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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

21. 
VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 29.05.2019 

R/308/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. odpisový plán Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884. 

R/309/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. jmenuje 

1.1. Bc. Ivu Bednářovou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace 
Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2428, s účinností 
od 01.08.2019 a pověřuje starostu města podpisem jmenovacího dekretu, dle přílohy 
č. 2, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 12.06.2019 

R/310/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Ing. Blance Porcalové, ******* ve výši 4.000 Kč na výdaje spojené s 
účastí 4 členek TJ Sokol Lipnice na 16. gymnaestrádě v Dornbirn - Rakousko, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2019/0551, 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: 11.06.2019 

R/311/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. dodatek č. 1 ke smlouvě č. ŠKS/DAR - 2018/1052 - D1 a pověřuje starostu města jeho 
podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1. předložit starostovi města dodatek č. 1 dle bodu 1.1. tohoto usnesení k podpisu. 

Termín: 18.06.2019 
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R/312/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. zápisy z jednání komise cestovního ruchu rady města ze dne 18.04.2019 a 14.05.2019. 

R/313/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. poskytnutí daru Filipu Mosteckému ******** ve výši 5.000 Kč na částečnou úhradu 
výdajů spojených s účastí na mezinárodním skautském setkání Jamboree v Západní 
Virginii v USA, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/DAR - 2019/0548, 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: 18.06.2019 

R/314/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. souhlasí 

1.1. se změnou účastníka smlouvy, kterým je Sergej Karadža, ********** IČ 25919822, 

1.2. se změnou adresy provozovny Rychlého občerstvení Calabria, náměstí T. G. Masaryka 86, 
Dvůr Králové nad Labem zapojené do systému nakládání s komunálním odpadem 
stanoveného městem Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek ke smlouvě č. OŽP/OSTA-2013/0025-D1 v souladu s bodem 1.1. a 1.2. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

3.1. předložit dodatek smlouvy dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 

Termín: 12.06.2019 

R/315/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí 
finančních prostředků v souhrnné výši 400.000 Kč finančního neinvestičního příspěvku 
pro rok 2019 k zajištění činností souvisejících s výkonem působnosti v oblasti veřejné 
správy pro Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, 

1.2. schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení smlouvu o poskytnutí 
a využití finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/FIN-
2019/0521) s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého 
kraje, se sídlem nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové 3 a pověřit starostu města 
podpisem této smlouvy. 

R/316/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit upravený Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 
na období let 2020 až 2021 nahrazující v plném rozsahu dosavadní Střednědobý výhled 
rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2020 až 2021. 

R/317/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. nesouhlasí 

1.1. s nabytím vlastnického práva k opuštěnému psu jménem Bady - plemeno belgický ovčák 
malinois, 
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2. neschvaluje 

2.1. úhradu faktury číslo 2019026 ve výši 7.018 Kč dodavateli Martinu Antonínovi, Psí útulek 
Dvůr Králové n. L., ********* IČ 66822050 a zároveň ukládá zajistit vedoucímu odboru 
RAF informovat o této skutečnosti výše uvedeného dodavatele doporučeným dopisem 
nejpozději do 31.05.2019. 

R/318/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. souhlasí 

1.1. s přijetím dotace na obnovu a rozšíření městského kamerového a dopravního systému 
ve výši 350.000 Kč z Programu prevence kriminality ministerstva vnitra, 

1.2. s přijetím dotace na forenzní značení jízdních kol ve výši 34.320 Kč z Programu prevence 
kriminality ministerstva vnitra, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout příjem dotace do návrhu příjmové části rozpočtu města na rok 2020. 

Termín: 30.09.2019 

R/319/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. souhlasí 

1.1. s navýšením celkové ceny díla: „ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění 
bezbariérovosti v budově A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem - stavební práce“ 
o 1.026.515,21 Kč včetně DPH podle změnových listů ZL 009, 014, 015, 017 až 022 a 024 
až 038. Celková cena díla tak činí 75.285.037,60 Kč vč. DPH, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2018/0665-D2 se společností Chládek a Tintěra 
Pardubice, a. s., IČ 25253361, se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2018/0665-D2 dle bodu 2.1. tohoto 
usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.05.2019 

R/320/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. rozhoduje 

1.1. o výběru zhotovitele na akci: „Obnova vodovodu a kanalizace v křižovatce ulice 
Nedbalova a Vrchlického“, kterým je společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr 
Králové nad Labem, s. r. o., náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
IČ 28818334, s cenou 4.069.882,19 Kč vč. DPH, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2019/0529 se společností Městské vodovody a kanalizace 
Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
IČ 28818334, na výše uvedenou akci a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2019/0529 starostovi města k podpisu, 

Termín: 03.06.2019 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit realizaci akce: „Obnova vodovodu a kanalizace v křižovatce ulice Nedbalova 
a Vrchlického“. 

Termín: 19.08.2019 
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R/321/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. souhlasí 

1.1. s podmínkami napojení plynárenského zařízení v lokalitě Sylvárov – malá průmyslová 
zóna za Technickými službami města Dvora Králové a s prodejem tohoto plynárenského 
zařízení, za cenu 692.038,93 Kč včetně příslušné sazby DPH, z důvodu provozování 
plynových zařízení jako součásti distribuční soustavy společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
zařízení a o budoucí smlouvě kupní č. smlouvy 9419000550/2019/4000222313 (ES - 
RISM/BUDK-2019/0406) se společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČ 27295567, která je na základě plné moci zastoupena společností 
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311 
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 07.06.2019 

R/322/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  souhlasí 

1.1. s přijetím dotace ve výši 2.266.809,57 Kč od ministerstva pro místní rozvoj - Výzva „MAS 
Královédvorsko - IROP - Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání II", projekt s názvem 
„Sdílená robotická učebna“, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout příjem dotace do návrhu příjmové části rozpočtu města na rok 2020. 

Termín: 30.09.2019 

R/323/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  bere na vědomí 

1.1. zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komice o vyhodnocení nabídek veřejné 
zakázky na akci: „Úprava křižovatky v ulici Nedbalova, Dvůr Králové nad Labem“ ze dne 
16.05.2019, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na výše 
uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: Pavel Bořek 
- STAVEBNÍ FIRMA, IČ 11112166, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
s nabídkovou cenou 4.367.979,38 Kč bez DPH, tj. 5.285.255,04 Kč vč. DPH, 

2.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. COLAS CZ, a. s., IČ 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, s nabídkovou cenou 
4.400.000,00 Kč bez DPH, tj. 5.324.000,00 Kč vč. DPH, 

3. SOVIS CZ, a. s., IČ 27532208, Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové, s nabídkovou 
cenou 4.446.741,16 Kč bez DPH, tj. 5.380.556,80 vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2019/0547 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 
zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 04.06.2019 
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5. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 07.06.2019 

6. ukládá vedoucímu RAF 

6.1. zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližšího rozpočtového 
opatření. 

Termín: 20.06.2019 

R/324/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo veřejné zakázky: „Čistírna 
odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem“ zadávané v otevřeném nadlimitním řízení 
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. ve spolupráci s PO KTÚ zajistit přípravu a realizaci smluvních vztahů s vlastníkem 
pozemků dotčených výstavbou veřejně prospěšné stavby čistírny odpadních vod 
ve Dvoře Králové nad Labem (nabytí vlastnického práva k pozemkům, zřízení věcných 
břemen),  

              Termín: 31.07.2019 
3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. ve spolupráci s Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem s. r. o., 
náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem připravit a předložit podklady 
nezbytné k zahájení povolené stavby „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad 
Labem“. 

Termín: 31.08.2019 
R/325/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  bere na vědomí 

1.1. zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komice o vyhodnocení nabídek veřejné 
zakázky na akci: „Expozice textilního tisku – vnitřní vybavení expozice, nábřeží Jiřího 
Wolkera 132, 133 Dvůr Králové nad Labem“ z 27.05.2019, 

2.  rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na výše 
uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: Spyron 
Design s. r. o., V háji 15/1092 Praha 7, IČ 25101790, s nabídkovou cenou 1.559.690 Kč 
vč. DPH, 

2.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. KLUCIvespolek, s. r. o., Na Hradbách 127, 280 02 Kolín, IČ 25694391, s nabídkovou 
cenou 1.995.187,15 Kč vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. kupní smlouvu č. RISM/KUPN-2019/0570 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 
zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 07.06.2019 

5. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 14.06.2019 
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R/326/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit přesunutí části neinvestičního provozního příspěvku Technických služeb města 
Dvora Králové nad Labem ve výši 280.000 Kč z hlavní činnosti 1) Správa a kontrola 
komunikací, autobusové zastávky, tržnice, materiál města a akce pod záštitou města, 
dětská hřiště na hlavní činnost 11) Provoz a údržba koupaliště, sportovišť a WC, 

2.  ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout přesunutí požadovaných finanční prostředků do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

Termín: 20.06.2019 

3. bere na vědomí 

3.1. požadavek HC Dvůr Králové, z. s. a souhlasí s dohodou zahájit sezónu na zimním stadionu 
18.08.2019. 

R/327/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  bere na vědomí 

1.1. předložený seznam neprodaných bytových jednotek na základě vyhlášeného prodeje 
domu čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo, se st. p. č. 2347 v obci a k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, 

2.  ukončuje 

2.1. platnost usnesení č. R/1098/2011 - 43. RM v bodě 2.1. ze dne 20.12.2011, kterým byla 
schválena vzorová nabídka na odkoupení bytové jednotky, 

3. doporučuje zastupitelstvu města 

3.1. ukončit platnost usnesení č. Z/147/2011 - 5. ZM ze dne 08.09.2011, kterým byl schválen 
postup stanovení nabídkové ceny bytových jednotek určených k prodeji, 

3.2. schválit předložený postup při prodeji bytových jednotek č. 1987/12, č. 1988/21, 
č. 1989/11, č. 1989/22 a č. 1989/31, vše v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem, 

3.3. schválit nabídkovou cenu bytových jednotek uvedených v bodě 3.2. tohoto usnesení 
ve výši ceny v místě a čase obvyklé dle ocenění znalce, 

3.4. znění vzorové nabídky na odkoupení bytových jednotek a pověřit starostu města 
podpisem nabídek stávajícím nájemníkům. 

R/328/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 24 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, Kateřině 
Horáčkové, ********dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové 
nad Labem, na dobu určitou, od 25.06.2019 do 24.06.2021, za smluvní nájemné 2.436 
Kč/měsíc, za předpokladu, že Kateřina Horáčková uhradí před podpisem smlouvy jistotu 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0533 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem bytu č. 21 v čp. 940, Tyršova, Dvůr Králové nad Labem, Martině 
Šindelářové******** dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové 
nad Labem, na dobu určitou, od 01.07.2019 do 30.06.2021, za smluvní nájemné 6.503 
Kč/měsíc, za předpokladu, že Martina Šindelářová uhradí před podpisem smlouvy jistotu 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.4. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0534 v souladu s bodem 1.3. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5. pronájem bytu č. 9 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Jitce Sobotkové, 
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******* odchylně od Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad 
Labem, na dobu určitou, od 01.09.2019 do 29.02.2020, za smluvní nájemné 5.127 
Kč/měsíc, za předpokladu, že Jitka Sobotková uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve 
výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.6. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0535 v souladu s bodem 1.5. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvy o nájmu bytu dle bodů 1.2., 1.4. a 1.6. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

Termín: 07.06.2019 

R/329/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 53 v čp. 2904, 
Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Lenka Stránská, ******** 
2. místo: Milan Herman,  ******** 
3. místo: Eva Pušková,     ******** 

1.2. pronájem bytu č. 53 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Lence 
Stránské,  ******** dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové 
nad Labem, na dobu určitou, od 10.06.2019 do 09.06.2020, za smluvní nájemné ve výši 
4.200 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a nájemné za období 10.06.2019 - 09.12.2019, 

1.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0540 v souladu s bodem 1.2. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu o nájmu bytu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

Termín: 07.06.2019 

R/330/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení pozemkové parcely č. 3884 o výměře 1.299 m2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 428.743 Kč, od společnosti SLEZAN 
HOLDING a. s., se sídlem Václavská 316/12, Praha 2 - Nové Město, 120 00, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/0549 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/331/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti na části pozemkové parcely č. 2082/31 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4990-152/2019, 
za jednorázovou finanční úhradu ve výši 2.638 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2017717/VB1 (ES OEMM/VB-
2019/0541) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 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: 18.06.2019 

 



8 / 10 
 

R/332/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení pozemkových parcel č. 1941/3 o výměře 4 306 m2, č. 1941/5 
o výměře 1.435 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou kupní cenu 
80 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 459.280 Kč, od Ing. Zdeňka Fibicha, *******, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/0552 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/333/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s odkoupením části pozemkové parcely č. 3392/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, od Gabriely Kudernatschové 
Lexové, ********, Ludmily Lexové, ******** 

1.2. schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2019/0554 v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3. souhlasit s odkoupením části pozemkové parcely č. 865/5 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, od Mgr. Mileny Březinové, ******, 
Mgr. Pavlíny Pánkové, *******, 

1.4. schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2019/0553 v souladu 
s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/334/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3629/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4935-1149/2018 
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy 8800088942_1/VB/P (ES OEMM/VB-
2019/0542) 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, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 18.06.2019 

R/335/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 835/16 v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné 
sazby DPH (tj. 242 Kč včetně příslušné sazby DPH) za každý započatý metr uloženého 
kabelového vedení a zařízení a s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 835/16 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2.  schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-2018479/SOBS VB/1 (ES OEMM-BUDO-2019/0545) 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 GTT a. s., se sídlem Praha 8, Horňátecká 
1772/19, 182 00 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: 18.06.2019 
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R/336/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení pozemkových parcel č. 1928 o výměře 3.586 m2, č. 1929/3 o výměře 
952 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 70 Kč/m2, tj. za celkovou 
kupní cenu ve výši 317.660 Kč, od Lenky Nývltové, ********, Václava Vonky, *********. 

R/337/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene - služebnosti na částech pozemkových parcel 
č. 3771/2, č. 3774/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH (tj. 242 Kč/bm včetně příslušné sazby 
DPH) uloženého vedení a zařízení, 

2.  schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. OEMM/BUDO-
2019/0546 se společností JUTA a. s., se sídlem Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem 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: 18.06.2019 

R/338/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 62 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.691 Kč/měsíc dle Pravidel 
pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnotící komisi na pronájem bytu č. 62 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad 
Labem ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová 
(náhradník Tomáš Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 05.06.2019 

R/339/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: „ZŠ Schulzovy sady - Dodávka ICT“ v souladu s vnitřním 
předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. složení hodnotící komise včetně náhradníků. 

R/340/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru 
Lipnice z 18.03.2019, Osadního výboru Žireč z 03.04.2019, Osadního výboru Verdek 
z 04.04.2019 a Osadního výboru Zboží z 21.04.2019. 

R/341/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. vyslání místostarostky města Dvůr Králové nad Labem Alexandry Jiřičkové na zahraniční 
pracovní cestu do Kamenné Hory (Polsko) dne 7. června 2019, 
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2.  rozhoduje 

2.1. o tom, že jí budou uhrazeny náklady spojené se zahraniční pracovní cestou dle bodu 1.1 
v  souladu s platnými právními předpisy, a to včetně kapesného ve výši 5 euro, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

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

Termín: 06.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Jiřičková v. r.        Jan Helbich v. r.  
    místostarostka          místostarosta 
 


