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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

22. 
VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 12.06.2019 

R/342/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelkám a ředitelům škol 
a školského zařízení. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových 
prostředků. 

R/343/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. odpisový plán Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Domu dětí 
a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad Labem. 

R/344/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. výši sazeb za pronájem tanečního sálu a koncertního sálu v Základní umělecké škole 
R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, s platností 
od 01.09.2019 takto: taneční sál včetně zázemí (šatna + sprchy): 250 Kč/hod., koncertní 
sál včetně zázemí: 900 Kč/hod. Pro případ tvrdosti výše ceny a vzhledem k charakteru 
pronájmu fyzickým a právnickým osobám působícím v oblasti humanitární, školství, 
mládeže, sportu, tělovýchovy, sociálních služeb, kultury, vzdělávání, ochrany životního 
prostředí, jejichž hlavním účelem není dosažení zisku, může ředitel výši nájemného snížit. 
Takto snížené nájemné nesmí být nižší, než činí provozní náklady na nebytový prostor. 

R/345/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. platový postup ředitele Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 
1235, s účinností od 01.07.2019, v souladu s § 5 Nařízení vlády č. 263/2018 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, 

2. určuje 

2.1. plat ředitele Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
s účinností od 01.07.2019, dle přílohy č. 1 a pověřuje starostu města podpisem platového 
výměru, 

3. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 28.06.2019 

 
 



2 / 12 
 

R/346/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
o přidělení finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje - program Rozvoj 
podmínek pro vzdělávání, pod číslem 19SMVU1-0015, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnuté dotační prostředky dle bodu 1.1. do podkladů návrhu příslušného 
rozpočtového opatření roku 2019. 

Termín: 30.08.2019 

R/347/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. zápis památkové komise RM ze dne 13.05.2019, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč na obnovu vnějšího pláště objektů 
PhMr. Romanu Chaloupkovi, **********na obnovu fasády nemovitosti čp. 56, náměstí 
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 

3. ukládá vedoucí ŠKS 

3.1. předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvu č. ŠKS/SMDO-2019/0602 dle 
bodu 2.1. k podpisu, 

Termín: 04.07.2019 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. realizaci rekonstrukce dvou Božích muk v katastru Dvůr Králové nad Labem, nacházejících 
se na křižovatce historických vozových cest do Kocbeře a Nové Vsi (viz přílohy č. 2 a 3), 
po vyřešení majetkoprávních vztahů. 

Termín: 31.12.2019 

R/348/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. zápis kulturní komise RM ze dne 21.05.2019, 

2. souhlasí 

2.1. s realizací a umístěním pamětní desky Johanna Wenzela Bergla (Jana Václava Bergla), 

2.2. souhlasí s úpravou loga k výročí města, 

3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

3.1. realizovat ve spolupráci s Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem umístění 
pamětní desky Johanna Wenzela Bergla (Jana Václava Bergla), 

Termín: 31.08.2019 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zapracovat částku 30.000 Kč v souladu s bodem 3.1. do nejbližšího rozpočtového 
opatření, 

Termín: 13.09.2019 

5. doporučuje zastupitelstvu města 

5.1. udělit Cenu města Dvůr Králové nad Labem za celoživotní přínos profesionálnímu hasiči 
Zděňku Šedivkovi, v oblasti hudby, hudební skupině Wostruha, za autorství knihy Nebylo 
jim souzeno žít - Pavlíně Špatenkové a Heleně Rezkové, za celoživotní dílo v hudební 
oblasti Josefu Kočnarovi in memoriam, 
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R/349/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. zápis sportovní komise RM ze dne 20.05.2019, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. udělit Cenu města Dvůr Králové nad Labem za celoživotní přínos v oblasti sportu 
Antonínu Valáškovi, Josefu Pospíšilovi, za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2018 
Dominice Jansové, Jakubu Grusovi a Karolíně Grohové, 

2.2. schválit Akční plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2019 - 2020, 
v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, 

3. ukládá řediteli TSM 

3.1. projednat s členy sportovní komise RM možnou úpravu ceníku nájemného sportovišť, 
po projednání předložit závěry prostřednictvím odboru OEMM ke schválení Radě města 
Dvůr Králové nad Labem, 

3.2. prověřit nutnost úpravy rozměrů hokejového hřiště a připravit případně harmonogram 
prací a rozpočet. 

Termín: 31.08.2019 

R/350/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. určuje 

1.1. plat ředitelce Hankova domu, městského kulturního zařízení, náměstí Václava Hanky 299, 
Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 01.08.2019, dle přílohy č. 1, a pověřuje starostu 
města podpisem platového výměru. 

R/351/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelkám Hankova domu, 
městského kulturního zařízení, Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 
a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. Výplata odměn je možná jen 
v rámci přidělených mzdových prostředků. 

2. doporučuje 

2.1. odměnu za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, zástupkyni ředitelky Městského 
muzea ve Dvoře Králové nad Labem. 

R/352/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2018. 

R/353/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. nevyhovět návrhu Josefa a Markéty Odlových na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 908/12 v katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech – městské a 
příměstské. 

R/354/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. úhradu nákladů spojených s mimořádnou veterinární péči za psa nalezeného na území 
města Dvůr Králové nad Labem ve výši 8.478 Kč Jaroslavu Raticovi,  

2. ukládá vedoucí VVS 

2.1. písemně informovat o usnesení rady města Jaroslava Raticu,  

2.2. zajistit úhradu nákladů spojených s mimořádnou veterinární péči za psa nalezeného na 
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území města Dvůr Králové nad Labem ve výši 8.478 Kč Jaroslavu Raticovi. 

Termín: 26.06.2019 

R/355/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. udělit in memoriam Janu Václavu Berglovi čestné občanství města Dvůr Králové nad 
Labem. 

R/356/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč Nadačnímu fondu 
pro podporu Městské nemocnice, a. s. ve Dvoře Králové nad Labem, 

1.2. schválit darovací smlouvu č. KTÚ/DAR-2019/0623 a pověřit starostu města jejím 
podpisem. 

R/357/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové 
agendy č. KTÚ/DOUS-2019/0475 s obcí Bílé Poličany a pověřit starostu města jejím 
podpisem, 

1.2. schválit v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 
č. KTÚ/VERJ-2019/0391 s obcí Bílé Poličany a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/358/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové 
agendy č. KTÚ/DOUS-2019/0481 s obcí Horní Brusnice a pověřit starostu města jejím 
podpisem, 

1.2. schválit v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 
č. KTÚ/VERJ-2019/0401 s obcí Horní Brusnice a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/359/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové 
agendy č. KTÚ/DOUS-2019/0489 s obcí Mostek a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.2. schválit v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 
č. KTÚ/VERJ-2019/0409 s obcí Mostek a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/360/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové 
agendy č. KTÚ/DOUS-2019/0504 s obcí Velký Vřešťov a pověřit starostu města jejím 
podpisem, 

1.2. schválit v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 
č. KTÚ/VERJ-2019/0415 s obcí Velký Vřešťov a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/361/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  bere na vědomí 

1.1. zápis z 3. jednání komise životního prostředí ze 17.04.2019, 

2. ukládá řediteli TSM 

2.1. předložit odboru OŽP seznam pozemků v majetku města vhodných pro náhradní výsadbu 
dřevin, 

Termín: 31.07.2019 

3. ukládá řediteli TSM 

3.1. předložit odboru OŽP vyjádření k závěrům a doporučením, za oblast městská zeleň a svoz 
a zpracování odpadu, vyplývajících z ekonomické analýzy technických služeb, 
vypracovanou firmou INVENTIO ATC, s. r. o, včetně návrhů řešení a dlouhodobé 
strategie. 

Termín: 31.08.2019 

R/362/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit rozpočtové opatření č. 2 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 23.861.876,89 Kč 
· na straně výdajů zvyšuje o 27.987.861,80 Kč 
· ve financování upravuje o 4.125.984,91 Kč 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2019 
· na straně příjmů 458.353.543,47 Kč 
· na straně výdajů 515.296.212,80 Kč 
· financování 56.942.669,33 Kč. 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2019, po této úpravě v souhrnné výši 
56.942.669,33 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 
smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. 

R/363/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zadávací dokumentaci a realizaci akce: 
„Stavební úpravy stávajícího hřiště ve sportovním areálu pod Hankovým domem 
ve Dvoře Králové nad Labem na fotbalové hřiště s umělým povrchem" v souladu 
s článkem 4, bod 5 vnitřního předpisu 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 článkem 4, bod 5 vnitřního předpisu 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, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro 
posouzení splnění podmínek účasti včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 13.11.2019 
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3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, 
aby zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 02.07.2019 (v 09:45 hod.) před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

Termín: 02.07.2019 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 12.06.2019 

R/364/2019 - 22. 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 malého rozsahu na akci: „Všichni správně tušíme, že s přírodou se učíme 
(MŠ Drtinova)“ - zahrada MŠ ulice Drtinova, u č. p. 1444, k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
ze dne 24.05.2019, 

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: Robert 
Seidl, Skalice 40, 503 03 Skalice, s cenou 789.370,00 Kč bez DPH, 955.138,00 Kč včetně 
DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo číslo RISM/DILO-2019/0440 s vítězným uchazečem 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: 14.06.2019 

5. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 17.06.2019 

6. ukládá vedoucímu RAF 

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

Termín: 20.06.2019 

R/365/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  souhlasí 

1.1. se zpracováním oznámení záměru „ČOV ve Dvoře Králové nad Labem“ dle přílohy č. 3 
k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, které bude sloužit k provedení zjišťovacího řízení pro stavbu ČOV 
ve Dvoře Králové nad Labem, 

2. rozhoduje 

2.1. v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - 
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad 
Labem o výběru zpracovatele výše uvedeného oznámení, kterým je společnost INVEK 
s. r. o., Brno - Štýřice, Vinohrady 998/46, PSČ 639 00, IČ 28346581, s cenou 380.000 Kč 
bez DPH, tj. 459.800 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2019/0624 a pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy, 
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4. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 14.06.2019 

R/366/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  bere na vědomí 

1.1. odvolání společnosti KXN CZ, s. r. o., IČ 28784111, se sídlem Říčařova 611/30, Plotiště 
nad Labem, 503 01 Hradec Králové, proti rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku: „ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově A – 
Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem: Dodávka školního nábytku", 

2.  rozhoduje 

2.1. o částečném vyhovění společnosti KXN CZ, s. r. o., IČ 28784111, se sídlem Říčařova 
611/30, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové, 

3. ruší 

3.1. rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku 
s vybraným dodavatelem: Z+M Partner, spol. s r. o., IČ 26843935, se sídlem Valchařská 
3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, s nabídkovou cenou 5.080.860 Kč včetně 
DPH, 

4. schvaluje 

4.1. oznámení o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele a odpověď společnosti KXN CZ, 
s. r. o., IČ 28784111, se sídlem Říčařova 611/30, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec 
Králové, a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. předložit oznámení o zrušení rozhodnutí o výběru a odpověď dle bodu 4.1. tohoto 
usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 14.06.2019 

6. ukládá vedoucímu RISM 

6.1. zajistit u administrátora této veřejné zakázky opakované posouzení splnění podmínek 
účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení a k podniknutí potřebných kroků 
k ukončení této veřejné zakázky. 

Termín: 21.06.2019 

R/367/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. záměr prodat část stavební parcely č. 470 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: 21.06.2019 

R/368/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 2315 o výměře 50 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 250 Kč, Petru 
Effenberkovi, ********** na dobu neurčitou, od 01.07.2019, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2019/0579 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 nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 28.06.2019 

R/369/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti na částech pozemkových parcel č. 580, 
č. 583, č. 586, č. 590, všechny v k. ú. Zboží u Dvora Králové, a to v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 171-2/2019, na částech pozemkových parcel č. 2047, 
č. 2576/2, č. 2578/2, č. 2580/2, č. 2582/2, č. 4567, č. 4568, č. 4557, č. 4556/2, č. 4553/4, 
č. 4538/4, č. 4537, č. 4536, č. 4533, č. 4532, č. 4524, č. 4521, č. 4520, č. 4099/2, č. 4017, 
3786/2, č. 3786/1, č. 3769/18, č. 3769/12, č. 3769/11, č. 2585/2, č. 2585/1, všechny 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4964-1/2019, 
za jednorázovou finanční úhradu ve výši 388.864 Kč bez příslušné sazby DPH, 
tj. 470.525 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015551/VB1 (ES OEMM/VB-
2019/0590) 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: 03.07.2019 

R/370/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 4015/1, č. 4016, 
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4912-
144/2018, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.400 Kč bez příslušné sazby DPH, 
tj. 2.904 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2009401/VB/02 
(ES OEMM/VB-2019/0591) s 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 Česká Skalice, Malá Skalice, Maloskalická 68, 552 03 
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: 03.07.2019 

R/371/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s bezúplatným nabytím pozemkových parcel č. 4028/1, č. 4734/3, obě v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, a to z důvodu, že se 
na pozemkových parcelách nacházejí stávající chodníky, 

1.2. pověřit starostu města podpisem žádosti v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

R/372/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 673/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem o výměře 14 m2, která je dle geometrického plánu č. 5006-189/2019 označena 
jako nově vzniklá pozemková parcela č. 673/10 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od České 
republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, 

1.2. pověřit starostu města podpisem žádosti o bezúplatný převod části pozemku v souladu 
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s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

1.3. pověřit starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu části pozemku 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

R/373/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 1833/7 o výměře 420 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 2.100 Kč, Jiřímu 
Blažejovi, ********* na dobu neurčitou, od 01.07.2019, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2019/0581 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: 28.06.2019 

R/374/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. pronájem části stavební parcely č. 3183 o výměře 23 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok, tj. roční nájemné 207 Kč, vlastníkovi bytové jednotky 
č.  21/2195, Ing. Jiřímu Hubenému, ********* na dobu neurčitou, od 01.07.2019, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2019/0609 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem části stavební parcely č. 3183 o výměře 23 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok, tj. roční nájemné 207 Kč, vlastníkovi bytové jednotky 
č. 41/2194, Ing. Jiřímu Hubenému, ******** na dobu neurčitou, od 01.07.2019, 

1.4. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2019/0610 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit nájemní smlouvy dle bodů 1.2. a 1.4. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

Termín: 28.06.2019 

R/375/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 580 v k. ú. Zboží u 
Dvora Králové, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 173-202/2019, za jednorázovou 
finanční úhradu ve výši 3.800 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 4.598 Kč včetně příslušné 
sazby DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018226/VB1 (ES OEMM/VB-
2019/0611) 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 
SCHEJBAL s. r. o., se sídlem Kocbeře 90, 544 46 Kocbeře, která je na základě plné moci 
zastoupena Karlem Havlíčkem, se sídlem Křišťálová 2073, 511 01 Turnov 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: 03.07.2019 
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R/376/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 32 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
k 30.06.2019, s Radkou Jizbovou, ********** 

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2019/0612 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: 21.06.2019 

R/377/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem -V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení spoluvlastnických podílů částí pozemkové parcely č. 1497/13 
o výměře 73 m2, které jsou v geometrickém plánu č. 4962-1/2019 označené jako díl „a“ 
a „e“ a částí pozemkové parcely č. 1497/19 o výměře 87 m2, které jsou v geometrickém 
plánu č. 4962-1/2019 označené jako díl „d“ a „h“, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
od Pavla a Marty Bujárkových, ********,Martina a Jitky Bujárkových,******* a Josefa a 
Heleny Bujárkových, ********* za celkovou kupní cenu 24.000 Kč, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/0414 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/378/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 332 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu služebního, 
Jolaně Schönigerové, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové 
nad Labem, na dobu určitou, od 01.08.2019 do posledního dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém nájemce přestane vykonávat práci pro město Dvůr 
Králové nad Labem, za smluvní nájemné 4.984 Kč/měsíc, za podmínky, že po ukončení 
zkušební doby setrvá v pracovním poměru, 

1.2. smlouvu o nájmu služebního bytu č. OEMM/ONBT-2019/0617 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: 21.06.2019 

R/379/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. záměr prodat část pozemkové parcely č. 2062/1 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: 21.06.2019 

R/380/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem -V 
1.  schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 12 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, Natalii Bílé, 
*********, zastoupené opatrovníkem městem Dvůr Králové nad Labem, zastoupeným 
Markétou Vohnoutovou, pověřenou výkonem opatrovnictví, odchylně od Pravidel pro 
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hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 
01.09.2019 do 31.08.2021, za smluvní nájemné 1.563 Kč/měsíc, za předpokladu, že 
Natalie Bílá uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0622 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: 21.06.2019 

R/381/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  neschvaluje 

1.1. pronájem bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci Petře Měšťanové, 
*********, 

R/382/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  bere na vědomí 

1.1. odstoupení Lenky Stránské, ********* od uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 53 v 
čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 

2. ruší 

2.1. své usnesení č. R/329/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 29.05.2019 
v bodě 1.2. a 1.3., 

3. schvaluje 

3.1. prominutí smluvní pokuty ve výši 4.524 Kč Lence Stránské, *********, za nesplnění 
smluvních povinností při pronájmu bytu č. 53 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové 
nad Labem, 

3.2. pronájem bytu č. 53 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Milanu 
Hermanovi, ********* zastoupenému opatrovníkem Naďou Hermanovou, ******** dle 
Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu 
určitou, od 24.06.2019 do 23.06.2020, za smluvní nájemné 4.000 Kč/měsíc, 
za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného a nájemné za období 24.06.-23.09.2019, 

3.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0625 v souladu s bodem 3.2. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. předložit smlouvu o nájmu bytu dle bodu 3.3. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

Termín: 21.06.2019 

R/383/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. program 5. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
20.06.2019 od 16 hodin v sále Hankova domu. 
1.     Zahájení 
2.    Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
3. Výbory ZM 
4. Veřejnoprávní smlouvy 
5. Finanční dar Nadačnímu fondu pro podporu Městské nemocnice, a. s. ve Dvoře 

Králové nad Labem 
6. Majetkové záležitosti 
7. Návrh na změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
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8. Čestné občanství – Jan Václav Bergl 
9. Veřejná zakázka „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem“ 
10. Závěrečný účet svazku Královská věnná města 
11. Cena města Dvůr Králové nad Labem 
12. Akční plán rozvoje sportu 
13. Dotace z dotačního programu města na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou 

nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské 
památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem 

14. Zpráva o přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2018 
15. Schvalování roční účetní závěrky města Dvůr Králové nad Labem k 31.12.2018 
16. Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2018 
17. Smlouva o poskytnutí a využití finančních prostředků - Hasičský záchranný sbor 

Královéhradeckého kraje 
18. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2019 
19. Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2020 až 2021 - 

upravený v roce 2019 
20. Diskuze 
21. Závěr 

R/384/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  doporučuje zastupitelstvu města 

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

1.2. schválit nové termíny nesplněných úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle 
přílohy č. 2. 

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

 


