeče, kteří nesplňovali podmínky účasti ve výběrovém řízení, 

2.     schvaluje 

2.1. pronájem bytu č. 32 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
Vítu Zlámalovi, ******* odchylně od Pravidel pro hospodaření s byty v majetku 
města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 15.04.2019 do 14.04.2020, 
za smluvní nájemné 4.124 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem 
smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a 
nájemné za období 15.04.2019 - 14.04.2020, 

2.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0357 v souladu s bodem 2.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.3. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 33 
v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem: 1. místo: Tereza 
Rákosníková, ******* 

2.4. pronájem bytu č. 33 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
Tereze Rákosníkové, ******* dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku 
města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 15.04.2019 do 14.04.2020, 
za smluvní nájemné ve výši 5.600 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před 
podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného a nájemné za období 15.04.2019 - 14.05.2019, 

2.5. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0324 v souladu s bodem 2.4. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit smlouvy o nájmu bytu dle bodů 2.2 a 2.5 tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

           Termín: 10.04.2019 

R/192/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3596/1 v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4924-172/2018, 
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.600 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2000512/VB/1 
(ES OEMM/VB-2019/0322) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena 
společností MATEX HK s. r. o., se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 
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: 23.04.2019 

R/193/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 83/1 v k. ú. Lanžov, Ladislavu a Jitce 
Kočí, *******. 
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R/194/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    schvaluje 

1.1. pronájem místnosti č. 10 o výměře 11,64 m2 v areálu čp. 101 na náměstí 
Republiky ve Dvoře Králové nad Labem spolku Další šance z. s., Čechova 664/4, 
Hradec Králové, za účelem provozování depozitu pro ochranu a péči o opuštěné 
a týrané kočky, od 11.04.2019 za cenu 500 Kč/m2/rok s uplatněním meziročního 
inflačního růstu nájemného, 

1.2. dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2018/1135-D-1 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2.    ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dodatek dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu.
          Termín: 10.04.2019 

R/195/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    souhlasí 

1.1. se zřízením úplatné služebnosti na částech pozemkových parcel č. 2311/89, 
č. 3773/2, č. 3771/2, č. 3774/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH za každý 
započatý metr uloženého kabelového vedení a zařízení, 

2.    schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OEMM/BUDO-2019/0111 
se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

3.   ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu.
          Termín: 23.04.2019 

R/196/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    schvaluje 

1.1. záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - místnosti č. 8 o výměře 18,33 m2 
v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem, za cenu 
300 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: 10.04.2019 

R/197/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    bere na vědomí 

1.1. zápis památkové komise RM z 05.03.2019 včetně návrhů rozdělení dotací 
z programu Ministerstva kultury ČR, 

2.    ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu plakátovacího sloupku před Hankovým domem, náměstí Václava 
Hanky, Dvůr Králové nad Labem, na pozemku p. č. 289/1, v katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem. 

           Termín: 30.06.2019 
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R/198/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitele Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 
1235, o získání dotace ve výši 42.920 Kč, ředitelky ZŠ Strž, Dvůr Králové nad 
Labem, E. Krásnohorské 2919 ve výši 35.520 Kč a ředitelky ZŠ Podharť, Dvůr 
Králové nad Labem, Máchova 884 ve výši 42.920 Kč, z rozvojového programu 
MŠMT "Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2019" (IV. etapa). 

R/199/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Základní školou Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, 
o získání finančních prostředků z grantového programu společnosti ŠKODA AUTO 
pro rok 2019, 

2.    souhlasí 

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

R/200/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Diakonii ČCE - středisko Světlo ve 
Vrchlabí na provozní náklady sociální služby rané péče, Komenského 616, 543 01 
Vrchlabí, 

1.2. darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2019/0299, 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. k podpisu 

Termín: 23.04.2019 

R/201/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    souhlasí 

1.1. s provozováním bezbariérového bytu v objektu domu s pečovatelskou službou, 
Sadová č. p. 2755, upraveného za účelem poskytnutí krátkodobých pronájmů 
seniorům a osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku a zdravotního 
stavu, které vyžadují intenzivní péči druhé osoby po propuštění z nemocnice 
do doby umístění v pobytovém zařízení, s trvalým bydlištěm ve správním obvodu 
města Dvůr Králové nad Labem, formou ubytování, 

2.    schvaluje 

2.1. Statut ubytovací jednotky dle přílohy č. 1 a vzor smlouvy o ubytování včetně 
ubytovacího řádu dle přílohy č. 2, 

2.2. sazbu za pronájem ubytovací jednotky paušální částka 6.000 Kč/měsíc (nájem, 
pronájem za vybavení bytu, náklady na služby spojené s bydlením) s tím, že 
náklady se nebudou vyúčtovávat dle § 9 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se 
upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním 
bytů a nebytových prostorů v domě s byty, 

2.3. smlouvu o výpůjčce č. ŠKS/OVYP-2019/0331 dle přílohy č. 3 a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3. pověřuje 

3.1. vedoucí odboru ŠKS určováním osob, se kterými bude uzavřena smlouva 
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o ubytování, na základě poznatků zjištěných při výkonu sociální práce nebo dle 
doporučení pracovní skupiny sociálních pracovníků a zdravotníků, 

4. ukládá vedoucí ŠKS 

4.1. předložit smlouvu o výpůjčce a Statut ubytovací jednotky starostovi města 
 k podpisu. 

          Termín: 23.04.2019 

R/202/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.     schvaluje 

1.1. změnu odpisového plánu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 
 1444. 

R/203/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    bere na vědomí 

1.1. získání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Domem dětí a mládeže 
JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, ve výši 8.500 Kč 
na projekt „Okresní kolo poznávání přírodnin“, 

2.    ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnutou dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu 
nejbližšího rozpočtového opatření. 

           Termín: 30.06.2019 

R/204/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    bere na vědomí 

1.1. protokol o otevírání obálek a o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dvě 
nová osobní služební vozidla se speciální úpravou pro dopravu seniorů a osob 
se zdravotním postižením“ pro Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad 
Labem, 

2.    rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše 
uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy: AUTO 
INZAT s. r. o., Preslova 441, Dvůr Králové nad Labem - dvě vozidla Dacia Dokker 
Sce 75kW/102 k, hodnota zakázky 675.802 Kč bez DPH, tj. 817.720 Kč vč. DPH. 

R/205/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání 
dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na provoz sociálních služeb: 
pečovatelská služba 2.215.740 Kč, azylový Dům Žofie 320.380 Kč, noclehárna 
262.500 Kč a o získání dotace na projekt "Obnova vozového parku a dovybavení 
mobilního týmu" max. výše 1.064.000 Kč tj. 95 % z celkových předpokládaných 
nákladů, získaných v rámci 9. výzvy MAS Královédvorsko-IROP-Zvýšení kvality 
a dostupnosti sociálních služeb II., 

2.    souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako 
zřizovatele příjemce dotace a s jejich převedením na účet Pečovatelské služby 
Města Dvůr Králové nad Labem. 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zapracovat získané dotace do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
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          Termín: 30.06.2019 

R/206/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých 
a   slabozrakých ČR, z. s., Krakovská 21, 110 00 Praha 1 pro Oblastní odbočku 
Trutnov, Horská 5/1, 541 01 Trutnov, 

1.2. darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2019/0269, 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. k podpisu. 

          Termín: 23.04.2019 

R/207/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Pavlu Škopovi, ****** ve výši 5.000 Kč na úhradu pohonných 
hmot, ubytování a startovné při účasti na Mistrovství Evropy v kulečníku 
(Brandenburg, Německo), 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2019/0309, 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: 23.04.2019 

R/208/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    schvaluje 

1.1. program a předpokládaný rozpočet oslav Královédvorského majálesu 2019, které 
proběhnou ve dnech 30.04.2019 - 01.05.2019, dle důvodové zprávy. 

R/209/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Jaroslavu Tomancovi, ****** ve výši 10.000 Kč na částečnou 
úhradu cestovních nákladů a startovného na soutěže v powerliftingu - mrtvém 
tahu, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2019/0223, 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: 23.04.2019 

R/210/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    bere na vědomí 

1.1. zápisy z jednání kulturní komise RM z 12.02.2019 a 18.03.2019, 

2.    schvaluje 

2.1. poskytnutí dotací na podporu veřejně prospěšných aktivit na úhradu nákladů 
specifikovaných ve smlouvách následovně: 
Český kynologický svaz ZKO Dvůr Králové nad Labem - 138, Zdobín 24 - spolková 
činnost 10.000 Kč, Podzvičinský pohár - závody psů 3.000 Kč, 
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Pěvecký spolek Záboj, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem - 
spolková činnost 25.000 Kč, 
"Fimfárum", Lánov, Prostřední Lánov 4 - spolková činnost 15.000 Kč, Oslavy 
letního slunovratu se 7. Dračí bitvou 3.000 Kč, 
BIGBAND Dvorský, z. s., Tyršova 2750, Dvůr Králové nad Labem - spolková činnost 
20.000 Kč, 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Dvůr Králové nad Labem, Raisova 
2970, Dvůr Králové nad Labem – spolková činnost 25.000 Kč, rybářské závody 
3.000 Kč,  
AUTO KLUB v AČR Dvůr Králové nad Labem, Pod Lesem 2461, Dvůr Králové nad 
Labem - spolková činnost 3.000 Kč, 
"Královédvorský chrámový sbor z. s.", Krátká 1838, Dvůr Králové nad Labem - 
spolková činnost 20.000 Kč, Koncert se světovou premiérou 10.000 Kč, Hudební 
léto Kuks 8.000 Kč, 
Královédvorská Arnika z. s., Doubravice 94 – vítání léta v Žirči, vítání podzimu 
12.000 Kč,  
Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr 
Králové nad Labem - Adventní koncerty 10.000 Kč, Noc kostelů 3.000 Kč, 
Tělocvičná jednota Sokol Žireč, Žireč 70, Dvůr Králové nad Labem - maškarní 
dětský ples a dětský den 5.000 Kč, 
Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Žireč, Žireč 8, Dvůr Králové nad 
Labem - místní výstava drobného zvířectva 8.000 Kč, 
Tělovýchovná jednota SOKOL Lipnice, z. s., Lipnice 120, Dvůr Králové nad Labem -
Pochod okolo Lipnice 5.000 Kč, 
Antonín Šturm - RONDO, IČ 459 55 048, Roháčova 2119, Dvůr Králové nad Labem 
– koncert a výstava k 50 letům hudební skupiny WOSTRUHA 8.000 Kč, 
Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s., Tyršova 557, Dvůr Králové nad 
Labem - Než vypustíme vodu z chladiče 10.000 Kč, 
Klub kaktusářů Dvůr Králové, z. s., Nová Tyršova 2284, Dvůr Králové nad Labem - 
XXIV. ročník otevírání sezony 8.000 Kč, 
Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem z. s., Klicperova 2498, Dvůr Králové nad 
Labem - Soutěž historických vozidel o cenu Fr. Šťastného "Královédvorský okruh 
2019" 20.000 Kč, Dvorské toulky do Ratibořic 3.000 Kč, 
Braunův Betlém z. s., Sylvárov 2510, Dvůr Králové nad Labem - Propagace 
Braunova Betléma a Dvora Králové 8.000 Kč, 
Řecko český spolek Dvůr Králové nad Labem, Jungmannova 983, Dvůr Králové nad 
Labem – Řecký večer – připomínka 70. výročí příchodů Řeků na Královédvorsko 
25.000 Kč, 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žireč, Žireč 164, Dvůr Králové nad Labem - 
Hasičské čarodějnice a ukončení prázdnin 5.000 Kč, 
Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa, 5. května 1170, Červený 
Kostelec-17. svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér 25.000 Kč,  
Den všech, z. s., Městská Podstráň 1227, Dvůr Králové nad Labem - Den všech 
25.000 Kč, 
Klub Natura z. s., náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem – Expedice 
Švýcarsko 8.000 Kč,  
Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Dvůr Králové nad Labem, Husova 
178, Dvůr Králové nad Labem – odborný naučně vzdělávací zájezd za včelaři na 
Slovensko 3.000 Kč, 
Ing. arch. Kateřina Sedláčková, Lipnice 99, Dvůr Králové nad Labem - Výtvarné 
dílny OČKO 12.000 Kč, 
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Theatrum Kuks z. s., Stanovice 29 - Theatrum Kuks 15.000 Kč, 
Život Srdcem z. s., Bílá Třemešná 260 – kulturní léto na přehradě Les Království 
2019 50.000 Kč, 
  

 
3. neschvaluje 

3.1. poskytnutí dotace Loutkařskému spolku Klíček, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr 
Králové nad Labem - dotace na činnost spolku - žádost podána na neuznatelné 
výdaje dle vyhlášeného dotačního programu, 

4. souhlasí 

4.1. s konáním dvoudenního COOL festu 2019 ve dnech 06.06. - 07.06.2019 
za podmínek spolufinancování Hankovým domem, městským kulturním zařízením 
a Mezinárodní konzervatoří Praha dle zápisu z jednání, 

5. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

5.1. předložit starostovi města smlouvy k podpisu dle bodu 2.2. tohoto usnesení. 

Termín: 24.04.2019 

R/211/2019 - 15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Oblastní charitě Červený Kostelec, stř. Domova sv. Josefa, 
5. května 1170, Červený Kostelec, na zajištění údržby parku pro veřejnost. S výdaji 
na údržbu cizích nemovitostí není v rozpočtu města počítáno. 

   
 
 
 
   

   

   Alexandra Jiřičková v. r. 
         místostarostka  

2.2. smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2019/0237, ŠKS/SMDO - 2019/0249, ŠKS/SMDO - 2019/0253 

ŠKS/SMDO - 2019/0255, 
ŠKS/SMDO - 2019/0262, 
ŠKS/SMDO - 2019/0216, 
ŠKS/SMDO - 2019/0245, 
ŠKS/SMDO - 2019/0256, 
ŠKS/SMDO - 2019/0260, 
ŠKS/SMDO - 2019/0266, 
ŠKS/SMDO - 2019/0222, 

ŠKS/SMDO - 2019/0257, 
ŠKS/SMDO - 2019/0263, 
ŠKS/SMDO - 2019/0218, 
ŠKS/SMDO - 2019/0250, 
ŠKS/SMDO - 2019/0258, 
ŠKS/SMDO - 2019/0264, 
ŠKS/SMDO - 2019/0307, 
ŠKS/SMDO - 2019/0246, 

ŠKS/SMDO - 2019/0261, 
ŠKS/SMDO - 2019/0215, 
ŠKS/SMDO - 2019/0236, 
ŠKS/SMDO - 2019/0254, 
ŠKS/SMDO - 2019/0259, 
ŠKS/SMDO - 2019/0265, 
ŠKS/SMDO - 2019/0217, 
ŠKS/SMDO - 2019/0219, 

ŠKS/SMDO - 2019/0224 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejich podpisem. 

 

  Jan Jarolím v. r. 
  starosta města  
  
 
 
ststaros(starosta města) 


