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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

31. 
VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 16.10.2019 

R/609/2019 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem číslo 14/2019 - Pokyn starosty města 

k systému řídící kontroly uplatňovanému v rámci orgánů města Dvůr Králové nad Labem, 

s účinností od 01.11.2019 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. nesouhlasí 

2.1. se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové 

nad Labem, 

3. ukládá vedoucímu organizační složky KIA 

3.1. předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 22.10.2019 

R/610/2019 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zprávu o stavu pohledávek k 30.06.2019, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontroly stavu pohledávek a věnovat maximální péči 

pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů 

řešení správy pohledávek města, 

Termín: 31.03.2020 

3. ukládá řediteli městské policie 

3.1. nadále zajišťovat pravidelné a průběžné předávání pohledávek po lhůtě, vznikajících na 

úseku činnosti městské policie, k dalšímu vymáhání odboru RAF. 

Termín: 31.03.2020 
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R/611/2019 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s použitím technologie chlazení na zimním stadionu pomocí systému přímého chlazení 

plochy pro bruslení vyšší účinností a snadným servisním přístupem a v této souvislosti 

i s výstavbou strojovny, nezbytnými stavebními úpravami, pořízením nových mantinelů 

a speciálního povrchu pro letní provoz, 

2. schvaluje 

2.1. záměr podání žádosti o dotaci na projekt: „Rekonstrukce chlazení zimního stadionu ve 

Dvoře Králové nad Labem“, financovaný z programu Podpora materiálně technické 

základny sportu - ÚSC, SK a TJ (133D 531) dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zpracování žádosti o dotaci dle bodu 2.1. tohoto usnesení a předložit ji radě města 

k projednání. 

Termín: 30.10.2019 

R/612/2019 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 6 z jednání stavebně - architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad 

Labem ze dne 01.10.2019, 

2. ukládá předsedovi stavebně - architektonické komise rady města 

2.1. svolat další jednání se zástupci společnosti JUTA a. s. 

Termín: 15.11.2019 

R/613/2019 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s navýšením ceny díla o 2.167,00 Kč bez DPH, tj. 2.622,07 Kč vč. DPH na základě výsledku 

geodetického zaměření skutečného stavu nově zrekonstruovaných ploch v ulici Preslova, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2019/0742 s Petrem Šebou - REKOM, 

IČO 47467851, se sídlem Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, upravující 

konečnou cenu díla na 942.823,00 Kč bez DPH, 1.140.816,00 Kč vč. DPH a pověřuje 

starostu města podpisem tohoto dodatku, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2019/0742-D1 dle bodu 2.1. tohoto 

usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 18.10.2019 

R/614/2019 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 12/2019 - Plán inventur na 

rok 2019, pro účetní jednotku město Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 17.10.2019 
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do 18.02.2020 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. nesouhlasí 

2.1. se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové 

nad Labem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 17.10.2019 

R/615/2019 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 13/2019 - Odpisový plán 

pro rok 2020, s účinností od 17.10.2019 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. nesouhlasí 

2.1. se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové 

nad Labem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 17.10.2019 

R/616/2019 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání likvidační komise 07.10.2019, 

2. schvaluje 

2.1. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 

3. ukládá vedoucí VVS 

3.1. zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 

z majetku dle části 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 25.10.2019 

R/617/2019 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 9 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Jitce Sobotkové, 

**********************, odchylně od Pravidel pro hospodaření s byty v majetku 

města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 01.03.2020 do 31.08.2020, za 

smluvní nájemné 5.127 Kč/měsíc, za předpokladu, že Jitka Sobotková uhradí před 

podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0923 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 smlouvu o nájmu bytu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 25.10.2019 

R/618/2019 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  vydává 

1.1. v souladu s § 2275 zák. č. 89/2019 Sb., občanský zákoník, v platném znění, trvalý souhlas 

s podnájmem bytové jednotky č. 2954/43 v čp. 2954 a bytové jednotky č. 2955/41 

v čp. 2955, obě v ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, společnosti JUTA a. s., 

zastoupené Ing. Jiřím Hlavatým, Dukelská 417, Dvůr Králové nad Labem. 

R/619/2019 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 24 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr 

Králové nad Labem, se nepřihlásil žádný zájemce, 

2.  schvaluje 

2.1. 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. ukládá vedoucí OEMM 

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

bodu 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 23.10.2019 

R/620/2019 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. potvrzení, dle přílohy č. 2, o výkonu činností veřejné služby ve veřejném zájmu, za 

účelem zajištění veřejné služby, dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 

znění pozdějších předpisů, Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem 

a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

R/621/2019 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitele Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, 

o získání dotace ve výši 43.200 Kč z rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky 

plavání na základních školách v roce 2019“ (V. etapa). 

R/622/2019 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. petici občanů pro výstavbu krytého bazénu, 
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2.  schvaluje 

2.1. odpověď na petici dle přílohy č. 2 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. předložit odpověď na petici starostovi města k podpisu. 

Termín: 23.10.2019 

R/623/2019 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. obsah zápisu do Kroniky města Dvůr Králové nad Labem za rok 2018, 

2.  ukládá vedoucí VKV 

2.1. zajistit tisk a vazbu 5 ks Kroniky města Dvůr Králové nad Labem za rok 2018. 

Termín: 27.12.2019 

R/624/2019 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru 

Verdek z 14.08.2019 a Osadního výboru Zboží z 24.08.2019 a 10.09.2019. 

 

 

 

 

 

 

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

 starosta města             místostarostka 

 


