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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

29. 
VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 18.09.2019 

R/527/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí informaci pro klienty od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. 

týkající se změny formy bankovních účtů pro operace s prostředky souvisejícími 

s poskytovanými úvěry od této banky a s tím souvisejícím provedením příslušných změn 

v jednotlivých uzavřených smluvních dokumentech, 

1.2. v návaznosti na bod 1.1. tohoto usnesení schválit v souladu s § 85 písm. j) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dohodu o zrušení 

běžného účtu č. 5558500103/4300 (ES RAF/FIN-2019/0848) a dodatek č. 1 smlouvy 

o zvýhodněném úvěru číslo 20054451 - UW (ES RAF/FIN-2019/0849) uzavřené 

s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. se sídlem Jeruzalemská 964/4, 

110 10 Praha 1 a pověřit starostu města podpisem těchto dokumentů. 

R/528/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit rozpočtové opatření č. 3 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 18.998.145,34 Kč 

• na straně výdajů zvyšuje o 43.585.042,86 Kč 

• ve financování upravuje o 24.586.897,52 Kč 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2019 

• na straně příjmů 477.647.048,81 Kč 

• na straně výdajů 559.299.683,56 Kč 

• financování 81.652.634,75 Kč. 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2019, po této úpravě v souhrnné výši 

81.652.634,75 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 
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smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. 

R/529/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. odvolává 

1.1. Mgr. Petra Vojtěcha z funkce člena pracovního štábu povodňové komise města Dvůr 

Králové nad Labem k 19.09.2019, 

1.2. Pavla Mráčka z funkce člena pracovního štábu povodňové komise města Dvůr Králové 

nad Labem k 19.09.2019, 

1.3. Karla Břízu z funkce člena skupiny součinnosti a analýzy situace povodňové komise města 

Dvůr Králové nad Labem k 19.09.2019, 

1.4. Filipa Krause z funkce člena skupiny součinnosti a analýzy situace povodňové komise 

města Dvůr Králové nad Labem k 19.09.2019, 

1.5. Lenku Jarolímkovou z funkce člena skupiny součinnosti a analýzy situace povodňové 

komise města Dvůr Králové nad Labem k 19.09.2019, 

1.6. Stanislavu Stolínovou z funkce člena skupiny součinnosti a analýzy situace povodňové 

komise města Dvůr Králové nad Labem k 19.09.2019, 

1.7. Alenu Řehákovou z funkce člena skupiny součinnosti a analýzy situace povodňové komise 

města Dvůr Králové nad Labem k 19.09.2019, 

1.8. Lenku Valáškovou z funkce člena skupiny součinnosti a analýzy situace povodňové 

komise města Dvůr Králové nad Labem k 19.09.2019, 

1.9. Jana Haase z funkce člena skupiny nasazení sil a prostředků povodňové komise města 

Dvůr Králové nad Labem k 19.09.2019, 

1.10. Ivu Pohlovou (dříve Škopovou) z funkce člena skupiny nasazení sil a prostředků 

povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem k 19.09.2019, 

1.11. Janu Náhlovskou z funkce člena skupiny týlového zabezpečení, ochrany obyvatelstva 

a evakuace povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem k 19.09.2019 

1.12. Dagmar Motalovou z funkce člena skupiny týlového zabezpečení, ochrany obyvatelstva 

a evakuace povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem k 19.09.2019, 

2. jmenuje 

2.1. Jana Pohla do funkce člena povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem 

k 19.09.2019. 

R/530/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. Statut povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá krizovému manažerovi 

2.1. předložit Statut povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 23.09.2019 
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R/531/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s navýšením nákladů akce: „Úprava křižovatky v ulici Nedbalova - přeložka ČEZ“ 

o 11.589,66 Kč vč. DPH z 205.963,00 Kč na 217.552,66 Kč včetně DPH, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. Z S24 128120054913 - RISM/DILO-2017/0551-D-1 ke smlouvě 

č. RISM/DILO-2017/0551 na realizaci přeložky distribučního zařízení se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 24729035 

v křižovatce ulic Vrchlického a Nedbalova ve Dvoře Králové nad Labem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 30.09.2019 

R/532/2019 - 29. 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, IČO 70889546, při zadávání veřejné zakázky na stavební 

práce „III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova II. etapa“, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o spolupráci č. RISM/DILO-2019/0831 mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem 

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 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/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova 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, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 04.10.2019 

R/533/2019 - 29. 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 v celkové výši 1.600.000 Kč z hlavní činnosti 3) Provoz, údržba 

a opravy veřejného osvětlení, kašen následovně: část ve výši 600.000 Kč na hlavní činnost 

1) Správa a kontrola komunikací, autobusové zastávky, tržnice, materiál města a akce 

pod záštitou města, dětská hřiště a zbytek ve výši 1.000.000 Kč na hlavní činnost 17) Svoz 

komunálního odpadu, odpadové hospodářství, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout přesunutí části neinvestičního provozního příspěvku Technických služeb města 
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Dvora Králové nad Labem do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření dle bodu 

1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 26.09.2019 

R/534/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3657, č. 3658/1, 

č. 4918, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 5019-224/2019, za jednorázovou finanční úhradu ve výši 6.600 Kč bez příslušné sazby 

DPH, tj. 7.986 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. EP-12-2003050/VB/1 

(ES OEMM/VB-2019/0842) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 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: 04.10.2019 

R/535/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 4036 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5003-61/2019, za 

jednorázovou finanční úhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 2.420 Kč 

včetně příslušné sazby DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2017154/VB1 

(ES OEMM/VB-2019/0843) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 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 ELEKTROTERM spol. s r. o., se sídlem nám. 

K. V. Raise 31, 507 81 Lázně Bělohrad, která je na základě plné moci zastoupena 

společností Kadlec a Kábrtová s. r. o., se sídlem Jiráskova 104/1, 460 01 Liberec XIII 

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: 04.10.2019 

R/536/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 908/13 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4998-55/2019, za 

jednorázovou finanční úhradu ve výši 16.600 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 20.086 Kč 

včetně příslušné sazby DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2016591/VB4 

(ES OEMM/VB-2019/0844) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení se společností ČEZ 
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Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 

základě plné moci zastoupena společností ELEKTROTERM spol. s r. o., se sídlem nám. 

K. V. Raise 31, 507 81 Lázně Bělohrad, která je na základě plné moci zastoupena 

společností Kadlec a Kábrtová s. r. o., se sídlem Jiráskova 104/1, 460 01 Liberec XIII 

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: 04.10.2019 

R/537/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit bezúplatné nabytí 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, 

1.2. schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 79/512/2019 

(ES OEMM/DAR-2019/0845) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu 

města jejím podpisem. 

R/538/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr darovat části pozemkové parcely č. 4112, které jsou dle geometrického plánu 

č. 4757-84/2017 označeny jako díl „h“ o výměře 18 m2, díl „a“ o výměře 113 m2, část 

pozemkové parcely č. 4113, která je dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označena 

jako díl „b“ o výměře 67 m2, části pozemkové parcely č. 4110, které jsou dle 

geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díl „q“ o výměře 4 m2, díl „l“ 

o výměře 108 m2, část pozemkové parcely č. 4111, která je dle geometrického plánu 

č. 4757-84/2017 označena jako díl "g" o výměře 1 m2, části pozemkové parcely č. 4109, 

které jsou dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díl „p“ o výměře 

3 m2, díl „s“ o výměře 3 m2, díl „v“ o výměře 69 m2, část pozemkové parcely č. 4100, 

která je dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označena jako díl „k2“ o výměře 

13 m2, část pozemkové parcely č. 4099/1, která je dle geometrického plánu 

č. 4757-84/2017 označena jako díl „q2“ o výměře 247 m2, části pozemkové parcely 

č. 4105, které jsou dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díl „i1“ 

o výměře 23 m2, díl „l1“ o výměře 87 m2, část pozemkové parcely č. 4103, která je dle 

geometrického plánu č. 4757-84/2017 označena jako díl „x1“ o výměře 56 m2, část 

pozemkové parcely č. 4101, která je dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označena 

jako díl „i2“ o výměře 81 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pod stávající 

komunikací do vlastnictví Královéhradeckého kraje, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr darovat v souladu s bodem 1.1.tohoto usnesení na úřední desce 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 23.09.2019 

3. doporučuje zastupitelstvu města 

3.1. schválit bezúplatné nabytí částí pozemkové parcely č. 3726/1, které jsou dle 
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geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díly „j“, „m“, „d“, „n“, „o“, „k“, „r“, 

„e“, „i“, „c“, „r1“, „o1“, „b2“, „e2“, „f2“, „v1“, „y1“, „a2“, „q1“, „h1“, „k1“, „j1“, „m1“, 

„w1“ a části označené jako nově vzniklá pozemková parcela č. 3740/12, částí pozemkové 

parcely č. 3740/5, které jsou dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako 

díly „x“, „e1“, „g1“, „f1“, „u“, částí pozemkové parcely č. 3740/2, které jsou dle 

geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díly „o2, „s2“, „l2“, „r2“ a části 

označené jako nově vzniklá pozemková parcela č. 3740/13, všechny v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, a to za podmínky, zákazu zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, 

že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po 

tuto dobu řádně pečovat, užívat je výhradně jako pozemky pod stavbou chodníků, 

místních komunikací a veřejné zeleně v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména je 

nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům 

neposkytne, od Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, s právem hospodařit s majetkem kraje pro Správu silnic Královéhradeckého 

kraje, příspěvkovou organizaci, 

3.2. pověřit starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti v souladu 

s bodem 3.1. tohoto usnesení. 

R/539/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit odkoupení stavební parcely č. 12/1, jejíž součástí je stavba čp. 7, pozemkových 

parcel č. 10/3, č. 10/4, všechny v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, za kupní cenu ve výši 

5.000.000 Kč, od Ivany Novákové, ***********************************. 

R/540/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit směnu pozemkové parcely č. 4250 o výměře 127 m2, části pozemkové parcely 

č. 3533 o výměře 686 m2 označenou dle geometrického plánu č. 4973-33/2019 jako díl 

„a“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 204/1, stavební parcely č. 4700 

o výměře 114 m2, stavební parcely č. 4254 o výměře 9 m2, stavební parcely č. 4255 

o výměře 43 m2, stavební parcely č. 4256 o výměře 4 m2, části pozemkové parcely 

č. 3537 o výměře 75 m2 označenou dle geometrického plánu č. 4972-32/2019 jako díl 

„d“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4216 za část pozemkové parcely č. 3879 

o výměře 135 m2 označenou dle geometrického plánu č. 4972-32/2019 jako díl „b“, který 

se přislučuje do pozemkové parcely č. 3537, část stavební parcely č. 2075 o výměře 

15 m2, která je dle geometrického plánu č. 4972-32/2019 označena jako nově vzniklá 

pozemková parcela č. 4936, část stavební parcely č. 767 o výměře 17 m2 označenou dle 

geometrického plánu č. 4972-32/2019 jako díl „a“, který se přislučuje do pozemkové 

parcely č. 353, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s finančním vyrovnáním ve výši 

301.630 Kč a s úhradou poloviny vynaložených nákladů, se společností JUTA a. s., se 

sídlem Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. schválit směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2019/0852 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/541/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. odkládá 

1.1. své rozhodnutí ve věci prodeje části pozemkové parcely č. 3528 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. projednat možnost směny za části pozemků nacházející se ve spojnici ulic Sladkovského 

a Legionářské. 

Termín: 18.10.2019 

R/542/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje částí pozemkové parcely č. 2650/4 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: 23.09.2019 

R/543/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit bezúplatný převod stavební parcely č. 1047, jejíž součástí je stavba čp. 840, 

pozemkové parcely č. 3856, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, do vlastnictví 

Královéhradeckého kraje, 

1.2. schválit záměr prodeje stavební parcely č. 1047, jejíž součástí je stavba čp. 840, 

pozemkové parcely č. 3856, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, do vlastnictví 

Královéhradeckého kraje. 

R/544/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3544 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. 3544 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pro ČEZ Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-2018737/SOBS VB/1 (ES OEMM-BUDO-2019/0846) v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení, 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, 
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3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 04.10.2019 

R/545/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 1085/1 o výměře 204 m2 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem s Liborem Trejbalem, bytem ***************, dohodou 

k 31.10.2019, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2019/0850 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1085/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

Zuzaně Říčařové a Danielu Šafaříkovi, oba bytem ********************************, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 

města k podpisu, 

2.2. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.3. tohoto usnesení na úřední desce Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 30.09.2019 

R/546/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Jolany Schonigerové, *******************************, ze dne 26.08.2019, 

2. schvaluje 

2.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 16 v čp. 101, náměstí Republiky, 

Dvůr Králové nad Labem, odchylně od Pravidel pro pronajímání prostor sloužících 

k podnikání a garáží v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu neurčitou, za 

cenu 31,50 Kč/m2/rok, Jolaně Schonigerové, *********************, za účelem 

uskladnění jízdních kol, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 2.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 25.09.2019 

R/547/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. usnesení č. R/369/2019 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 12.06.2019, 

2. schvaluje 

2.1. 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, za jednorázovou finanční úhradu ve výši 94.146 Kč 
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bez příslušné sazby DPH, tj. 113.917 Kč včetně příslušné sazby DPH, pro společnost ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

2.2. smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015551/VB1 

(ES OEMM/VB-2019/0858) v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 

města jejím podpisu, 

2.3. zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti 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 294.718 Kč bez příslušné 

sazby DPH, tj. 356.609 Kč včetně příslušné sazby DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, 

a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

2.4. smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015551/VB1 

(ES OEMM/VB-2019/0859) v souladu s bodem 2.3. tohoto usnesení a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit smlouvy dle bodů 2.2. a 2.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 04.10.2019 

R/548/2019 - 29. 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, z. s., náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, od 

01.10.2019 do 31.12.2019, 

1.2. smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2019/0840 v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 27.09.2019 

R/549/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Márie Zupkové, *****************************************, ze dne 

06.09.2019, 

2.  neschvaluje 

2.1. výměnu bytu č. 41 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Márii Zupkové, 

*******************************************, za větší byt. 

R/550/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 22 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu určeného 

pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, Alžbetě Davidové, 
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********************, na dobu určitou, od 08.10.2019 do 07.10.2020, za smluvní 

nájemné 972 Kč/měsíc, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0866 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem bytu č. 13 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu určeného 

pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, Jiřímu Fišerovi, 

**********************, na dobu určitou, od 08.10.2019 do 07.10.2020, za smluvní 

nájemné 1.260 Kč/měsíc, 

1.4. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0867 v souladu s bodem 1.3. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

k podpisu. 

Termín: 27.09.2019 

R/551/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 126 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Kateřině 

Hospodkové, ************************, na dobu určitou, od 08.10.2019 do 

07.10.2021, za smluvní nájemné 3.500 Kč/měsíc, za předpokladu, že Kateřina 

Hospodková uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 

nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0869 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem bytu č. 232 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Lucii Hakové, 

*********************************, na dobu neurčitou, od 05.10.2019, za smluvní 

nájemné 4.800 Kč/měsíc, za předpokladu, že Lucie Haková uhradí před podpisem 

smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.4. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0870 v souladu s bodem 1.3. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvy o nájmu bytu dle bodu 1.2. a 1.4. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 27.09.2019 

R/552/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 4038 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4981-11503/2019, za 

jednorázovou finanční úhradu ve výši 13.400 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 16.214 Kč 

včetně příslušné sazby DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2016482/VB/02 

(ES OEMM/VB-2019/0871) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení se společností ČEZ 
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Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 

základě plné moci zastoupena společností VČE - montáže, a. s., se sídlem Pardubice, 

Arnošta z Pardubic 2082, 531 17, která je na základě plné moci zastoupena společností 

GEOŠRAFO s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Zemědělská 1091/3b, 500 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: 04.10.2019 

R/553/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. odstoupení Lukáše Vlačihy, ********************************, od uzavření smlouvy 

o nájmu bytu č. 24 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, 

2. ruší 

2.1. usnesení č. R/479/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.08.2019 

v bodě 2.3., 2.4. a 2.5., 

3. schvaluje 

3.1. záměr města pronajmout byt č. 24 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako 

byt bez předběžného určení za min. cenu 1.707 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 

s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

3.2. hodnotící komisi na pronájem bytu č. 24 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, 

ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník 

Tomáš Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 

bodu 3.1. tohoto usnesení. 

Termín: 25.09.2019 

R/554/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na části pozemkové 

parcely č. 2259/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a části pozemkové parcely č. 311/1 

v k. ú. Sylvárov, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 30.000 Kč bez příslušné sazby 

DPH, tj. 36.300 Kč včetně příslušné sazby DPH, ve prospěch města Dvůr králové nad 

Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 

č. S27935/2019-SŽDC-OŘ HKR-NT (ES OEMM/BUDO-2019/0872) se Správou železniční 

dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 

110 00 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 04.10.2019 

R/555/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení pozemkových parcel č. 142/5 o výměře 5 506 m2, č. 143/2 o výměře 

495 m2, č. 143/4 o výměře 57 m2, č. 148/3 o výměře 947 m2, č. 148/11 o výměře 3 m2, 

č. 2616/3 o výměře 1 011 m2, č. 3569/1 o výměře 862 m2, č. 3569/3 o výměře 96 m2, 

č. 3571/30 o výměře 8 m2, č. 3571/31 o výměře 146 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 9.900.000 Kč, od společnosti ARRIVA 

VÝCHODNÍ ČECHY a. s., se sídlem Na Ostrově 1477, 537 01 Chrudim a zřízení 

předkupního práva k pozemkové parcele č. 151 a stavební parcele č. 1251, jejíž součástí 

je budova čp. 1076, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. schválit kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva 

č. OEMM/KUPP-2019/0883 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu 

města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout finanční prostředky do návrhu rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem pro rok 

2020. 

Termín: 31.12.2019 

R/556/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se zařazením herní sestavy Flora 111 (IČ 000219990695) a šplhací sestavy 18 

(IČ 000219990696) do výpůjčky Základní škole Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, 

Školní 1235, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku č. ŠKS/OVYP-2019/0767-D1 mezi 

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

Labem, Školní 1235, 

3. pověřuje 

3.1. starostu města podpisem dodatku smlouvy dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

4. ukládá vedoucí ŠKS 

4.1. předložit dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.09.2019 

R/557/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 

o získání finančních prostředků z rozvojového programu „Excelence základních škol - 

hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“ 
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vyhlášeného MŠMT, 

2.  souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí o finanční 

prostředky uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

R/558/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. výjimku z počtu žáků ve 4. a 5. třídě Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 

28. října 731, ve školním roce 2019/2020, na počet žáků 31 ve 4. třídě a počet žáků 

31 v 5. třídě, 

1.2. výjimku z počtu žáků v 1. třídě Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 

884, ve školním roce 2019/2020, na počet 32 žáků. 

R/559/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. získání finančních prostředků z Operačního programu MPSV Základní školou 5. května, 

Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, ve výši 12.461,40 Kč na projekt „Potravinová 

pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III - obědy do škol ve školním roce 2019/2020“, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnutou dotaci do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 26.09.2019 

R/560/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. odpisový plán Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 dle 

přílohy č. 1. 

R/561/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. trvat na usnesení č. Z/65/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze dne 

20.06.2019. 

R/562/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na 

akci: „Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad 

Labem“ z 06.09.2019, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na výše 

uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti 

Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO 42194920, 

s nabídkovou cenou 129,50 Kč bez DPH / 1 výsyp / 1 kontejner o objemu 1100 l na plasty 

a 11,90 Kč bez DPH / 1 výsyp / 1 pytel o objemu 110 l na plasty, 



14/18 

 

2.2. na základě doporučení hodnotící komise o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich 

nabídek takto: 2. místo obsadila nabídka společnosti Lukas trade, s. r. o., Slovany 3051, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 25920413, s nabídkovou cenou 175 Kč bez DPH / 

1 výsyp / 1 kontejner o objemu 1100 l na plasty a 30 Kč bez DPH / 1 výsyp / 1 pytel 

o objemu 110 l na plasty, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu č. OŽP/OSTA-2019/0873 s vítězným uchazečem veřejné zakázky společností 

Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO 42194920, na akci 

„Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad 

Labem“ a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu OŽP 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

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

Termín: 30.09.2019 

R/563/2019 - 29. 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-2019/0477 s obcí Borovnička 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 -2019/0394 s obcí Borovnička a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/564/2019 - 29. 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-2019/0479 s obcí Doubravice 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 -2019/0395 s obcí Doubravice a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/565/2019 - 29. 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-2019/0482 s obcí Hřibojedy 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-2019/0396 s obcí Hřibojedy a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/566/2019 - 29. 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-2019/0484 s obcí Kocbeře 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 -2019/0403 s obcí Kocbeře a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/567/2019 - 29. 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-2019/0486 s obcí Lanžov 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 -2019/0407 s obcí Lanžov a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/568/2019 - 29. 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-2019/0491 s obcí Trotina 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 -2019/0393 s obcí Trotina a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/569/2019 - 29. 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-2019/0505 s obcí Vilantice 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 -2019/0416 s obcí Vilantice a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/570/2019 - 29. 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-2019/0507 s obcí Vlčkovice v Podkrkonoší 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 
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č. KTÚ/VERJ -2019/0418 s obcí Vlčkovice v Podkrkonoší a pověřit starostu města jejím 

podpisem. 

R/571/2019 - 29. 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-2019/0473 s obcí Kohoutov 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-2019/0404 s obcí Kohoutov a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/572/2019 - 29. 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-2019/0483 s obcí Choustníkovo Hradiště 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-2019/0402 s obcí Choustníkovo Hradiště a pověřit starostu města jejím 

podpisem. 

R/573/2019 - 29. 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-2019/0490 s obcí Nemojov 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-2019/0410 s obcí Nemojov a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/574/2019 - 29. 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-2019/0487 s obcí Stanovice 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-2019/0411 s obcí Stanovice a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/575/2019 - 29. 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-2019/0503 s obcí Třebihošť 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-2019/0412 s obcí Třebihošť a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/576/2019 - 29. 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-2019/0474 s obcí Bílá Třemešná 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-2019/0876 s obcí Bílá Třemešná a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/577/2019 - 29. 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-2019/0510 s obcí Zdobín 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 -2019/0420 s obcí Zdobín a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/578/2019 - 29. 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-2019/0509 s obcí Zábřezí - Řečice 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 -2019/0419 s obcí Zábřezí - Řečice a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/579/2019 - 29. 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-2019/0480 s obcí Dubenec a pověřit starostu města jejím 

podpisem, 
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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 -2019/0400 s obcí Dubenec a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/580/2019 - 29. 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-2019/0506 s obcí Vítězná 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 -2019/0417 s obcí Vítězná a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/581/2019 - 29. 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. 

R/582/2019 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. program 7. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 

26.09.2019 od 16:00 hodin v sále Hankova domu. 

1.  Zahájení 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

3. Výbory ZM 

4. Veřejnoprávní smlouvy 

5. Dohoda o vypořádání vzájemných vztahů - EVORADO IMPORT, a. s. 

6. Ručitelské prohlášení 

7. Navýšení základního kapitálu společnosti MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

8. Majetkové záležitosti 

9. Dohody o vytvoření společného školského obvodu 

10. Zřizovací listina Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem 

11. Cena města Dvůr Králové nad Labem 

12. Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s. – schválení členství 

13. Změna formy bankovních účtů pro operace s prostředky souvisejícími 

s poskytovanými úvěry u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. 

14. Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2019 

15. Diskuze 

16. Závěr. 

 

 

       Jan Jarolím v. r.      Alexandra Jiřičková v. r. 

starosta města        místostarostka  


