
1/12 

 

 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

48. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 06.05.2020 

R/266/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. provedení úklidu příkopů u příjezdových komunikací do města, a to v rozsahu: TJ Sokol 

Žireč 16 km, odměna 16.000 Kč, Klub NATURA 44 km, odměna 44.000 Kč, 

1.2. dohody o provedení sběru a třídění odpadů na příjezdových komunikacích do města 

č. OŽP/DOHO-2020/0470 a č. OŽP/DOHO-2020/0473 s TJ Sokol Žireč a Klubem NATURA 

v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2.  ukládá vedoucímu OŽP 

 2.1. předložit dohody o provedení sběru a třídění odpadů na příjezdových komunikacích do 

města s Klubem NATURA a TJ Sokol Žireč starostovi města k podpisu. 

Termín: 27.05.2020 

 

R/267/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

 1.1. zápisy z kontrol výsledků hospodaření za rok 2019 v ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, 

ZŠ Strž, ZŠ Podharť, ZUŠ, MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, v Městské knihovně Slavoj, 

v městském kulturním zařízení Hankův dům, v Městském muzeu, v Domě dětí a mládeže 

Jednička, v Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem a v Technických službách 

města Dvora Králové nad Labem, 

1.2. hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených 

v bodě 1.1. za rok 2019 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za 

rok 2019, 

2.  schvaluje 

 2.1. hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených 

v bodě 1.1. za rok 2019, jejich rozdělení do jednotlivých fondů, včetně případného posílení 

fondu investic z rezervního fondu, dále odvody do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. 9), 
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písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů a úpravy stávajících výší neinvestičních příspěvků pro zřízené 

příspěvkové organizace na rok 2019, vše dle přiložené tabulky Rozdělení hospodářského 

výsledku příspěvkových organizací za rok 2019, která je součástí přílohy č. 1 tohoto 

materiálu, 

3.  ukládá řediteli TSM 

3.1. upravit, v souladu se závěry z kontroly výsledků hospodaření příspěvkové organizace za rok 

2019, peněžní toky jím řízené organizace tak, aby došlo k finančnímu pokrytí příslušných 

zřízených peněžních fondů organizace skutečnými finančními prostředky. 

Termín: 30.06.2020 

 

R/268/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. v souladu s § 102 odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů roční účetní závěrky, sestavené k 31.12.2019, městem zřízených 

příspěvkových organizací ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, ZŠ Podharť, ZUŠ, 

MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, Městské knihovny Slavoj, městského kulturního zařízení 

Hankův dům, Městského muzea, Domu dětí a mládeže Jednička, Pečovatelské služby 

Města Dvůr Králové nad Labem a Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, 

2.  nevznáší 

2.1. požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky městem zřízených 

příspěvkových organizací uvedených v bodě 1.1. 

 

R/269/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

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

ve znění pozdějších předpisů roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem, 

sestavenou k 31.12.2019, 

1.2. nevznést požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky uvedené 

v bodě 1.1. 

 

R/270/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

 1.1. s navýšením ceny díla o 67.019,41 Kč bez DPH, tj. 81.093,49 Kč včetně DPH především na 

základě ne zcela vhodného geologického podloží a dále požadavků budoucího 

provozovatele na snazší zajištění provozu i údržby v rámci investiční akce: „Náhrada 

původního WC návštěvníků a vestavba hygienického zázemí imobilních osob na Tyršově 

koupališti ve Dvoře Králové nad Labem“, 
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2.  schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2019/0836-D1 se zhotovitelem: Stavební 

společnost Žižka, spol. s. r. o., se sídlem El. Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, IČO 49814851, upravující cenu díla na 3.229.599 Kč bez DPH, tj. 3.907.815 Kč 

včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku, 

3.  ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 15.05.2020 

 

R/271/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zadávací dokumentaci a realizaci akce: 

„Oprava krytiny Šindelářské věže, Dvůr Králové nad Labem“ v souladu s článkem VI odst. A 

bodem 4 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 systému E-ZAK 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, 

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

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: 30.09.2020 

3.  ukládá vedoucímu RISM 

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

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 29.05.2020 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

Termín: 29.05.2020 

 

R/272/2020 - 48. 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 vjezdu ke hřbitovu, Dvůr Králové nad Labem – 

Verdek“ 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, 
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1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v systému E-ZAK 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, 

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

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: 31.12.2020 

3.  ukládá vedoucímu RISM 

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

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 01.06.2020 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

Termín: 01.06.2020 

 

R/273/2020 - 48. 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 

na akci: „Výměna oken (III. etapa) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici ve Dvoře 

Králové nad Labem“ ze dne 27.04.2020, 

2.  rozhoduje 

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

veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: Špůr truhlářství s. r. o., 

IČO 29019991, Bílá Třemešná 411, 544 72 Bílá Třemešná, s nabídkovou cenou 1.053.147 Kč 

bez DPH, tj. 1.211.119,05 Kč vč. DPH, 

2.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. Družstvo výroby staveb – družstvo, IČO 26051702, Za Dvorem 2283, 250 01 Brandýs nad 

Labem, s nabídkovou cenou 1.218.835,92 Kč bez DPH, tj. 1.401.661,30 Kč vč. DPH 

3. SUPER PROPOSAL s. r. o., IČO 06169007, Moskevská 3339, 434 01 Most, s nabídkovou 

cenou 1.294.394,10 Kč bez DPH, tj. 1.488.553,21 Kč vč. DPH 

4. Truhlářství Urban, s. r. o., IČO 27501701, Lidická 502, 552 03 Česká Skalice, s nabídkovou 

cenou 1.301.739,20 Kč bez DPH, tj. 1.497.000,08 Kč vč. DPH 

5. EMV s. r. o., IČO 48038792, Libušská 190/100, 142 01 Praha 4, s nabídkovou cenou 

1.320.000 Kč bez DPH, tj. 1.518.000 Kč vč. DPH 

6. OKNA LAGER s. r. o., IČO 04555970, Staré Oldřichovice 1, Ústí nad Orlicí, s nabídkovou 

cenou 1.327.550 Kč bez DPH, tj. 1.526.682,50 Kč vč. DPH 

7. NENADAL s. r. o., IČO 01630458, Nádražní 3740, 276 01 Mělník, s nabídkovou cenou 

1.789.129 Kč bez DPH, tj. 2.057.498,35 Kč vč. DPH, 
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2.3. o vyloučení uchazeče Petr Zelenka TRUHLÁŘSTVÍ, IČO 14510286, Blatno 76, 539 01 Hlinsko 

z důvodu nevyplnění návrhu smlouvy o dílo, nepodepsání tohoto návrhu a nevyplnění 

krycího listu veřejné zakázky, 

3.  schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0388 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4.  ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 06.05.2020 

5.  ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 18.05.2020 

 

R/274/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. protokol o otevírání nabídek, písemnou zprávu  zadavatele o hodnocení nabídek 

a písemnou zprávu o výsledku posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele 

k veřejné zakázce zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění na stavební práce:  „Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita 

Sylvárov, Dvůr Králové nad Labem – vodovod a kanalizace“, 

2.  rozhoduje 

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

veřejné zakázky tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti Stavoka Kosice, a. s., 

IČO 25275119, se sídlem Kosice 130, 503 51 Kosice, s nabídkovou cenou 6.219.351,01 bez 

DPH, tj. 7.525.414,83 Kč včetně DPH, 

3.  schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku č. RISM/DILO-2020/0295 s vítězným 

uchazečem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4.  ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 11.05.2020 

5.  ukládá vedoucímu RISM 

5.1. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu o dílo dle bodu 3.1. tohoto 

usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 29.05.2020 
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R/275/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, přiděleného 

jako bytu v mimořádně tíživé životní situaci, k 07.05.2020, s Jitkou Kašparovou, ******** 

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

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2020/0460 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu dle bodu 1.2. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu. 

Termín: 07.05.2020 

 

R/276/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. žádost Pavla Bandy, ********************************, a Moniky Bandové, ******* 

*********************************** ze dne 09.03.2020 a dohodu o převzetí 

a úhradě dluhu ze dne 08.04.2020, na základě které Monika Bandová, ******** 

***********************************, uznává dluh na nájemném, zálohách na služby 

a vyúčtování služeb jako své výlučné dluhy, 

2.  neschvaluje 

2.1. náhradní termín k úhradě dluhu na nájemném, zálohách na služby a vyúčtování služeb 

Pavlu Bandovi, **********************************, a Monice Bandové, ******** 

********************************, za pronájem bytu č. 21 v čp. 57, ******** 

*****************************, nejpozději do 31.08.2020. 

 

 

R/277/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 12 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Milanu 

a Heleně Šťastným, *****************************************, na dobu neurčitou, 

od 22.05.2020, za smluvní nájemné 5.663 Kč/měsíc, za předpokladu, že Milan a Helena 

Šťastní uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/0461 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 13.05.2020 
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R/278/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3823/1 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5100-151/2020, za jednorázovou 

finanční náhradu ve výši 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH, pro vlastníka pozemkové 

parcely č. 842/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo OEMM/VB-2020/0464 

s Ing. Jakubem Šrámkem, MBA, ***************************************** 

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: 25.05.2020 

 

R/279/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

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

pozdějších předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 6/2020 - Postup při 

pronajímání pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 07.05.2020 

a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2.  souhlasí 

2.1. se zveřejněním vnitřního předpisu č. 6/2020 – Postup při pronajímání pozemků v majetku 

města Dvůr Králové nad Labem na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem, 

3.  ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zveřejnit tento vnitřní předpis na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem, 

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

Termín: 15.05.2020 

 

R/280/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 1688/23 o výměře 40 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 200 Kč, Dagmar 

Peterové, **********************************************, na dobu neurčitou, od 

01.06.2020, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2020/0469 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 nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 29.05.2020 

 

R/281/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. pronájem pozemkové parcely č. 220/2 o výměře 870 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 

nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 4.350 Kč, Společenství vlastníků 

jednotek domu čp. 57 Žirecká Podstráň, Žirecká 57, Žirecká Podstráň, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem, na dobu neurčitou, od 01.06.2020, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2020/0471 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: 29.05.2020 

 

R/282/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. dočasné snížení položek v Ceníku prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové 

nad Labem v sekci „Sportoviště - letní venkovní areály“, s platností od 07.05.2020, dle 

přílohy č. 2., z důvodu vládních opatření, které mají bránit šíření onemocnění COVID-19. 

 

R/283/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  nesouhlasí 

1.1. s přijetím nabízeného majetku uvedeného v příloze č. 1 od Mateřské školy, Drtinova 1444, 

Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/284/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. rozvojový plán Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem na roky 2020 - 2022, 

dle přílohy č. 1. 

 

R/285/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. výroční zprávy za rok 2019 Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, 

Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Hankova domu, městského kulturního 
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zařízení a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/286/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání dotací ve 

výši 3.042.000 Kč na pečovatelskou službu a 343.250 Kč na noclehárnu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na rok 2020, 

2.  ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnuté dotační prostředky dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu 

příslušného rozpočtového opatření, 

Termín: 31.05.2020 

3.  bere na vědomí 

3.1. oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání dotace 

z rozpočtu obce Horní Brusnice ve výši 45.000 Kč na péči o obyvatele této obce a od obce 

Trotina dotaci ve výši 1.000 Kč pro rok 2020, 

4.  souhlasí 

4.1. s přijetím finančních prostředků uvedených v bodě 3.1. tohoto usnesení. 

 

R/287/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s výpůjčkou opěrné zdi u hřiště IČ 000219990727 Základní škole Strž, Dvůr Králové nad 

Labem, Elišky Krásnohorské 2919, 

2.  schvaluje 

2.1. smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku č. ŠKS/OVYP - 2020/0467 mezi městem Dvůr 

Králové nad Labem a Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 

2919 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3.  ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 31.05.2020 

 

R/288/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Základní školy Strž, E. Krásnohorské 2919, Dvůr Králové nad Labem, 

o podání žádosti do programu Erasmus+, Klíčová akce 2 - strategická partnerství v oblasti 

vzdělávání a odborné přípravy. 
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2.  souhlasí 

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

1.1. tohoto usnesení. 

 

R/289/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření pro zabezpečení provozu mateřských škol na 

základě doporučení MŠMT, 

2.  souhlasí 

2.1. se znovuobnovením provozu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 

a Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské, od 12.05.2020 v dočasně 

omezeném rozsahu, dle příloh 2 - 3. 

 

R/290/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. zprávy základních škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem o nastavení systému 

vzdělávání, o nastavení komunikace vedení školy s učiteli a o nastavení komunikace 

s rodiči, 

1.2. předpokládaný harmonogram možné osobní přítomnosti žáků 9. ročníků a prvních stupňů 

základních škol ve Dvoře Králové nad Labem, Základní umělecké školy R. A. Dvorského 

a Domu dětí a mládeže Jednička, 

2.  souhlasí 

2.1. s obnovením provozu v omezeném režimu Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad 

Labem (od 04.05.2020), Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem (od 12.05.2020) 

a Hankova domu, městského kulturního zařízení (od 12.05.2020). 

 

R/291/2020 - 48. 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 Podpora regionálních kulturních tradic z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na 

Den královny Žofie - oslavy 750. výročí od první písemné zmínky o městě, 

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. 
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R/292/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2020_66117 

(VVS/LIC-2020/0469) s OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., 

Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 - Bubeneč, ve výši 25.896,78 Kč, 

2.  ukládá vedoucí VVS 

2.1. předložit hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl dle bodu 

1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 15.05.2020 

 

R/293/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2020 O místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

R/294/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

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

Lipnice z 22.01.2020, Osadního výboru Zboží z 27.01.2020 a Osadního výboru Verdek 

z 25.02.2020. 

 

R/295/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.03.2020, 

2.  schvaluje 

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

 

R/296/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. dodatek č. 1 smlouvy č. KTÚ/OSTA-2018/0550 o zpracování osobních údajů mezi městem 

Dvůr Králové nad Labem a závodním lékařem MUDr. Martinem Topoľským, 

2.  ukládá tajemníkovi městského úřadu 

2.1. předložit dodatek č. 1 smlouvy dle bodu 1.1. starostovi města k podpisu. 

Termín: 11.05.2020 
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R/297/2020 - 48. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zadávací dokumentaci na zajištění veřejné služby v přepravě cestujících „Veřejná služba - 

zajištění městské hromadné dopravy ve městě Dvůr Králové nad Labem pro období let 

2021 – 2030“, 

1.2. zadání formou uzavřené výzvy předem vybraným dopravcům prostřednictvím 

elektronického systému  E-ZAK, 

1.3. seznam vybraných dopravců, kterým bude zaslána zadávací dokumentace s žádostí 

o zpracování cenové nabídky, 

1.4. tajemníka městského úřadu jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele ve věcech 

zadání veřejné služby a poskytování technických informací, 

1.5. složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2.  ukládá tajemníkovi městského úřadu 

2.1. zajistit rozeslání zadávací dokumentace vybraným subjektům do 12.05.2020, 

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

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 10.06.2020 v 15:00 hodin. 

Termín: 10.06.2020 

 

 

 

 

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


