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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

49. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 20.05.2020 

R/298/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 

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

 

R/299/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pro rozpočtový rok 2020 provedení přezkumu hospodaření města Dvůr Králové nad Labem 

Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, 

2. pověřuje 

2.1. starostu města v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a v souladu s ustanovením § 4 

odst. 1) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů požádat o toto 

přezkoumání Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. předložit starostovi města, v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení, k podpisu formulář 

žádosti o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2020, zaslaný Krajským úřadem 

Královéhradeckého kraje. 

Termín: 25.05.2020 

R/300/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2019 spolu se zprávou 

o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2019 v souladu 

s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 

bez výhrad. 
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R/301/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

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

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku města 

č. 3/2020 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu, 

a to s účinností od 01.07.2020. 

 

R/302/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s provedením rekonstrukce opěrných stěn u bytových domů čp. 896, 897 a 1173 

v ul. Spojených národů z důvodu jejich havarijního stavu v roce 2021, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout finanční prostředky na rekonstrukci opěrných stěn v ul. Spojených národů ve výši 

2,5 mil. Kč vč. DPH do návrhu rozpočtu města pro rok 2021, 

Termín: 30.09.2020 

3. nesouhlasí 

3.1. s komplexní opravou nezpevněné cesty v ul. Nerudova, p. p. č. 3654, v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, 

4. souhlasí 

4.1. s provedením nezbytné opravy cesty (odvodnění a zasypání děr) na p. p. č. 3683, 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem z důvodu jejího špatného technického stavu, 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. zajistit provedení nezbytné opravy nezpevněné cesty (odvodnění a zasypání děr) na 

p. p. č. 3683, v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 31.10.2020 

R/303/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné 

zakázky na akci: „Stavební úpravy a rozšíření autobusové zastávky Dvůr Králové nad Labem, 

Zboží“ ze dne 06.05.2020, 

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 MM Hallinto, s. r. o., 

IČO 28820266, se sídlem Pod Lipím 244, 547 01 Náchod, s nabídkovou cenou 658.137 Kč 

bez DPH, tj. 796.346 Kč vč. DPH a s délkou realizace stavebních prací 6 týdnů, 
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2.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 2. STAFI, spol. s r. o., 

IČO 15037002, se sídlem Rokycanova 2796, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou 

cenou 628.736 Kč bez DPH, tj. 760.771 Kč vč. DPH a s délkou realizace stavebních prací 

10 týdnů, 

2.3. o vyřazení účastníka ORS Stavební servis, s. r. o., IČO 05239429, se sídlem Kolovratská 

58/1, 100 00 Praha 10 z důvodu neúplné nabídky - chybějící podepsaný návrh smlouvy 

o dílo a neúplné údaje o referenčních zakázkách, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0398 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: 25.05.2020 

5. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 10.06.2020 

 

R/304/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné 

zakázky malého rozsahu na akci: „Restaurování sousoší sv. Floriána v Žirči“ ze dne 

06.05.2020, 

2. rozhoduje 

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

veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka uchazeče: Nina Jindřichová, 

ak. soch., IČO 41820029, se sídlem Trnová 25, 252 10 Mníšek pod Brdy, s nabídkovou 

cenou 312.800 Kč vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0395 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: 21.05.2020 

5. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 22.05.2020 
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R/305/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. jmenuje 

1.1. prof. Ing. arch. akad. arch. Jiřího Suchomela, doc. Ing. arch. Ivana Plicku, CSc. a Ing. arch. 

Milana Košaře jako členy poroty v rámci otevřené anonymní architektonické soutěže 

o návrh řešení revitalizace bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem, 

1.2. Ing. arch. Pavla Tomka, Ing. arch. Martina Poura jako náhradníky za členy poroty v rámci 

otevřené anonymní architektonické soutěže o návrh řešení revitalizace bývalé Mayerovy 

továrny ve Dvoře Králové nad Labem. 

 

R/306/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části podílu ve výši 1/26 na pozemkové parcele č. 2179/13 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Liboru Babinskému, ****************************************. 

 

R/307/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí odstoupení Vlasty Andrýsové, ********************************** 

*********, od uzavření kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1988/21 v čp. 1987, 1988, 

1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu ve výši 

533/17416 na společných částech domu a st. p. č. 2347, 

1.2. zrušit usnesení č. Z/178/2020 - 10. ZM v bodě 1.3. a 1.4. ze dne 12.03.2020. 

 

R/308/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 22 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 

jako byt bez předběžného určení za min. cenu 4.270 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 

s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnotící komisi na pronájem bytu č. 22 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, 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: 27.05.2020 

R/309/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pachtu pozemkových parcel č. 1928, č. 1929/3 a č. 1941/5, vše v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, Karsitu Agro, a. s., čp. 34, 544 55 Dubenec, 
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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: 22.05.2020 

R/310/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 21 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 

jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.192 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 

s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnotící komisi na pronájem bytu č. 21 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: 27.05.2020 

 

R/311/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 2152/3  v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby 

DPH (tj. 242 Kč včetně příslušné sazby DPH) za každý metr uloženého elektrického vedení 

a zařízení, s umístěním zemního kabelového vedení v části pozemkové parcely č. 2152/3 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 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-

12-2020412/VB/2 (ES OEMM/BUDO-2020/0504) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se 

sídlem 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, která je na základě plné moci 

zastoupena společností RYDVAL – ELEKTRO s. r. o., se sídlem plk. Truhláře 114, 

512 51 Lomnice nad Popelkou 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: 08.06.2020 

R/312/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. nesouhlasí 

1.1. s umístěním bezodtokové jímky pro čp. 3036 na části pozemkové parcely č. 4918 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a doporučuje řešit umístění bezodtokové jímky na 

pozemcích vlastníka čp. 3036. 
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R/313/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. obdrženou prosbu/žádost o výstavbu veřejného dětského hřiště v lokalitě ulice Alešova, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. vytipovat, ve spolupráci s žadatelkou, vhodný pozemek pro realizaci výstavby dětského 

hřiště. 

Termín: 31.08.2020 

R/314/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodloužení nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2963 v ul. Štefánikova, Dvůr 

Králové nad Labem, Naděždě Baierové, Roháčova 2121, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

na dobu určitou 5 let, od 01.07.2020 do 30.06.2025, za cenu 609,70 Kč/m2/rok, 

1.2. dodatek k nájemní smlouvě č. 4 OEMM/ONNP - 2015/0511-D-4 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dodatek k nájemní smlouvě dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 19.06.2020 

R/315/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. nesouhlasí 

1.1. s umístěním nové zemní elektrické přípojky pro čp. 1307 v ulici 28. října do části 

pozemkové parcely č. 4018/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, na níž se nachází stávající 

asfaltová cyklostezka. 

 

R/316/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výsledek vyhodnocení nabídek na prodej bytové jednotky č. 1902/21 v čp. 1902, nábřeží 

Benešovo, Dvůr Králové nad Labem následovně: 

1. místo: Pavel Luštinec, ***************************************, nabízená cena 

942.000 Kč,  

2. místo: Pavel Janský, ****************************************, nabízená cena 

901.000 Kč, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit prodej bytové jednotky č. 1902/21 v čp. 1902, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 476/7737 na společných 

částech domu čp. 1902 a st. p. č. 2263, Pavlu Luštincovi, 

**************************************, za celkovou kupní cenu 942.000 Kč, 
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2.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2020/0507 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/317/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/23 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr 

Králové nad Labem, k 12.06.2020 s Danou Vlkovou, ****************************** 

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

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy OEMM/DOUS-2020/0479 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/23 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové 

nad Labem, Beatě a Miroslavu Dundovým, ****************************, na dobu 

určitou, od 12.06.2020 do 30.04.2021, za nájemné ve výši 384 Kč/měsíc, 

1.4. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/0480 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 a smlouvu o nájmu bytu dle bodu 

1.2. a 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 12.06.2020 

3. konstatuje 

3.1. že jsou v souladu s kupní smlouvou z 02.05.2001 a dohodou o převzetí závazku 

z 03.07.2006 uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Danou Vlkovou, 

***************************************, na 61% podíl na bytové jednotce 

č. 2958/23 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu a stavebním pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

splněny podmínky převodu práva a povinností na Beatu a Miroslava Dundovi, 

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

4. doporučuje zastupitelstvu města 

4.1. schválit dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2020/0481 s Beatou a Miroslavem 

Dundovými, ***************************, a s Danou Vlkovou, *****************, 

****************************, a pověřit starostu města podpisem dohody o převzetí 

závazku. 

 

R/318/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemkové parcely č. 472/2 o výměře 1 067 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora 

Králové, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 387/2019 ze dne 20.12.2019 

v celkové výši 267.817 Kč a prodej stavební parcely č. 76 o výměře 68 m2 v k. ú. Lipnice 

u Dvora Králové, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 406/2020 ze dne 

03.04.2020 v celkové výši 17.952 Kč, tj. za celkovou kupní cenu 285.769 Kč, Radku 

Štefanovi, *******************************, 
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1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP – 2020/0463 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/319/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. smlouvu o přechodu práv a povinností ze smlouvy o nájmu a budoucí kupní smlouvě 

uzavřenou mezi Janem Krausem, *************************************, 

a Gabrielou Hamplovou, ******************************************, upravující 

budoucí práva a povinnosti k bytové jednotce č. 2963/31 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr 

Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 OEMM/DODS-2020/0511 k nájemní smlouvě na bytovou jednotku č. 2963/31 

v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, s Gabrielou Hamplovou, ********* 

****************************, a Janem Krausem, ************************ 

*******************, na základě kterého se výlučným nájemcem bytové jednotky stává 

Gabriela Hamplová, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 12.06.2020 

4. doporučuje zastupitelstvu města 

4.1. schválit dodatek č. 1 OEMM/DODS-2020/0512 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní 

smlouvy na bytovou jednotku č. 2963/31 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 

vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, s Gabrielou Hamplovou, *******************************************, 

a Janem Krausem, *************************************, na základě kterého 

přebírá práva a povinnosti z této smlouvy výlučně Gabriela Hamplová a pověřit starostu 

města jeho podpisem. 

 

R/320/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. důvody aktualizace a vyhodnocení Informační koncepce pro roky 2019 - 2023, 

2. schvaluje 

2.1. v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 

Informační koncepci města Dvůr Králové nad Labem 2019 - 2023. 

 

R/321/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové 

nad Labem na rok 2020 dle přílohy č. 1, 



9/11 

 

 

1.2. schválit cíle a opatření pro město Dvůr Králové nad Labem stanovené Akčním plánem 

rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2020. 

 

R/322/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s výpůjčkou dětského přírodního hřiště IČ 000219990736 a dětského přírodního hřiště 

IČ 000219990737 Mateřské škole, Drtinova 1444, Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku č. ŠKS/OVYP-2020/0510 mezi městem Dvůr 

Králové nad Labem a Mateřskou školou, Drtinova 1444, Dvůr Králové nad Labem, 

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: 09.06.2020 

R/323/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí zápis z valné hromady Podzvičinsko, z. s. ze dne 28.11.2019, 

1.2. vzít na vědomí výroční zprávu za rok 2019 a zápis z valné hromady ze dne 19.03.2019 

Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 

 

R/324/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekt Podpora činnosti MIC Dvůr 

Králové nad Labem ve výši 43.000 Kč a projekt Podpora činnosti sezonního IC - přehrada 

Les Království ve výši 40.000 Kč, 

1.2. smlouvy o poskytnutí dotace č. 20CRG04-0013 (ES ŠKS/SMDO - 2020/0513) a č. 20CRG04-

0014 (ES ŠKS/SMDO - 2020/0514) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jejich podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 29.05.2020 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zapracovat poskytnuté dotace dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 

Termín: 11.06.2020 
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R/325/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis památkové komise RM ze dne 29.04.2020, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit poskytnutí dotací na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní 

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

nad Labem na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně:  

PENZION ZA VODOU s. r. o., IČO 28848616, Poděbradova čp. 2014, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem, na realizaci fasády nemovitosti náměstí T. G. Masaryka čp. 82, Dvůr Králové 

nad Labem ve výši 100.000 Kč, Hana Lehečková, ******************************** 

******, na výměnu oken za eurookna nemovitosti Švehlova čp. 401, Dvůr Králové nad 

Labem ve výši 60.000 Kč, Ing. Jiří Koblasa a Ing. Martina Koblasová, oba ************ 

****************************, na opravu fasády do ulice a provedení nových 

vchodových dveří nemovitosti Palackého čp. 89, Dvůr Králové nad Labem ve výši 

100.000 Kč, Náboženská obec Církve československé husitské, IČO 73631698, Legionářská 

1311, 544 01 Dvůr Králové nad Labem na opravu oken farní budovy Legionářská čp. 1311, 

Dvůr Králové nad Labem ve výši 100.000 Kč, Mgr. Jana Hanzlíková, *************, 

***************, na realizaci nových vchodových dveří nemovitosti Havlíčkova čp. 13, 

Dvůr Králové nad Labem ve výši 40.000 Kč, 

2.2. schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2020/0515, ŠKS/SMDO - 2020/0516, ŠKS/SMDO - 

2020/0517, ŠKS/SMDO - 2020/0518, ŠKS/SMDO - 2020/0519 v souladu s bodem 

2.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejich podpisem, 

3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

3.1. předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvy dle bodu 2.2. k podpisu. 

Termín: 30.06.2020 

 

R/326/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč na úhradu nákladů spojených s převzetím 

a zajištěním péče o nalezeného psa na území města Dvůr Králové nad Labem Blance 

Wondráčkové, trvale bytem ******************************, 

1.2. darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0500/2020 dle bodu 1.1. s Blankou Wondráčkovou, trvale 

bytem ********************************, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí VVS 

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

Termín: 22.07.2020 
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R/327/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. zrušit ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

organizační složku Kontrola a interní audit města Dvůr Králové nad Labem a uložit 

vedoucímu RAF přesunout v rámci rozpočtu města finanční prostředky k zajištění provozu 

organizační složky Kontrola a interní audit od doby jejího zrušení pod rámec příslušných 

částí a položek rozpočtu města v souladu s jejich určením dle rozpočtové skladby a novým 

vymezením dle Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

 

 

 

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


