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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

40. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 29.01.2020 

R/19/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s ukončením výpůjčky speciálního požárního automobilu Tatra T 815 CAS 32, RZ TU 88-10 

a vrácením půjčiteli, Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje, nábřeží 

U Přívozu 122/4, Hradec Králové, IČO 70882525, 

2. schvaluje 

2.1. dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce speciálního požárního automobilu Tatra T 815 

CAS 32, RZ TU 88-10, č. KRI_1/OVYP-2020/0038 s Hasičským záchranným sborem 

Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové, IČO 70882525, 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá krizovému manažerovi 

3.1. předložit dohodu o ukončení smlouvy dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 

Termín: 05.02.2020 

R/20/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. nevyhovět návrhu Ing. Romana Lahučkého a Mgr. Eleny Lahučké na pořízení změny 

Územního plánu Dvůr Králové nad Labem spočívající v umožnění výstavby rodinného 

domu na části p. p. č. 427/3 v katastrálním území Lipnice u Dvora Králové. 

R/21/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s ust. § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2020 Evidence a náležitosti 

právních jednání a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. nesouhlasí 

2.1. se zveřejněním vnitřního předpisu na webových stránkách města. 
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R/22/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výběr provozovatele pravidelných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 

Králové nad Labem v roce 2020 - Ing. Markéta Neumannová, Lipnice 87, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem, a to každé pondělí od 02.03.2020 do 14.12.2020, kromě svátků (dnů 

pracovního klidu), 

1.2. výběr provozovatele pravidelných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 

Králové nad Labem v roce 2020 - Radek Aleš, IČO 45384495, Na Rozhraní 619/40, 

321 00 Plzeň, a to každou středu od 04.03.2020 do 16.12.2020, kromě svátků (dnů 

pracovního klidu), 

1.3. výběr provozovatele pravidelných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 

Králové nad Labem v roce 2020 - Revitalizace KUKS o. p. s., IČO 28771168, Kuks 12, 

544 43 Kuks, a to každý pátek od 06.03.2020 do 18.12.2020, kromě svátků (dnů 

pracovního klidu) a 18.09.2020, 

2. ukládá řediteli TSM 

2.1. zpracovat smlouvy o nájmu s vybranými provozovateli prodejních trhů na náměstí 

T. G. Masaryka pro rok 2020, 

Termín: 03.02.2020 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit radě města ke schválení smlouvy o nájmu s vybranými provozovateli prodejních 

trhů na náměstí T. G. Masaryka pro rok 2020. 

Termín: 12.02.2020 

R/23/2020 - 40. 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. 

R/24/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Řád veřejných pohřebišť města Dvůr Králové nad 

Labem s platností od 01.05.2020 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. ukládá vedoucí VVS 

2.1. předložit Řád veřejných pohřebišť města Dvůr Králové nad Labem starostovi města 

k podpisu, 

Termín: 12.02.2020 
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3. ukládá vedoucí VVS 

3.1. zaslat Řád veřejných pohřebišť města Dvůr Králové nad Labem k vydání souhlasu 

Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, 

Termín: 17.02.2020 

4. ukládá vedoucí VVS 

4.1. po obdržení souhlasu s vydáním od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, zajistit 

zveřejnění Řádu veřejných pohřebišť města Dvůr Králové nad Labem na všech 

pohřebištích města Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 30.04.2020 

R/25/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na výrobu a zpracování reportáží 

pro město Dvůr Králové nad Labem v roce 2020, kterým je společnost MeOb, s. r. o., 

Čechova 1203, Dvůr Králové nad Labem, IČO 04095413, za cenu 5.400 Kč/reportáž 

včetně DPH, 

2. schvaluje 

2.1. Smlouvu o dílo na výrobu a zpracování reportáží pro město Dvůr Králové nad Labem 

v roce 2020 č. VKV/DILO-2020/0037 se společností MeOb, s. r. o., Čechova 1203, Dvůr 

Králové nad Labem, IČO 04095413, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucí VKV 

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

3.2. zajistit zveřejnění smlouvy dle bodu 2.1. v registru smluv, 

3.3. informovat účastníky veřejné zakázky malého rozsahu o jejím výsledku. 

Termín: 20.02.2020 

R/26/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. znění předloženého vzoru nájemních smluv s odkupem po ukončení nájemného, jejichž 

předmětem je pronájem a následný odkup kompostérů pro občany, 

2. svěřuje 

2.1. ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

rozhodování o uzavírání nájemních smluv s odkupem po ukončení nájmu, jejichž 

předmětem je pronájem a následný odkup kompostérů pro občany, odboru životního 

prostředí a pověřuje vedoucího odboru životního prostředí Milana Šimka jejich 

podpisem. 
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R/27/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. na základě pověření od zastupitelstva města dle usnesení č. Z/399/2013-17. 

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2020 

provedené u rozpočtových položek v rámci organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) 

č. 0 Nespecifikovaná ORJ, 3 Životní prostředí, 10 Doprava, 19 Vnitřní správa, 21 Kancelář 

starosty města, 25 Kancelář tajemníka úřadu, 38 Správa majetku města, 39 Majetek 

a ekonomika města a 40 Stavebnictví, včetně změn závazných ukazatelů, vše dle přílohy 

č. 1 tohoto materiálu, které upravuje schválený rozpočet na rok 2020 zahrnující již 

požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 

a to v následujícím sestavení: 

 na straně příjmů zvyšuje   o  177.683,00 Kč 

 na straně výdajů zvyšuje   o  311.459,57 Kč 

 ve financování upravuje   o  133.776,57 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2020 

 na straně příjmů     447.980.358,68 Kč 

 na straně výdajů     483.495.754,37 Kč 

 financování       35.515.395,69 Kč, 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2020, po této úpravě v souhrnné výši 

35.515.395,69 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 

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

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. seznámit zastupitelstvo města s obsahem rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2020. 

Termín: 12.03.2020 

R/28/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s § 102 odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů Opatření pro případ nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu 

města v roce 2020 ve znění přílohy č. 1, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. předložit zastupitelstvu města informaci ohledně „Opatření pro případ nepříznivého 

vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2020“. 

Termín: 12.03. 2020 

R/29/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s usnesením zastupitelstva města č. Z/161/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr 

Králové nad Labem z 10.12.2019 rozpočtové opatření č. 6 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 
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rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím 

sestavení: 

 

 na straně příjmů zvyšuje   o      3,142.688,89 Kč 

 na straně výdajů snižuje   o    38,058.133,28 Kč 

 ve financování upravuje   o  - 41,200.822,17 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2019 

 na straně příjmů     436.704.040,85 Kč 

 na straně výdajů     533.035.778,58 Kč 

 financování       96.331.737,73 Kč 

  

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

96.331.737,73 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 

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

 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. informovat zastupitelstvo města o souhrnných hodnotách 6. rozpočtového opatření roku 

2019. 

Termín: 12.03.2020 

R/30/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. žádost o dotaci na individuální účel z dotačního titulu, jehož vyhlašovatelem je 

Královéhradecký kraj, na projekt: „Energetická opatření budovy tělocvičny se zázemím, 

nábřeží J. Wolkera, Dvůr Králové n. L.“ a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit předložení žádosti o dotaci starostovi města k podpisu, dle bodu 1.1. tohoto 

usnesení a následně zajistit její podání, 

Termín: 07.02.2020 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v případě přiznání dotace zahrnout dotační prostředky do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření roku 2020. 

Termín: 31.03.2020 

R/31/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. žádost o dotaci, jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo životního prostředí, na projekt: 

„Dovybavení a modernizace sběrného dvora města Dvůr Králové nad Labem“ a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit předložení žádosti o dotaci starostovi města k podpisu, dle bodu 1.1. tohoto 

usnesení a následně zajistit její podání, 

Termín: 03.02.2020 
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3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v případě přiznání dotace zahrnout dotační prostředky do návrhu rozpočtu města na rok 

2021. 

Termín: 30.09.2020 

R/32/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se zahájením realizace akce: „Obnova vodovodu a prodloužení kanalizace v ulici 

Krkonošská“, 

2.  schvaluje 

2.1. v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, uzavření smlouvy na realizaci akce: „Obnova vodovodu a prodloužení kanalizace 

v ulici Krkonošská“ se zhotovitelem Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem, s. r. o., náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 28818334, 

a nabídnutou cenu 12.978.729,00 Kč bez DPH, tj. 15.704.262,09 Kč vč. DPH, 

2.2. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0044 na výše uvedenou akci a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy, 

2.3. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat ve věcech realizace této akce, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0044 starostovi města k podpisu, 

Termín: 10.02.2020 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit realizaci akce: „Obnova vodovodu a prodloužení kanalizace v ulici Krkonošská“. 

Termín: 31.08.2020 

R/33/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se změnou smluvních podmínek spočívajících ve změně poskytovatele dotace, kterým je 

Státní fond životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí, 

uvedených v příkazní smlouvě uzavřené se společností Alatere profi s. r. o. Lidická 

292/38, Praha 5 – Smíchov, IČO 04025466, 

2.  schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. RISM/PRIK-2016/0542-D1 se společností Alatere 

profi s. r. o., Lidická 292/38, Praha 5 – Smíchov, IČO 04025466, a pověřuje starostu města 

jeho podpisem, 

3. schvaluje 

3.1. žádost o dotaci, jejímž vyhlašovatelem je Státní fond životního prostředí ČR, na projekt: 

„Žireč - kanalizace a ČOV“ do Národního programu Životní prostředí v rámci výzvy 

č. 4/2019 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit dodatek smlouvy dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
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4.2. předložit žádost o dotaci dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu 

a zajistit její následné podání. 

Termín: 31.01.2020 

R/34/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. žádost o dotaci na obnovu pomníku ve Zboží a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit předložení žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu a následně zajistit její podání, 

Termín: 31.01.2020 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v případě přiznání dotace zahrnout dotační prostředky do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření roku 2020. 

Termín: 30.06.2020 

R/35/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. zápis č. 1/2020 z jednání stavebně - architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad 

Labem ze dne 21.01.2020. 

R/36/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části stavební parcely č. 271/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

Společenství vlastníků jednotek domu Dobrovského čp. 942, Dobrovského 942, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

R/37/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 326 v k. ú. Sylvárov 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 228-20/2019, na částech pozemkových parcel 

č. 445/2, č. 449, č. 451, č. 500, č. 513, č. 517, č. 521, č. 525/2, všechny v k. ú. Žireč Městys 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 244-20/2019, na částech pozemkových parcel 

č. 238, č. 411, obě v k. ú. Žireč Ves v rozsahu dle geometrického plánu č. 150-20/2019, na 

částech pozemkových parcel č. 62/42, č. 109, č. 131/8, č. 231/12, č. 568, č. 572/2, 

č. 574/2, č. 580, č. 598/1, č. 600, č. 601, všechny v k. ú. Žirecká Podstráň v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 306-20/2019, na částech pozemkových parcel č. 1580/1, 

č. 3963/1, č. 3963/4, č. 3966/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 5045-20/2019, na částech pozemkových parcel č. 113, č. 114/1, 

č. 117, č. 127, č. 128, všechny v k. ú. Stanovice u Kuksu v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 123-20/2019, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 105.002 Kč bez příslušné 

sazby DPH, tj. 127.052,42 včetně příslušné sazby DPH pro společnost itself s. r. o., se 

sídlem 628 00 Brno, Pálavské náměstí 4343/11, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. DKnL – 10001/2020 (ES OEMM/VB-2020/0041) 
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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: 14.02.2020 

R/38/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. výpůjčku částí pozemkových parcel č. 908/1, č. 908/7, obě v k. ú. Verdek, části 

pozemkové parcely č. 3676/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rámci stavby „Dvůr 

Králové n.L. - Verdek, pěší komunikace II. etapa“, 

1.2. smlouvu o výpůjčce číslo smlouvy 9/60/20/0007/Va/N (ES OEMM/OVYP-2020/0036) na 

části pozemkových parcel č. 908/1, č. 908/7, obě v k. ú. Verdek, části pozemkové parcely 

č. 3676/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se Správou silnic Královéhradeckého kraje, 

příspěvkovou organizací, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice 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: 18.02.2020 

R/39/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s navýšením nájemného v souvislosti s uplatněním inflační doložky v nájemních 

smlouvách uzavřených Technickými službami města Dvora Králové nad Labem dle 

tabulky v příloze č. 2. 

R/40/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej pozemkové parcely č. 2004/2 o výměře 223 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, Martinu Vobickovi, ***********************************. 

R/41/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s prominutím nájemného za užívání prostoru sloužícího podnikání č. 3 v čp. 40 na 

náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem za prosinec 2019 a za leden 2020, 

s prominutím poměrného nájemného za čtyři odstavná místa za leden 2020, 

2.  schvaluje 

2.1. ukončení pronájmu prostoru č. 3 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové 

nad Labem a čtyř odstavných ploch, 

2.2. dohodu o ukončení nájmu č. OEMM/DOUS-2020/0035 se společností SEEL spol. s r. o., se 

sídlem náměstí T. G. Masaryka čp. 40, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
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3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit dohodu o ukončení nájmu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 31.01.2020 

R/42/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 3080/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

MUDr. Igoru Valentovi, **********************************, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

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

úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 07.02.2020 

R/43/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 605, č. 609, 

č. 610/1, všechny v k. ú. Lipnice u Dvora Králové v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 280-13232/2019 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 29.200 Kč bez příslušné 

sazby DPH, tj. 35.332 Kč včetně příslušné sazby DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2006386/VB/01 

(ES OEMM/VB-2020/0039 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 405 02 Děčín, 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, která je na základě plné moci zastoupená společností 

VČE – montáže, a. s., se sídlem 531 17 Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, která je na 

základě plné moci zastoupena společností GEOŠRAFO s. r. o., se sídlem 500 03 Hradec 

Králové, Zemědělská 1091/3b 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: 14.02.2020 

R/44/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. vyhlášení dotačního programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou 

kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města 

Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 1, 

2.  ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. zveřejnit vyhlášení dotačního programu na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem. 

Termín: 14.02.2020 
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R/45/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. podání žádostí Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 

o poskytnutí dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje a z rozvojového 

programu MŠMT, 

2.  souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 

příjemce dotací a s jejich převedením na účet Základní školy Strž, Dvůr Králové nad 

Labem, E. Krásnohorské 2919, v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě 

1.1. tohoto usnesení. 

R/46/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. výzvu k podání žádostí o účelové neinvestiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb 

pro rok 2020, dle přílohy č. 1, 

2.  ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. zveřejnit výzvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce městského úřadu. 

Termín: 30.01.2020 

R/47/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem o dotaci 

z programu Knihovna 21. století Ministerstva kultury ČR, na vydání překladu knihy z roku 

1782: Stručné dějiny města C. J. Bienenberga, 

2.  souhlasí 

2.1. v případě kladného vyřízení žádosti dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím finančních 

prostředků poskytnutých Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. 

R/48/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání kulturní komise RM ze dne 10.12.2019, 

2.  souhlasí 

2.1. s vyhlášením fotografické soutěže za účelem vydání fotoknihy města Dvůr Králové nad 

Labem, 

2.2. se stanovisky kulturní komise RM k akcím: Word fashion show 2020 s doprovodným 

programem, Na kole dětem, Spolek Burkersdorf 1745, z. s. a zaslání odpovědí dle zápisu 

z jednání kulturní komise RM, 

3. schvaluje 

3.1. vyhlášení dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit na rok 2020 dle 

přílohy č. 3, 
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4. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

4.1. zveřejnit vyhlášení dotačního programu dle bodu 3.1. na úřední desce městského úřadu. 

Termín: 31.01.2020 

R/49/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Hankova domu, městského kulturního zařízení o poskytnutí dotace 

z programu 20KPG01 Podpora kulturních aktivit Královéhradeckého kraje na swingový 

festival Dny R. A. Dvorského, 

2.  souhlasí 

2.1. v případě kladného vyřízení žádosti dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím finančních 

prostředků poskytnutých Hankovu domu, městskému kulturnímu zařízení. 

R/50/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. zvolit přísedící Okresního soudu v Trutnově Květoslavu Kasnarovou, ***********, 

********************************************************. 

R/51/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.12.2019, 

2.  schvaluje 

2.1. nové termíny u nesplněných úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1. 

 

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


