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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

43. 

VÝPIS Z USNESENÍ 
Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 11.03.2020 

R/131/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s pronájmem datového okruhu optické metropolitní sítě (Komenského - Nedbalova) 

Martinu Frödemu za cenu 29.388 Kč včetně DPH/rok, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2020/0277 s Martinem Frödem a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 

Termín: 20.03.2020 

R/132/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zapojením města Dvůr Králové nad Labem do projektu Rozvoj regionálního partnerství 

v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II, registrační číslo 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0011870, v období od 01.04.2020 do 30.06.2022, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o horizontální spolupráci s Královéhradeckým krajem č. ŠKS/SPOL-2020/0241 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 31.03.2020 

R/133/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

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

o poskytnutí dotace na Polytechnickou výchovu a vzdělávání z dotačního fondu 
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Královéhradeckého kraje, 

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 Schulzovy sady, Dvůr Králové 

nad Labem, Školní 1235, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. tohoto 

usnesení. 

R/134/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. stanovisko dle přílohy č. 2 k navýšení úvazků pracovníků v sociální službě osobní 

asistence poskytované Farní charitou Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, vydané za účelem změny kapacity Sítě podporovaných 

sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

R/135/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s omezením provozu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské 

školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, v měsících červenci a srpnu 

roku 2020, dle přílohy č. 1 a 2. 

R/136/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. stanovisko k navýšení 1,0 úvazku terénního pracovníka Nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež Střelka - Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem, dle přílohy č. 2, vydané za účelem změny kapacity Sítě 

podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města 

jeho podpisem. 

R/137/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. stanovisko k navýšení o 2,0 úvazky pracovníků v sociálních službách v Domově důchodců, 

Roháčova 2968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 2, vydané za účelem 

změny kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

R/138/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zvýšením nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny - výdejny, jejíž 

činnost vykonává Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, 

z 230 na 270 s účinností od 1. dubna 2020 a s podáním žádosti o provedení této změny 

v rejstříku škol a školských zařízení. 

R/139/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. stanovisko k přínosnosti sociální služby Senior dům Beránek s. r. o., náměstí 

T. G. Masaryka 1132, 542 32 Úpice, dle přílohy č. 2, vydané za účelem změny kapacity 
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Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města 

jeho podpisem. 

R/140/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. stanovisko k navýšení personální kapacity na pozici pracovník v sociálních službách 

o 0,5 úvazku v pečovatelské službě, dále navýšení personální kapacity na pozici sociální 

pracovník o 0,3 úvazku a o 0,4 úvazku pracovníka v sociálních službách v sociální službě 

denní stacionář Diakonie ČCE - středisko Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 2, 

vydané za účelem změny kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

R/141/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. program a předpokládaný rozpočet oslav Královédvorského majálesu 2020, vyjma bodu 

„ohňostroj“, které proběhnou ve dnech 30.04.2020 - 01.05.2020, 

2. ukládá ředitelce Hankova domu 

2.1. jednat o zajištění videomappingu k oslavám 750 let výročí od první písemné zmínky 

města Dvůr Králové nad Labem. 

Termín:20.03.2020 

R/142/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání kulturní komise RM ze dne 18.02.2020, 

2. souhlasí 

2.1. s konáním dvoudenního COOL festu 2020 ve dnech 10.06.2020 - 11.06.2020 za podmínek 

spolufinancování Hankovým domem, městským kulturním zařízením a Mezinárodní 

konzervatoří Praha a z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 2. 

R/143/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí daru NA KOLE DĚTEM - nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka, Na Hrázi 244, 

Veselí nad Moravou, ve výši 10.000 Kč na rekondiční pobyty pro děti, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/DAR - 2020/0239, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 31.03.2020 

R/144/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  neschvaluje 

1.1. poskytnutí finančních prostředků do veřejné sbírky Mašínova statku - památník tří 

odbojů, z. s., Lošany čp. 1, na rekonstrukci areálu statku v Lošanech. V rozpočtu města 
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nejsou vyčleněny finanční prostředky na podporu investičních aktivit cizích subjektů. 

R/145/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  rozhoduje 

1.1. o přijetí daru od ZOO Dvůr Králové, a. s., kterým je drobný vzorek kůstky z uhynulého 

samce nosorožce bílého severního Sudána, International Studbook Number 372, 

microchip 00-0601-2A58 a o jeho vložení do sochy samce Sudána na kruhovém objezdu 

u léčebny zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. darovací smlouvu uzavřenou se ZOO Dvůr Králové, a. s., se sídlem Štefánikova 1029, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 27478246, číslo smlouvy KTÚ/DAR-0271/2020 

jejímž předmětem je darování drobného vzorku kůstky z uhynulého samce nosorožce 

bílého severního Sudána a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. předložit darovací smlouvu č. KTÚ/DAR-0271/2020 starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.03.2020 

R/146/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. předložený návrh na úpravu názvosloví autobusových zastávek na území města Dvůr 

Králové nad Labem dle přílohy č. 1 materiálu. 

R/147/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. žádost o dotaci na vytvoření 2 tůní, jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo životního 

prostředí ČR, na projekt: „Tůně Schulzovy sady“ a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

2. ukládá vedoucímu OŽP 

2.1. předložit žádost o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu 

a následně zajistit její podání, 

Termín: 13.03.2020 

3. ukládá vedoucímu RAF 

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

rozpočtového opatření roku 2020. 

Termín: 31.08.2020 

R/148/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se založením letničkových záhonů v lokalitách: 1. vedle kruhového objezdu na náměstí 

Denisovo, 2. vedle kruhového objezdu naproti lázním, 3. u polikliniky v ulici 

Rooseveltova, 4. u křižovatky ulic Štefánikova a Elišky Krásnohorské, 5. rabátka 

u Diakonie a za mostem Jana Palacha na nábřeží Benešovo, 6. u křižovatky ulic Jiráskova 
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a Nerudova, 

2. ukládá řediteli TSM 

2.1. realizovat výsev letniček v lokalitách dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 20.04.2020 

R/149/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. „Přehled čerpání a zdrojů sociálního fondu k 31.12.2019“ a „Rozpočet sociálního fondu 

na rok 2020“ dle přílohy č. 1. 

R/150/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. žádost firmy Seel spol. s. r. o., nám. T. G. Masaryka 40, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

ze dne 19.02.2020 obsahující požadavky na finanční náhrady v souvislosti s požárem ze 

dne 26.11.2019 v nájemním nebytovém prostoru města Dvůr Králové nad Labem na 

adrese nám. T. G. Masaryka čp. 40 a následným ukončením nájemní smlouvy ke dni 

31.01.2020. 

R/151/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: „Oprava fasád dvorní části budov čp. 57, 58 a 59 na 

náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem“ v souladu s čl. VI, bod A vnitřního 

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

zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. VI, bod A, bod 1 vnitřního předpisu města 

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

rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.3. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci 

veřejné zakázky, 

1.4. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro 

posouzení splnění podmínek účasti včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 31.07.2020 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 30.03.2020 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

Termín: 30.03.2020 
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R/152/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s udělením souhlasu se zasláním pojistného plnění ve věci pojistné události - požár 

střechy čp. 40, nám. T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem společnosti SANACE 

PO s. r. o., Trojická 1910/7, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha, IČO 27334589, 

2. schvaluje 

2.1. souhlas se zasláním pojistného plnění dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 

města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit souhlas se zasláním pojistného plnění dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi 

města k podpisu. 

Termín: 16.03.2020 

R/153/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: „Rekonstrukce ulice Pod Safari, Dvůr Králové nad Labem“, 

v souladu s článkem VI., odst. A vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem 

č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 

Králové nad Labem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem VI., odst. A, bod 1 vnitřního předpisu 

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

malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.3. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci 

veřejné zakázky, 

1.4. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro 

posouzení splnění podmínek účasti včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 30.10.2020 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 02.04.2020 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

Termín: 02.04.2020 

R/154/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 2315 o výměře 250 m2 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, s Milanem Pitrmanem ******************************, 

dohodou k 31.03.2020, 
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1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2020/0156 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem části pozemkové parcely č. 2315 o výměře 250 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 1.250 Kč, Šárce 

Pitrmanové, *******************************************, na dobu neurčitou, od 

01.04.2020, 

1.4. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2020/0157 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

města k podpisu, 

2.2. předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.03.2020 

R/155/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. pronájem pozemkové parcely č. 3080/1 o výměře 1 573 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 7.865 Kč, 

MUDr. Igorovi Valentovi, ******************************************, na dobu 

neurčitou, od 01.04.2020, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2020/0235 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: 20.03.2020 

R/156/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 231/9 

v k. ú. Žireč Městys, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné 

sazby DPH (tj. 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH), s umístěním zemního kabelového 

vedení do části pozemkové parcely č. 231/9 v k. ú. Žireč Městys pro společnost ČEZ 

Distribuce, a. s., 

2.  schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-2019934/SOBS VB/2 (ES OEMM/BUDO-2020/0243) se společností ČEZ 

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

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.03.2020 
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R/157/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3762 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.400 Kč bez příslušné 

sazby DPH (tj. 4.114 Kč včetně příslušné sazby DPH), s umístěním zemního kabelového 

vedení do části pozemkové parcely č. 3762 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pro 

společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

2.  schvaluje 

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

stavby č. IV-12-2020134/SOBS VB/1 (ES OEMM-BUDO-2020/0244) se společností ČEZ 

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

základě plné moci zastoupena společností ELEKTRO SCHEJBAL s. r. o., se sídlem Kocbeře 

90, 544 64 Kocbeře a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.03.2020 

R/158/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

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

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5066-14037/2019, 

za jednorázovou finanční náhradu ve výši 22.600 Kč bez příslušné sazby DPH, 

tj. 27.346 Kč včetně příslušné sazby DPH, pro společnost GasNet, s. r. o., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy 7700102150_3/VB 

(ES OEMM/BUDO-2020/0245) s GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 01 Ústí nad 

Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností GridServices, s. r. o., se 

sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 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: 31.03.2020 

R/159/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu určeného 

pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, Jitce Kašparové, 

************************, na dobu určitou, od 15.03.2020 do 14.09.2020, za smluvní 

nájemné 1.395 Kč/měsíc, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/0240 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: 13.03.2020 

R/160/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s pronájmem části pozemkové parcely č. 311/1 o výměře 48 m2 v k. ú. Sylvárov, která je 

dle geometrického plánu č. 214-423/2016 označena jako nově vzniklá pozemková 

parcela č. 311/25 v k. ú. Sylvárov od České republiky - Správy železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

2.  pověřuje 

2.1. starostu města podpisem žádosti o uzavření nájemní smlouvy v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit žádost o uzavření nájemní smlouvy starostovi města k podpisu. 

Termín: 20.03.2020 

R/161/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. úpravu výše nájemného z prostor sloužících podnikání pro rok 2020 o meziroční růst 

inflace ve výši vyhlášené ČSÚ, t j. o 2,8% s účinností od 01.01.2020, 

1.2. Dodatek č. 3 OEMM/ONNP-2017/0007-D-3 - prostor č. 1 v čp. 1 a čp. 2 na náměstí 

T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Martin Šporer, 

1.3. Dodatek č. 3 OEMM/ONNP-2015/0805-D-3 - prostor č. 2 v čp. 1 na náměstí 

T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, nájemce - PAULCOLOR s. r. o. 

1.4. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2018/0563 -D-2 - prostor č. 14 a 18 v čp. 101 na náměstí 

Republiky, Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Petra Hrdinová, 

1.5. Dodatek č. 17 RIM/DODS-2012/0734-D-17 - prostor č. 5 v čp. 40 na náměstí 

T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Jaroslava Voňková, 

1.6. Dodatek č. 3 OEMM/ONNP-2015/0717-D-3 - prostor č. 6 v čp. 40 na náměstí 

T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, nájemce Tomáš Němeček, 

1.7. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2018/0571-D-2 - prostor č. 7 v čp. 40 na náměstí 

T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Základní škola speciální a praktická 

Diakonie ČCE Vrchlabí, 

1.8. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2018/0318-D-2 - prostor č. 2 v čp. 40 na náměstí 

T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Farní charita Dvůr Králové nad 

Labem, 

1.9. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2016/0679-D-2 - prostor č. 9 v čp. 40 na náměstí 

T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Farní charita Dvůr Králové nad 

Labem, 
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1.10. Dodatek č. 3 OEMM/ONNP-2016/0244-D-3 - prostor č. 10 v čp. 40 na náměstí 

T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Sdružení ozdravoven a léčeben 

okresu Trutnov, 

1.11. Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2015/0806-D-1 - prostor č. 1 v čp. 57 na náměstí 

T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Zvičinské uzeniny a lahůdky s. r. o., 

1.12. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2014/0755-D-2 - prostor č. 1 v 4P. 72 v ulici Revoluční, Dvůr 

Králové nad Labem, nájemce - Kateřina Zandlerová, 

1.13. Dodatek č. 4 RIM/ONNP-2014/0516-D-4 - prostor č. 1 v čp. 115 v ulici Palackého, Dvůr 

Králové nad Labem, nájemce - Martin Mádle, 

1.14. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2017/0562-D-2 - prostor č. 1 v čp. 299 na náměstí V. Hanky, 

Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Pavel Mičan, 

1.15. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2018/1135-D-2 - prostor č. 10, 11, 15, 41 v čp. 101 na náměstí 

Republiky, Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Další šance z. s. , 

1.16. Dodatek č. 1 OEMM/ONNP-2018/1034-D-1 - prostor č. 4 v čp. 400 v ulici Švehlova, Dvůr 

Králové nad Labem, nájemce - SAM 73 APPAREL s.r.o. 

1.17. Dodatek č. 3 OEMM/ONNP-2016/0894-D-3 - prostor č. 1 v čp. 950 v ulici Boženy 

Němcové, Dvůr Králové nad Labem, nájemce - René Sedlák, 

1.18. Dodatek č. 3 OEMM/ONNP-2017/0651-D-3 - prostor č. 1 v čp. 2954 v ulici Štefánikova, 

Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Mgr. et Mgr. Jana Jebousková, 

1.19. Dodatek č. 3 OEMM/ONNP-2017/0650-D-3 - prostor č. 1 v čp. 2955 v ulici Štefánikova, 

Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Otka Radková, 

1.20. Dodatek č. 1 RIM/ONNP-2018/1156-D-1 - prostor č. 3 v čp. 400 v ulici Švehlova, Dvůr 

Králové nad Labem, nájemce - Farní charita Dvůr Králové nad Labem, 

1.21. Dodatek č. 2 RIM/ONNP-2013/1191-D-2 - prostor č. 2 v čp. 2957 v ulici Štefánikova, Dvůr 

Králové nad Labem, nájemce - Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., 

1.22. Dodatek č. 2 RIM/ONNP-2013/1273-D-2 - prostor č. 1 v čp. 2958 v ulici Štefánikova, Dvůr 

Králové nad Labem, nájemce - Zdenka Michalová, 

1.23. Dodatek č. 2 RIM/ONNP-2013/1082-D-2 - prostor č. 2 v čp. 2958 v ulici Štefánikova, Dvůr 

Králové nad Labem, nájemce - Michal Šmelhaus, 

1.24. Dodatek č. 3 OEMM/ONNP -2015/0613-D-3 - prostor č. 3 v čp. 2958 v ulici Štefánikova, 

Dvůr Králové nad Labem, nájemce - KOMPLEX 3 s. r. o., 

1.25. Dodatek č. 3 OEMM/ONNP-2016/0141-D-3 - prostor č. 1 v čp. 2960 v ulici Eduarda 

Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Dana Pechlátová, 

1.26. Dodatek č. 3 OEMM/ONNP-2015/1220-D-3 - prostor č. 1 v čp. 2961 v ulici Eduarda 

Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Matěj Staník, 

1.27. Dodatek č. 3 OEMM/ONNP -2015/0511-D-3 - prostor č. 1 v čp. 2963 v ulici Štefánikova, 

Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Naděžda Baierová, 

1.28. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2017/0307-D-2 - prostor č. 2 v čp. 2963 v ulici Štefánikova, 

Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Marek Fejks, 

1.29. Dodatek č. 15 RIM/DODS-2005/0122-D-15 - st. p. č. 348/2, Dvůr Králové nad Labem, 

nájemce - Václav Knajfl, 

1.30. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2017/0951-D-2 - prostor č. 1 v čp. 2956 v ulici Štefánikova, 

Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Robert Pavel, 
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1.31. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2017/1046-D-2 - prostor č. 2 v čp. 2 na náměstí 

T. G.  Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Ladislava Sýkorová, 

1.32. Dodatek č. 21 RIM/DODS-2012/0734-D-21 - prostor č. 4 v čp. 40 na náměstí 

T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Jitka Neumanová, Věra 

Humeňuková, 

1.33. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2017/0986-D-2 - 3 místnosti, výměra 10.76 m2 budova bez 

čp. na stavební parcele č. 50 v k. ú. Zboží u Dvora Králové nad Labem, nájemce Alena 

Šmídová, 

1.34. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2017/1045-D-2 - prostor č. 1 v čp. 295 v ulici Rooseveltova, 

Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Alexandra Koblížková, 

1.35. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2017/0848-D-2 - prostor č. 2 v čp. 2954 v ulici Štefánikova, 

Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Martina Všetečková, 

1.36. Dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2018/0319-D-2 - prostor č. 1 v čp. 2957 v ulici Štefánikova, 

Dvůr Králové nad Labem, nájemce - Lucie Zábrodská, 

1.37. Dodatek č. 2 OEMM/ONGR-2017/0926 -D-2 - st. p. č. 3598 - garáž č. 1, st. p. č. 3599 - 

garáž č. 2 u domu čp. 1243 v ulici Nedbalova, Dvůr Králové nad Labem, nájemce - 

Martina Šindelářová, 

2.  pověřuje 

2.1. starostu města podpisem dodatků k nájemním smlouvám s nájemci prostor sloužících 

podnikání dle bodů 1.2. - 1.37. tohoto usnesení, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit dodatky k nájemním smlouvám starostovi města k podpisu. 

Termín: 27.03.2020 

R/162/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 3528 o výměře 32 m2 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, která je dle geometrického plánu č. 5079-52/2020 označena jako nově 

vzniklá pozemková parcela č. 3528/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve 

výši 14.340 Kč stanovenou znaleckým posudkem, Karlu a Heleně Asterovým, 

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

2.  ukládá vedoucí OEMM 

2.1. dále jednat o směně pozemku. 

Termín: 31.03.2020 

R/163/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s provedením Průzkumu spokojenosti obyvatel města Dvůr Králové nad Labem, 

2.  rozhoduje 

2.1. na základě výsledku poptávkového řízení provedeného městem Trutnov o výběru 

dodavatele na službu „Průzkum spokojenost obyvatel“, kterým je společnost 

Ipsos, s. r. o., Slovanský dům E, Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1, IČO 26738902, za cenu 
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80.767,50 Kč včetně DPH, 

3. ukládá vedoucí VKV 

3.1. zajistit zpracování objednávky na „Průzkum spokojenost obyvatel“ včetně jejího odeslání 

vybranému dodavateli, 

3.2. předložit starostovi města objednávku dle bodu 3.1 k podpisu, 

Termín: 31.03.2020 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření 

rozpočtu města. 

Termín: 31.03.2020 

R/164/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  ruší 

1.1. usnesení rady města č. R/107/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 

26.02.2020, 

1.2. část usnesení rady města č. R/22/2020 - 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 

29.01.2020, bod 1.1.; 1.3.; 2.1. a 3.1., 

2.  souhlasí 

2.1. s uzavřením Smlouvy o provozování trhů pro rok 2020 č. 320/OSTA-2020/0188 

s provozovatelem Radkem Alešem, IČO 45384495, Na Rozhraní 619/40, 321 00 Plzeň, 

a to každou středu v období od 18.03.2020 do 16.12.2020, kromě svátků (dnů 

pracovního klidu) v době od 06:00 h do 17:00 h., 

3. schvaluje 

3.1. Smlouvu o provozování trhů pro rok 2020 č. 320/OSTA-2020/0188 s provozovatelem 

Radkem Alešem, IČO 45384495, Na Rozhraní 619/40, 321 00 Plzeň, 

4. ukládá vedoucí VVS 

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

Termín: 16.03.2020 

5. souhlasí 

5.1. s uzavřením nájemní smlouvy č. 01/2020 na pronájem části pozemku p. p. č. 3524/7 na 

náměstí T. G. Masaryka v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za účelem provozování 

pravidelných prodejních trhů (středa) v roce 2020, mezi Technickými službami města 

Dvora Králové nad Labem a Radkem Alešem, za podmínek uvedených v nájemní smlouvě 

dle přílohy č. 5. 

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


