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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

27. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 21.08.2019 

R/467/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s podáním žádosti o příspěvek na obnovu Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem 

z rezervy Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Ministerstva 

kultury ČR a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. předložit žádost dle bodu 1.1. starostovi města k podpisu. 

Termín: 28.08.2019 

R/468/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se společným postupem s Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 

1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, při zadávání veřejné zakázky na stavební 

práce „II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, II. etapa“, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o spolupráci č. RISM/DILO-2019/0797 mezi Královéhradeckým krajem, se 

sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, a městem Dvůr 

Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. navrhuje 

3.1. Královéhradeckému kraji Ing. Ctirada Pokorného, vedoucího odboru rozvoje, investic 

a správy majetku Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, na pozici člena hodnotící 

komise veřejné zakázky „III/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, II. etapa“. Za 

náhradníka do hodnotící komise současně navrhuje Jiřího Kříže, investičního referenta 

odboru rozvoje, investic a správy majetku Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 



 2/12 

 

4. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 26.09.2019 

R/469/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se snížením celkové ceny veřejné zakázky „ZŠ Schulzovy sady - Odborné učebny 
a zajištění bezbariérovosti v budově A - Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem: Zajištění 
konektivity“ z částky 2.988.401,00 Kč vč. DPH na částku 2.821.421,30 Kč včetně DPH, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. RISM/KUPN-2019/0019 se společností FLAME System, 
spol. s r. o., IČ 26846888, se sídlem Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava a pověřuje starostu 
města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit dodatek č. RISM/KUPN-2019/0019-D1 dle bodu 2.1. tohoto usnesení 
starostovi města k podpisu. 

Termín: 05.09.2019 

R/470/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se změnou velikosti infopanelu k expozici textilního tisku a s umístěním reklamního 
banneru na vnější stranu budovy v rámci akce „Expozice textilního tisku - vnitřní 
vybavení expozice, nábřeží Jiřího Wolkera 132, 133 Dvůr Králové nad Labem“, kdy 
taková změna nemá vliv na cenu díla a ani na termín dokončení stavebních prací, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. RISM/KUPN-2019/0570 se společností Spyron 
Design s. r. o., V háji 15/1092 Praha 7, IČ 25101790 a pověřuje starostu města jeho 
podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit dodatek č. RISM/KUPN-2019/0570-D1 dle bodu 2.1. tohoto usnesení 
starostovi města k podpisu. 

Termín: 26.08.2019 

R/471/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej stavební parcely č. 2277 o výměře 160 m2, v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za kupní cenu 350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 56.000 Kč, 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, do podílového spoluvlastnictví, a to: Padiorovi Jiřímu, 
bytem *************************************************, spoluvlastnický 
podíl ve výši 5425/24250 za kupní cenu 12.528 Kč, Sarisovi Kostasovi, bytem 
******************************************, spoluvlastnický podíl ve výši 
21390/48500 za kupní cenu 24.698 Kč a Žižkové Evě, bytem **********************, 
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spoluvlastnický podíl ve výši 8130/24250 za kupní cenu 18.774 Kč, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/0583 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/472/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 1827/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
Lence Procházkové, bytem *************************************. 

 

R/473/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 311 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako 

byt bez předběžného určení za min. cenu 5.008 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 

s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnotící komisi na pronájem bytu č. 311 v čp. 400, Švehlova, 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:28.08.2019 

R/474/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 42 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Štefanu 

a Janě Zubajovým, ***************************, na dobu neurčitou, od 07.09.2019, 

za smluvní nájemné 4.500 Kč/měsíc, za předpokladu, že Štefan a Jana Zubajovi uhradí 

před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0748 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: 28.08.2019 
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R/475/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodloužení výpůjčky prostor sloužících podnikání o celkové výměře 133,31 m2 

nacházejících se v 2. nadzemním podlaží domu čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr 

Králové nad Labem, Mateřskému centru Žirafa, z. s., zastoupenému předsedkyní 

Denisou Šimkovou, na dobu určitou 1 rok, od 01.09.2019 do 31.08.2020, 

1.2. dodatek č. 10 RIM/OVYP - 2010/0818 - D-10 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: 31.08.2019 

R/476/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodloužení nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 115 v ul. Palackého ve Dvoře 

Králové nad Labem, Martinu Mádlemu, Vorlech 2941, Dvůr Králové nad Labem, na dobu 

určitou 5 let, od 01.08.2019 do 31.07.2024, za cenu 837 Kč/m2/rok, 

1.2. dodatek k nájemní smlouvě č. RIM/ONNP-2014/0516 - D-3 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 22.08.2019 

R/477/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemku vedeného jako stavební parcela č. 2631/1 o výměře 81 m2 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 350 Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu 28.350 Kč, 

do podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek vymezených v budově čp. 2031, 

2032, 2033, stojících na st. p. č. 2629 a 2631/1, obě v katastrálním území Dvůr Králové 

nad Labem, a to vlastníkům jednotek č. 2031/11, 2031/12, 2031/21, 2031/22, 2031/31, 

2031/32, 2031/41, 2031/42, 2032/11, 2032/12, 2032/21, 2032/22, 2032/31, 2032/32, 

2032/41, 2032/42, 2033/11, 2033/12, 2033/21, 2033/22, 2033/31, 2033/32, 2033/41, 

2033/42. Velikosti prodávaných spoluvlastnických podílů a tomu odpovídající podíly na 

úhradě kupní ceny budou odpovídat velikosti podílů na společných částech budovy, 

příslušejících každému vlastníkovi jednotky tak, jak jsou uvedeny na LV č. 5758, 

vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 

Trutnov, 

1.2. uložit starostovi města Dvůr Králové nad Labem vypracovat návrh smlouvy dle bodu 
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1.1. tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému 

katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru 

nemovitostí. 

 

R/478/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemku vedeného jako stavební parcela č. 3183 o výměře 552 m2 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

193.200 Kč, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek vymezených v budově 

čp. 2196 (čp. 2194, čp. 2195, čp. 2196) stojící na st. p. č. 3183 v katastrálním území Dvůr 

Králové nad Labem, a to vlastníkům bytových jednotek č. 2194/11, 2194/12, 2194/21, 

2194/22, 2194/31, 2194/32, 2194/41, 2194/42, 2195/11, 2195/12, 2195/21, 2195/22, 

2195/31, 2195/32, 2195/41, 2195/42, 2196/11, 2196/12, 2196/21, 2196/22, 2196/31, 

2196/32, 2196/41, 2196/42. Velikosti prodávaných spoluvlastnických podílů a tomu 

odpovídající podíly na úhradě kupní ceny budou odpovídat velikosti podílů na 

společných částech budovy, příslušejících každému vlastníkovi jednotky tak, jak jsou 

uvedeny na LV č. 5487, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, 

Katastrální pracoviště Trutnov, 

1.2. uložit starostovi města Dvůr Králové nad Labem vypracovat návrh smlouvy dle bodu 

1.1. tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému 

katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru 

nemovitostí. 

R/479/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neakceptuje 

1.1. doporučení hodnotitelské komise týkající se výběrového řízení na pronájem bytu č. 21 

v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, kdy komise vyřadila uchazeče, 

kteří nesplňovali podmínky účasti ve výběrovém řízení, 

2. schvaluje 

2.1. pronájem bytu č. 21 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Kristýně 

Bednářové, ******************************, a Lukáši Krieglerovi, **************, 

odchylně od Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

na dobu určitou, od 01.09.2019 do 31.08.2020, za smluvní nájemné ve výši 7.202 

Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve 

výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

2.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0804 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. 24 v čp. 734, 

Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Lukáš Vlačiha, ********************************, 
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2.4. pronájem bytu č. 24 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, Lukáši Vlačihovi, 

*********************************, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku 

města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 01.09.2019 do 31.08.2020, za 

smluvní nájemné ve výši 2.500 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem 

smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a nájemné za 

období 01.09.2019 - 30.11.2019, 

2.5. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0789 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: 30.08.2019 

R/480/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. výpůjčku 5 místností v budově čp. 795, Komenského, Dvůr Králové nad Labem, spolku 

MAS Královédvorsko, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, od 

02.09.2019 do 30.09.2019, 

1.2. smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2019/0795 v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. záměr výpůjčky 5 místností v budově čp. 795, Komenského, Dvůr Králové nad Labem, 

spolku MAS Královédvorsko, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, od 

01.10.2019 do 31.12.2019, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr výpůjčky dle bodu 1.3. tohoto usnesení na úřední desce Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

2.2. předložit smlouvu o výpůjčce dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.08.2019 

R/481/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  neschvaluje 

1.1. výměnu bytu č. 54 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, za byt č. 32 

v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Marii Markové, **************. 
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R/482/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 117/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Společenství 

vlastníků jednotek domu čp. 2266, 2267, Dukelská, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, za 

podmínky zřízení věcných břemen pro stávající veřejné osvětlení a kanalizaci, 

 

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: 30.08.2019 

R/483/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  

1.  schvaluje 

1.1. výpověď bez výpovědní doby z nájmu bytu č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr 

Králové nad Labem, Pavlu a Monice Bandovým, ********************, z důvodu 

naplnění výpovědního důvodu dle § 2291 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník v platném znění a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 28.08.2019 

R/484/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  rozhoduje 

1.1. v souladu s čl. V, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové č. 7/2019 Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem o výběru 

nejvhodnější nabídky na zakázku „Tříletá podpora softwarových produktů“ tak, že 

nejvhodnější nabídkou je nabídka spol. OldanyGroup s. r. o., Jeseniova 1151/55, 

130 00 Praha 3, s nabídkovou cenou 623.322 Kč bez DPH (754.219,62 Kč včetně DPH), 

1.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 

2) VERTIX s. r. o., Štrossova 291, 530 03 Pardubice, s nabídkovou cenou 631.360 Kč bez 

DPH (763.945,60 Kč včetně DPH), 

2. schvaluje 

2.1. kupní smlouvu č. OI/KUPN-2019/0791 se spol. OldanyGroup s. r. o., a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 
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3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.08.2019 

R/485/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  rozhoduje 

1.1. v souladu s čl. V, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové č. 7/2019 Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem o výběru 

nejvhodnější nabídky na zakázku „Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem, etapa 

2019“ tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti Vegacom, a. s., Novodvorská 

1010/14, 142 01 Praha 4, s nabídkovou cenou 1.197.450 Kč bez DPH (1.457.798,50 Kč 

včetně DPH), 

1.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 

Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o., Příčná 2828/10, 746 01 Opava, 

s nabídkovou cenou 1.313.179,50 Kč bez DPH (1.598.828,20 Kč včetně DPH). 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o dílo č. OI/DILO-2019/0792 se spol. Vegacom, a. s., Novohradská 1010/14 

142 01 Praha 4 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. předložit starostovi města smlouvu k podpisu  

Termín: 27.08.2019 

 

R/486/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s partnerstvím města Dvůr Králové nad Labem na benefiční akci Noc venku, konané ve 

dnech 21. - 22. listopadu 2019, pořádané Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové 

nad Labem. 

 

R/487/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. stanovisko k navýšení úvazku pečovatelky/pečovatele Pečovatelské služby Města Dvůr 

Králové nad Labem, El. Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy 

č. 2, za účelem změny kapacity sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého 

kraje a pověřuje starostu města jeho podpisem. 
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R/488/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. smlouvu č. ŠKS/OVYP - 2019/0767 o výpůjčce nemovitého majetku mezi městem Dvůr 

Králové nad Labem a Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 

1235, 

2.  pověřuje 

2.1. starostu města podpisem smlouvy dle bodu 1.1 tohoto usnesení, 

3. ukládá vedoucí ŠKS 

3.1. předložit smlouvu o výpůjčce dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 

Termín: 06.09.2019 

 

R/489/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  určuje 

1.1. plat ředitelce Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2428 a ředitelce 

Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, s účinností od 01.09.2019, dle 

přílohy č. 1 a 2, 

2.  pověřuje 

2.1. starostu města podpisem platových výměrů dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

3. ukládá vedoucí ŠKS 

3.1. předložit starostovi města k podpisu platové výměry dle bodu 1.1 tohoto usnesení. 

Termín: 31.08.2019 

R/490/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcemi: Vlčkovice 

č. ŠPP/DOHO-2019/0594, Doubravice č. ŠPP/DOHO-2019/0592, Hajnice 

č. ŠPP/DOHO-2019/0601, Choustníkovo Hradiště č. ŠPP/DOHO-2019/0596, Kuks 

č. ŠPP/DOHO-2019/0598, Stanovice č. ŠPP/DOHO-2019/0595, Kohoutov 

č. ŠPP/DOHO-2019/0597, Kocbeře č. ŠPP/DOHO-2019/0599, Nemojov 

č. ŠPP/DOHO-2019/0600, Libotov č. ŠPP/DOHO-2019/0593 a pověřit starostu města 

jejich podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. předložit, v případě schválení, starostovi města k podpisu dohody dle bodu 1.1. 

Termín: 30.09.2019 
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R/491/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. stanovisko k navýšení úvazku pracovníka v sociálních službách, Misericordia, o. p. s. 

Štefánikova 1207, Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 2, za účelem změny kapacity sítě 

podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho 

podpisem. 
 

R/492/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. ověřit, že Změna č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem není v rozporu s Politikou 

územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2, se stanovisky dotčených orgánů 

a  se stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podle požadavku § 54 odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, 1.2. rozhodnout o námitkách podle požadavku § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění Změny  

č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, kapitole P, 

1.3. souhlasit se způsobem zohledněni požadavků a podmínek vyplývajících ze stanoviska 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve smyslu § 10g zákona č. 100/2001 Sb., 

o  posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů), k návrhu Změny 

č.  2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem tak, jak je uvedeno v textové části 

odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, kapitole I, 

1.4. souhlasit s vyhodnocením připomínek tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění 

Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, kapitole Q, 

1.5. 
vydat opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem podle 

§ 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů a podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, 

1.6. pověřit Jana Jarolíma, starostu města a Alexandru Jiřičkovou, místostarostku podpisem 

opatření obecné povahy Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem.  

R/493/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. výpůjčku psa pro potřeby Městské policie Dvůr Králové nad Labem od strážníka Zdeňka 
Vojtěcha, 

1.2. smlouvu o výpůjčce psa č. MP/OPUJ- 2019/ 0788  v souladu s bodem 1.1. toho usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

 
 
2.  ukládá řediteli městské policie 
 

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

Termín:18.09.2019 
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R/494/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. předložené podklady pro vyhodnocení nabídek na dodávku a instalaci kamerového 

a dohlížecího systému, 

2.  rozhoduje 

2.1. o výběru nejvhodnější nabídky ve výši 493.964 Kč vč. DPH na uvedenou veřejnou 

zakázku. Nejvhodnější nabídka je od firmy Pavel Bajer, IČ 70179891, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. MP/DILO -2019/793, 

4. ukládá řediteli městské policie 

4.1. podepsat smlouvu o dílo, dle bodu 3.1. 

Termín: 18.09.2019 

R/495/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby, časový harmonogram, okruh 

navržených uchazečů, výzvu k podání nabídek na akci „Zajištění sběru, svozu a využití 

separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem“ v souladu s článkem VI, 

vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem VI, bodem A vnitřního předpisu 

města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.3. vedoucího odboru OŽP, 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 

hodnocení nabídky včetně náhradníků, 

2.  rozhoduje 

2.1. že při této veřejné zakázce nebude využita elektronická aukce systému E-ZAK, 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech. 

Termín: 30.09.2019 
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R/496/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. program 6. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného v úterý 

03.09.2019 od 16.00 hodin v sále Hankova domu. 

1. Zahájení 

2. Změna č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

3. Diskuze 

4. Závěr. 

 

R/497/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou města k 30.06.2019. 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Jiřičková v.r. 
             místostarostka  

  Jan Jarolím v. r.   
  starosta města 


