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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

35. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 27.11.2019 

R/697/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zajištěním servisních služeb na zařízení VISO/VOX ve městě Dvůr Králové nad Labem 

společností VoiceSys, s. r. o., Boleslavská třída 138/10, Nymburk, 288 02, IČO 04646606, 

2. schvaluje 

2.1. servisní smlouvu č. KRI_1/POSS-2019/1049 na poskytování servisních služeb na zařízení 

VISO/VOX pro město Dvůr Králové nad Labem se společností VoiceSys, s. r. o., 

Boleslavská třída 138/10, Nymburk, 288 02, IČO 04646606, a pověřuje starostu města 

jejím podpisem, 

3. ukládá krizovému manažerovi 

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

Termín: 18.12.2019 

R/698/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zajištěním servisních služeb k aplikacím digitálního povodňového plánu města Dvůr 

Králové nad Labem a ORP Dvůr Králové nad Labem společností Hydrosoft 

Veleslavín, s. r. o., U Sada 13, Praha 6, 162 00, IČO 61061557, ročně ve výši 49.973 Kč, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o servisu č. KRI_1/POSS-2019/1053 k aplikacím digitálního povodňového plánu 

města Dvůr Králové nad Labem a ORP Dvůr Králové nad Labem se společností Hydrosoft 

Veleslavín, s. r. o., U Sada 13, Praha 6, 162 00, IČO 61061557, a pověřuje starostu města 

jejím podpisem, 

3. ukládá krizovému manažerovi 

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

Termín: 18.12.2019 
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R/699/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. rozhodnout o odstoupení města Dvůr Králové nad Labem od Smlouvy o budoucí A) kupní 

smlouvě B) o zřízení práva z věcného břemene ze dne 14.12.2007,č. ES 764/2007 včetně 

Dodatku č. 1) k této smlouvě ze dne 01.12.2009, č. RIM/DODS-2009/2111, uzavřené 

s Martinem Antonínem, 

1.2. schválit listinu: Odstoupení od Smlouvy o budoucí A) kupní smlouvě B) o zřízení práva 

z věcného břemene ve znění Dodatku č. 1) ze dne 01.12.2009, č. KTÚ/OSTA-2019/1075 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/700/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s bezplatným umístěním nádob na použité rostlinné oleje a tuky na pozemcích města 

a s prodejem použitých rostlinných olejů a tuků Marku Křesťanovi, Čajkovského 910/5, 

Hradec Králové, IČO 68217129, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu č. OŽP/OSTA-2019/1065, jejímž předmětem je umístění nádob na použité 

rostlinné oleje a tuky na pozemcích města a prodej použitých rostlinných olejů a tuků 

Marku Křesťanovi, Čajkovského 910/5, Hradec Králové, IČO 68217129, a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

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

Termín: 17.12.2019 

R/701/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2019 

o poplatku za komunální odpad, s účinností od 01.01.2020. 

R/702/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové 

nad Labem č. 2/2019 o místním poplatku ze psů s účinností od 01.01.2020. 

R/703/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit a vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové 

nad Labem č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu s účinností od 01.01.2020. 
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R/704/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit rozpočtové opatření č. 5 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 snižuje o  51.019.492,84 Kč 

· na straně výdajů snižuje o      5.712.224,95 Kč 

· ve financování upravuje o  45.307.267,89 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2019 

· na straně příjmů    430.605.843,11 Kč 

· na straně výdajů    570.834.399,21 Kč 

· financování            140.228.556,10 Kč. 

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

140.228.556,10 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let 

a také smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 100 mil. Kč. 

R/705/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad 

Labem v rámci pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2019 uskutečněného 

na základě nutnosti narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými 

skutečnostmi k 31.12.2019 dle předchozích závěrů a požadavků přezkumu hospodaření 

a doplnění pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2019 k 31.12.2019 dle 

požadavků nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to především 

u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 

1.2. uložit vedoucímu RAF předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města, 

konanému po provedení pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2019, 

hodnoty této dodatečné úpravy rozpočtu města na rok 2019. 

R/706/2019 - 35. 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 

vypracování dokumentace „II/299 Dvůr Králové nad Labem – Verdek“, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o spolupráci č. RISM/DILO-2019/1062 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 „II/299 Dvůr Králové nad Labem – Verdek“. Za náhradníka do 
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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: 13.12.2019 

R/707/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 8/2019 z jednání stavebně - architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad 

Labem ze dne 11.11.2019. 

R/708/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit cenu vodného pro rok 2020 ve výši 28,60 Kč/m3 bez DPH, tj. 32,89 Kč/m3 

vč. DPH, 

1.2. schválit cenu stočného pro rok 2020 ve výši 50,80 Kč/m3 bez DPH, tj. 58,42 Kč/m3 

vč. DPH. 

R/709/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se záměrem podání žádosti o dotaci na projekt „Kanalizace a čistírna odpadních vod 

v městské části Žireč“, financovaný z Národního programu Životní prostředí, číslo výzvy 

4/2019, prioritní oblast 1. Voda podporované aktivity 1.3 C kanalizace a 1.3 D výstavba 

čistíren odpadních vod, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit zpracování žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení a předložit ji radě města 

k projednání. 

Termín: 15.01.2020 

R/710/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s realizací objektů SO 330 Splašková kanalizace; SO 341 Výměna vodovodu 

v ul. Krkonošská - úsek 1; SO 342 Výměna vodovodu v ul. Krkonošská - úsek 2, 

společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., náměstí 

Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 28818334, v rámci investiční akce: 

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

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci č. RISM/DILO-2019/0797-D-1 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 jeho 

podpisem, 
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3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 12.12.2019 

R/711/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. okolnosti požáru objektu č. p. 40, nám. T. G. Masaryka ze dne 26.11.2019, 

2. rozhoduje 

2.1. o zadání veřejné zakázky z volné ruky v souladu s Vnitřním předpisem města č. 7/2019, 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad 

Labem, čl. 7, a dále o výběru společnosti SANACE PO s. r. o., Trojická 1910/7, Nové Město 

(Praha 2), 128 00 Praha, IČO 27334589, která bude následky požáru likvidovat, 

3. schvaluje 

3.1. objednávku č. 458/2019/RISM se společností SANACE PO s. r. o., jejímž předmětem je 

zejména sanace objektu po požáru, odstranění poškozeného materiálu a suti, odvoz 

a likvidace odpadu, bourací a demoliční práce poškozených konstrukcí a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

R/712/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. odpisový plán Technických služeb města Dvora Králové nad Labem na rok 2019-2020 dle 

přílohy č. 2. 

R/713/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. informaci Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, že Provozní a návštěvní 

řád letního stadionu Dvůr Králové nad Labem zůstane ve stejném znění, které bylo 

předloženo radě města na vědomí dne 07.08.2019 pod č. usnesení R/462/2019 - 

26. Rada města Dvůr Králové nad Labem, bod 1.1. 

R/714/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit navýšení neinvestičního provozního příspěvku Technickým službám města Dvora 

Králové nad Labem na jednotlivé hlavní činnosti následovně: 1) Správa a kontrola 

komunikací, autobusové zastávky, tržnice, materiál města a akce pod záštitou města, 

dětská hřiště o částku 2.000.000 Kč, na hlavní činnost 2) Správa a údržba městské veřejné 

zeleně a pohřebiště o částku 800.000 Kč, na hlavní činnost 3) Provoz, údržba a opravy 

veřejného osvětlení, kašen o částku 600.000 Kč, na hlavní činnost 11) Provoz a údržba 

koupaliště, sportovišť a WC o částku 1.000.000 Kč a na hlavní činnost 17) Svoz 

komunálního odpadu, odpadové hospodářství o částku 500.000 Kč, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout navýšení požadovaných finančních prostředků do návrhu nejbližšího  
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 rozpočtového opatření dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 10.12.2019 

R/715/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemkové parcely č. 2067/18 o výměře 25 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, navýšenou o příslušnou sazbu DPH, 

tj. za kupní cenu ve výši 12.100 Kč včetně příslušné sazby DPH a části pozemkové parcely 

č. 2067/20 o výměře 27 m2, která je oddělena geometrickým plánem č. 5044-99/2019 

a označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 2067/22, za dohodnutou kupní cenu 

ve výši 200 Kč/m2, tj. 5.400 Kč, Pavlu a Iloně Petráčovým, *************************. 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/1019 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/716/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 54/1 a části pozemkové parcely č. 58, obě 

v k. ú. Zboží u Dvora Králové, Petru Liškovi, ************************************. 

R/717/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. pronájem pozemkové parcely č. 2532/4 o výměře 726 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 3.630 Kč, Šárce Šturmové 

a Janu Šturmovi, *****************************, na dobu neurčitou, od 01.12.2019, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2019/0580 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: 30.11.2019 

R/718/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemkové parcely č. 132/5 o výměře 356 m2 v k. ú. Lanžov, za kupní 

cenu 40 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 14.240 Kč, MUDr. Jaroslavě Mališové, 

*********************************, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/1022 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/719/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 24 v čp. 734, 

Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Martin Pavel, ***********************************, 

1.2. pronájem bytu č. 24 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, Martinu Pavlovi, 

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

Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 09.12.2019 do 08.12.2020, za smluvní 

nájemné ve výši 1.750 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o 

nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/1026 v souladu s bodem 1.2. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

k podpisu. 

Termín: 06.12.2019 

R/720/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 32 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 

jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.243 Kč/měsíc dle Pravidel pro 

hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnotící komisi na pronájem bytu č. 32 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad 

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

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

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 04.12.2019 

R/721/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 975/1 v k. ú. Verdek, 

a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 304-291/2019, za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 1.000 Kč bez příslušné sazby DPH pro Českou republiku, s právem 

hospodaření s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 

951/8, Slezské Předměstí, 600 03 Hradec Králové, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 6DHM190382 (ES OEMM/VB-2019/1035) 

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: 13.12.2019 
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R/722/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s výpůjčkou částí pozemkových parcel č. 3769/9, č. 3784/1, obě v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, pro rekonstrukci chodníků v rámci stavby 

„III/29915 Dvůr Králové nad Labem, ulice Heydukova – II. etapa“, 

1.2. s umístěním vodovodu a veřejného osvětlení v částech pozemkových parcel č. 3769/9, 

č. 3784/1, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, za 

jednorázovou peněžitou vratnou kauci ve výši 189.365 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

2.  schvaluje 

2.1. smlouvu o výpůjčce č. smlouvy 9/60/19/0180/Va/N (ES OEMM/OVYP-2019/1038) 

v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, se Správou silnic Královéhradeckého kraje 

příspěvkovou organizací, se sídlem Hradec Králové – Plačice, Kutnohorská 59, 

500 04 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.2. smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. smlouvy 

9/60/19/0182/Va/NK (ES OEMM/OSTA-2019/1039) v souladu s bodem 1.2. tohoto 

usnesení, se Správou silnic Královéhradeckého kraje příspěvkovou organizací, se sídlem 

Hradec Králové – Plačice, Kutnohorská 59, 500 04 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit smlouvy dle bodů 2.1. a 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 06.12.2019 

R/723/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení spoluvlastnických podílů ve výši ideální 1/2 z celku pozemkových 

parcel č. 1919, č. 1921, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou kupní cenu 

ve výši 370 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 2.645.315 Kč od Petra Pauluse, 

*******************************************, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/1037 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/724/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s pronájmem části pozemkové parcely č. 1122/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od České 

republiky – Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

– Žižkov, 

2.  pověřuje 

2.1. starostu města podpisem žádosti o pronájem části pozemku v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení. 

R/725/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s prodejem části pozemkové parcely č. 3067/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.000 Kč, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
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Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

1.2. schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. IE-12-2008538 (ES OEMM/BUDK-

2019/1036) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím 

podpisem. 

 

R/726/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. pronájem místnosti č. 4 o výměře 18 m2, v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře 

Králové nad Labem, spolku Další šance z. s., Čechova 664/4, 500 02 Hradec Králové, za 

účelem uskladnění krmiva, od 01.12.2019, za cenu 500 Kč/m2/rok s uplatněním 

meziročního inflačního růstu nájemného, 

1.2. dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2018/1135-D-2 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: 29.11.2019 

R/727/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej částí pozemkové parcely č. 132/1 o celkové výměře 502 m2 v k. ú. Lanžov, 

které jsou dle geometrického plánu č. 285-2093/2019 označené jako nově vzniklá 

pozemková parcela č. 132/6 o výměře 474 m2 a nově vzniklá stavební parcela č. 215 

o výměře 28 m2, obě v k. ú. Lanžov, za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu 

100.400 Kč, Vodovodům a kanalizacím Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 

500 03 Hradec Králové, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/1032 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/728/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se zřízením úplatné služebnosti na části pozemkové parcely č. 4028/1 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

tj. 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH, pro společnost Česká telekomunikační 

infrastruktura a. s., 

2.  schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OEMM/BUDO-2019/1063 se 

společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 

Žižkov, 130 00 Praha 3, která je na základě plné moci zastoupená společností TEMO-

 TELEKOMUNIKACE a. s, se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, která 

je na základě plné moci zastoupena Ing. Daliborem Nováčkem, Jaroslava Ježka 792, 

541 01 Trutnov a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 
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3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 16.12.2019 

R/729/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. ukončit platnost usnesení č. 167c)2007 – 6. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 

Labem ze dne 14.06.2007, kterým byl zmocněn Ing. Dušan Sedláček, ************, 

************************, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, jako 

vlastníka honebních pozemků, v honebních společenstvech, k 10.12.2019, 

1.2. zmocnit Ondřeje Rapáče, DiS., *************************, s účinností od 11.12.2019, 

k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, jako vlastníka honebních pozemků, 

v honebních společenstvech, v nichž je město členem, v rozsahu daném rozhodnutím 

rady města nebo zastupitelstva města, při věcech daných a vyplývajících ze zákona 

č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, na dobu neurčitou. 

R/730/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. záměr prodeje části pozemkové parcely č. 3528 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr prodeje dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 06.12.2019 

R/731/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemkové parcely č. 117/1 o výměře 424 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 84.800 Kč, Společenství 

vlastníků jednotek domu čp. 2266, 2267 ve Dvoře Králové n. L., Dukelská 2266, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem a zřízení bezúplatné služebnosti inženýrských sítí na 

částech pozemkové parcely č. 117/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 5055-469/2019 ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. schválit smlouvu kupní a o zřízení služebnosti inženýrských sítí č. OEMM/KUPP – 

2019/1070 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím 

podpisem. 

R/732/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/11 v čp. 2956, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Petru Procházkovi, 

*************************************, a Karolíně Vonkové, *****************, 

1.2. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1040 v souladu s bodem 
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1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/12 v čp. 2956, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Libuši Kubíčkové, 

**************************************, 

1.4. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1041 v souladu s bodem 

1.3. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.5. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/13 v čp. 2956, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Zdeňku Horákovi, 

******************************************************, a Petře Hurdálkové, 

***************************************, 

1.6. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1042 v souladu s bodem 

1.5. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.7. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/21 v čp. 2956, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ing. Jitce Šlemrové, 

***************************************, 

1.8. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1043 v souladu s bodem 

1.7. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.9. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/22 v čp. 2956, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Danielu Kloučkovi, 

***************************************, 

1.10. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1044 v souladu s bodem 

1.9. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.11. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/23 v čp. 2956, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, společnosti 

JUTA a. s., Dukelská 417, Dvůr Králové nad Labem, 

1.12. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1045 v souladu s bodem 

1.11. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.13. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/31 v čp. 2956, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Jance Somsedíkové, 

****************************************, 

1.14. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1046 v souladu s bodem 

1.13. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.15. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/32 v čp. 2956, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Renátě Hrachové, 

***************************************, 

1.16. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1047 v souladu s bodem 

1.15. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.17. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/33 v čp. 2956, 
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Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Pavlu a Petře 

Malým, *********************************************, 

1.18. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1048 v souladu s bodem 

1.17. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.19. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/11 v čp. 2957, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Jiřímu 

Čapkovi, ******************************************, a Mgr. Ivaně Codrové, 

*********************************************, 

1.20. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1050 v souladu s bodem 

1.19. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.21. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/12 v čp. 2957, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Miroslavě 

Kubíkové, **************************************, 

1.22. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1051 v souladu s bodem 

1.21. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.23. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/13 v čp. 2957, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Haně Mašinové, 

**********************************************, 

1.24. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1052 v souladu s bodem 

1.23. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.25. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/21 v čp. 2957, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Martině Radové, 

**********************************************, 

1.26. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1054 v souladu s bodem 

1.25. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.27. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/22 v čp. 2957, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Miroslavu Dundovi, 

**********************************************, 

1.28. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1055 v souladu s bodem 

1.27. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.29. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/23 v čp. 2957, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Františku Šormovi, 

**************************************************, a Miroslavě Šormové, 

**************************************************, 

1.30. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1056 v souladu s bodem 

1.29. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.31. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/24 v čp. 2957, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 
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částech a stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ing. Petrovi 

a Ing. Kateřině Klasovým, *****************************************, 

1.32. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1057 v souladu s bodem 

1.31. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.33. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/31 v čp. 2957, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ivetě Munzarové, 

*************************************************, 

1.34. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1058 v souladu s bodem 

1.33. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.35. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/32 v čp. 2957, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Janě Milfaitové, 

**************************************************, 

1.36. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1059 v souladu s bodem 

1.35. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.37. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/33 v čp. 2957, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavu Rejlovi, 

**************************************************, 

1.38. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1060 v souladu s bodem 

1.37. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.39. schválit bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/34 v čp. 2957, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 

částech a stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavu 

a Jaroslavě Vaňurovým, *******************************, 

1.40. schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1061 v souladu s bodem 

1.39. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/733/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 

na získání finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020 

z dotačního programu - Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků ve výši 

50.000 Kč na projekt „Bezpečná třída“, 

2.  souhlasí 

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

uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

R/734/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, na získání 

finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020 z dotačního 

programu - Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků ve výši 50.000 Kč na 

projekt „Bezpečnostní den v MŠ“, 
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2.  souhlasí 

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

prostředky uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

R/735/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s výmazem místa poskytovaného vzdělávání základní školy, jejíž činnost vykonává 

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, s adresou 

Komenského 795, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 01.02.2020 z rejstříku 

škol a školských zařízení. 

R/736/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod Dvůr 

Králové nad Labem na období 2020 - 2022 dle přílohy č. 1, 

1.2. schválit cíle a opatření, stanovené střednědobým plánem dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

pro město Dvůr Králové nad Labem. 

R/737/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelce Hankova domu, 

městského kulturního zařízení Janě Kubcové, ředitelce Městské knihovny Slavoj ve Dvoře 

Králové nad Labem Martě Peškové Staníkové a ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr 

Králové nad Labem Marcele Hauke. 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 Daně Humlové. 

R/738/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem o dotaci 

z dotačního programu A z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020, v celkové výši 

6.590.000 Kč na pokrytí provozních nákladů sociálních služeb, 

1.2. účast Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem ve výběrovém řízení na 

dodavatele zajištění sociálních služeb pro osoby bez přístřeší na Královédvorsku, v rámci 

projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI, registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015003, 

2.  souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti o dotaci uvedené 

v bodě 1.1. tohoto usnesení a v případě kladného výsledku výběrového řízení dle bodu 

1.2. tohoto usnesení. 
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R/739/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. odměny za mimořádné aktivity, dle přílohy č. 1, ředitelkám a ředitelům škol a školského 

zařízení. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

R/740/2019 - 35. 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 „Nákup a dodávka zemního plynu pro Základní uměleckou školu 

R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83“ ze dne 

25.11.2019, 

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 

VEMEX Energie a. s., Praha 6, Bubeneč, Na Zátorce 289/3, IČO 28903765, s cenou Kč: 

171.304 Kč bez DPH, 207.278 Kč vč. DPH, na období od 01.01.2020 do 31.12.2021, 

2.2. o vyřazení nabídky společnosti HALIMEDES, a. s., Praha 1, Nové Město, Senovážné 

náměstí 978/23, IČO 29015961, z důvodu uvedení rozdílné ceny v nabídce a v dodatku 

smlouvy, 

2.3. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 2. místo - Pražská 

plynárenská, a. s., Praha 1, Nové Město, Národní 37/38, IČO 60193492 s cenou Kč: 

193.200 Kč bez DPH, 233.772 Kč vč. DPH, 3. místo - ARMEX ENERGY, a. s., Děčín, 

Folknářská 1246/21, IČO 27266141, s cenou 195.254 Kč bez DPH, 236.257 Kč vč. DPH, na 

období od 01.01.2020 do 31.12.2021. 

R/741/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Podzvičinsku, z. s., Holovousy 39, Hořice, na kofinancování provozu 

Krkonošských cyklobusů 2019 ve výši 5.000 Kč, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2019/1034 dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 17.12.2019 

R/742/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa, 

1.2. vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa uzavřenou po datu platnosti, 

1.3. vzorový dodatek ke smlouvě o nájmu hrobového místa - změna platnosti smlouvy, 

1.4. vzorový dodatek ke smlouvě o nájmu hrobového místa - změna nájemce. 
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R/743/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2019 O místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

R/744/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za každé 

jednání v roce 2019 ve výši 50 Kč členům komisí a 100 Kč předsedům komisí. 

R/745/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění rozhodnout o peněžitém plnění poskytovaném fyzickým osobám, které nejsou 

členy ZM takto: za každé jednání v roce 2019 ve výši 100 Kč členům výborů a 150 Kč 

předsedům výborů. 

R/746/2019 - 35. 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/747/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. program 9. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného v úterý 

10.12.2019 od 16:00 hodin v sále Hankova domu. 

 

1.  Zahájení 

2.  Plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

3. Výbory ZM 

4.  Peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM Dvůr Králové 

nad Labem, za výkon funkce členů a předsedů výborů ZM  

5.  Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2019 o místním 

poplatku ze psů 

6.  Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2019 o místním 

poplatku z pobytu 

7.  Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2019 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství 

8.  Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2019 o poplatku za 

komunální odpad 

9.  Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2019 - Směrnice na ochranu 

osobních údajů 

10. Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2019 - Statut, zásady pro 

zřizování a financování osadních výborů 
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11. Změna č. 3 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

12. Cena vodného a stočného pro rok 2020 

13. Odstoupení od smlouvy s Martinem Antonínem 

14. Majetkové záležitosti 

15. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022 pro správní 

obvod Dvůr Králové nad Labem 

16. Informace o rozpočtovém opatření č. 4 pro rok 2019 

17. Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2019 

18. Úprava rozpočtu pro rok 2019 dle případných požadavků přezkumu hospodaření a 

návazností k ostatním rozpočtům 

19. Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2020 

20. Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2021 až 2022 

21. Diskuze 

22. Závěr. 

R/748/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se změnou jízdného v rámci městské autobusové dopravy Dvůr Králové nad Labem dle 

návrhu, 

1.2. se změnou výchozího finančního modelu dle návrhu, 

2.  schvaluje 

2.1. Dodatek č. 6, ODP/POSS-2013/0428-D-6, ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 

cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti v územním 

obvodu města Dvůr Králové nad Labem se společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s., 

IČO 25945408, Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu ODP 

3.1. předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 6, ODP/POSS-2013/0428-D-6, ke 

Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou 

k zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu města Dvůr Králové nad Labem dle 

bodu 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 13.12.2019 

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


