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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

50. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 03.06.2020 

R/328/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zakoupením přenosné motorové hasičské stříkačky PS-12 od SDH Žireč pro jednotku 

SDH Dvůr Králové n. L. - Žireč, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu č. KRI_1/KUPN-2020/0594 s SDH Žireč, IČO 65197682, Žireč 164, 544 04 Dvůr 

Králové nad Labem, 

3. ukládá krizovému manažerovi         

   

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

Termín: 15.06.2020 

 

R/329/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. 1. schválit prominutí 100 % nájemného od 01.03.2020 do 31.03.2020, snížení nájemného 

o 30 % od 01.04.2020 do 30.06.2020 a 25 % od 01.07.2020 do 31.12.2020, pro nájemce, 

kteří po dobu nouzového stavu nemohli vykonávat svoji činnost pro veřejnost dle přílohy 

č. 1, na základě dotačního programu „COVID-Nájemné“, 

1.2. 2. schválit prominutí 50 % nájemného od 01.03.2020 do 31.03.2020, snížení nájemného 

o 30 % od 01.04.2020 do 30.06.2020 a 25 % od 01.07.2020 do 31.12.2020, pro nájemce, 

kteří po dobu nouzového stavu nemohli vykonávat svoji činnost pro veřejnost dle přílohy 

č. 2, na základě dotačního programu „COVID-Nájemné“, 

1.3. 3. neschválit poskytnutí slevy na nájemném nájemcům, na jejichž činnost má nouzový stav 

minimální vliv dle přílohy č. 3. 
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R/330/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 833/3 o výměře 260 m2 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, s Martinou Šindelářovou, ***************************************, 

dohodou k 30.06.2020, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2020/0567 v souladu s bodem 

1.1. 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. 

Termín: 19.06.2020 

 

R/331/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 1042/6 o výměře 30 m2, která je oddělena 

geometrickým plánem č. 3895-247/2009 ze dne 21.09.2009 a označena jako nově vzniklá 

stavební parcela č. 5682 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem č. 400/2020 ze dne 27.02.2020 ve výši 510 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

15.300 Kč, Ivě Vyšohlídové, ***************************************** a části 

pozemkové parcely č. 1042/6 o výměře 390 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem č. 400/2020 ze dne 27.02.2020 ve výši 510 Kč/m2, tj. za 

celkovou kupní cenu 198.900 Kč, a to do podílového spoluvlastnictví manželům Vratislavu 

a Růženě Hofmanovým, ******************************************, manželům 

Vladimíru a Janě Macháčkovým, ************************************** a Ivě 

Vyšohlídové, **************************************, každému 1/3, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP – 2020/0529 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/332/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání likvidační komise 22.05.2020, 

2. schvaluje 

2.1. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 a 6 ekologickou likvidací, 

2.2. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 ekologickou likvidací, 

2.3. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 4 ekologickou likvidací, 

2.4. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 5 ekologickou likvidací, 

2.5. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 7 ekologickou likvidací, 

2.6. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 8 prodejem, 
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3. ukládá řediteli ZŠ Schulzovy sady         
   

3.1. zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí z majetku 

dle části 2.1. tohoto usnesení, 

Termín: 30.06.2020 

4. ukládá vedoucímu RISM          
  

4.1. zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí z majetku 

dle části 2.2. tohoto usnesení, 

Termín: 30.06.2020 

5. ukládá ředitelce městské knihovny Slavoj       
     

5.1. zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí z majetku 

dle části 2.3. tohoto usnesení, 

Termín: 30.06.2020 

6. ukládá krizovému manažerovi         
   

6.1. zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí z majetku 

dle části 2.4. a 2.6. tohoto usnesení, 

Termín: 30.06.2020 

7. ukládá řediteli TSM          
  

7.1. zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí z majetku 

dle části 2.5. tohoto usnesení. 

Termín: 30.06.2020 

 

R/333/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 1688/34 o výměře 90 m2 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, s Andreou Jiroušovou, ********************************, 

dohodou k 30.06.2020, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2020/0558 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1688/34 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

 

2. ukládá vedoucí OEMM          

  

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

města k podpisu, 

 

 



4/20 

 

 

2.2. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.3. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 12.06.2020 

 

R/334/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. dotaz Vladimíra Jansy, ************************************, ze dne 11.10.2019 

týkající se odkoupení stavební parcely č. 66 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, jejíž součástí je 

stavba čp. 40 a pozemkové parcely č. 38/1, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. záměr prodat stavební parcelu č. 66 o výměře 1 070 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

jejíž součástí je stavba čp. 40 a část pozemkové parcely č. 38/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, 

2.2. výběrové řízení na prodej stavební parcely č. 66 o výměře 1 070 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, jejíž součástí je stavba čp. 40 a část pozemkové parcely č. 38/1 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, formou obálkové metody, za minimální nabídkovou cenu 5.345.000 Kč, za 

podmínek uvedených v příloze č. 4, 

2.3. složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnoticí komise ve složení Jan Jarolím 

(náhradník Alexandra Jiřičková), Elena Mocová (náhradník Táňa Kašparová) a Zdeněk 

Lokvenc (náhradník Helena Mojiková), 

3. ukládá vedoucí OEMM          
  

3.1. zveřejnit výběrové řízení dle bodu 2.2. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 10.06.2020 

 

R/335/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat část pozemkové parcely č. 4155/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

 

2. ukládá vedoucí OEMM          
  

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 12.06.2020 

R/336/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. usnesení č. R/243/2020 – 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.04.2020, 
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2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. zrušit usnesení č. Z/114/2019 – 7. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze dne 

26.09.2019, 

2.2. neschválit odkoupení stavební parcely č. 4585 o výměře 39 m2, pozemkové parcely 

č. 2689/2 o výměře 205 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, od České republiky - 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kupní cenu ve výši 130.000 Kč, 

 

R/337/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 2542/1 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, části pozemkové parcely č. 62/8 v k. ú. Žirecká Podstráň, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 314,5095-1052/2020, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

12.800 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 15.488 Kč včetně příslušné sazby DPH pro společnost 

GasNet, s. r. o., IČO 27295567, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy 8800090595_2/VB/P (ES OEMM/VB-

2020/0591) se společností Gas Net, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností GridServices, 

s. r. o., IČO 27935311, 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: 22.06.2020 

 

R/338/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje části pozemkové parcely č. 3716/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM          
  

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

bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 12.06.2020 

 

 

R/339/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit směnu části pozemkové parcely č. 583 o výměře 123 m2 označené dle 
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geometrického plánu č. 176-62/2020 jako díl „a“, který se přislučuje do pozemkové parcely 

č. 79/1, části pozemkové parcely č. 586 o výměře 17 m2 označené dle geometrického plánu 

č. 176-62/2020 jako díl „c“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 261/2 za část 

pozemkové parcely č. 79/3 o výměře 11 m2 označenou dle geometrického plánu č. 176-

62/2020 jako díl „d“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 583, část pozemkové 

parcely č. 261/2 o výměře 9 m2 označenou dle geometrického plánu č. 176-62/2020 jako 

díl „e“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 583, všechny v k. ú. Zboží u Dvora 

Králové, s finančním vyrovnáním ve výši 7.827 Kč, s Veronikou Hojnou, ************, 

************************* a Lukášem Hojným, ****************************** 

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

1.2. schválit směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2020/0592 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/340/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odkoupení technické infrastruktury - komunikace (bez vrchní vrstvy), chodníku, vodovodu, 

kanalizace, veřejného osvětlení vč. 3 ks lamp na pozemkových parcelách č. 649/15, 

č. 683/1, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, od společnosti J. Pišta a spol., 

společnost s r. o., IČO 00578894, se sídlem Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

za celkovou kupní cenu ve výši 345.000 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2020/2056 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: 22.06.2020 

 

R/341/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výpůjčku pozemkové parcely č. 673/8, části pozemkové parcely č. 4155/6, obě v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem v rámci stavby „Dvůr Králové nad Labem, nové chodníky v ulici 

Tyršova“, 

1.2. smlouvu o výpůjčce č. smlouvy 9/60/20/0087/Va/N (ES OEMM/OVYP-2020/0599) se 

Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO 70947996, 

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: 22.06.2020 
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R/342/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 53 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Milanu 

Hermanovi, ****************************************************, zastoupený 

opatrovníkem Naďou Hermanovou, *************************************** 

*************, na dobu určitou, od 24.06.2020 do 23.06.2022, za smluvní nájemné 

4.000 Kč/měsíc, za předpokladu, že Milan Herman uhradí před podpisem smlouvy jistotu 

ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/0606 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: 12.06.2020 

 

R/343/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat stavební parcelu č. 108 o výměře 285 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, jejíž 

součástí je stavba čp. 115, 

1.2. výběrové řízení na prodej stavební parcely č. 108 o výměře 285 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, jejíž součástí je stavba čp. 115, formou obálkové metody, za minimální nabídkovou 

cenu 5.492.000 Kč, za podmínek uvedených v příloze č. 3, 

1.3. složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnoticí komise ve složení Jan Jarolím 

(náhradník Alexandra Jiřičková), Elena Mocová (náhradník Táňa Kašparová) a Zdeněk 

Lokvenc (náhradník Helena Mojiková), 

2. ukládá vedoucí OEMM          
  

2.1. zveřejnit výběrové řízení dle bodu 1.2. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 10.06.2020 

R/344/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 4534 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500 Kč, která bude v případě 

překročení rozsahu navýšena o částku 5 Kč za každý, i započatý, přesahující m2, ve 

prospěch města Dvůr Králové nad Labem a paušální úhradou ve výši 1.440 Kč za užívání 

pozemku po dobu stavby, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1008C20/54 (ES OEMM/BUDO-

2020/0611) s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774, se sídlem 
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Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. souhlasí 

3.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 4535/3 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč, která bude 

v případě překročení rozsahu navýšena o částku 15 Kč za každý, i započatý, přesahující m2, 

ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem, 

4. schvaluje 

4.1. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské 

sítě č. 1010C20/54 (ES OEMM/BUDO-2020/0612) s Českou republikou – Státním 

pozemkovým úřadem, IČO 01312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - 

Žižkov a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

5. ukládá vedoucí OEMM          
  

5.1. předložit smlouvy dle bodů 2.1 a 4.1. starostovi města k podpisu. 

Termín: 15.06.2020 

 

R/345/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. požadavek HC Dvůr Králové, z. s. na začátek sezóny zimního stadiónu 2020/2021 a využití 

ledové plochy od 10.08.2020, 

2. souhlasí 

2.1. se zahájením sezóny zimního stadiónu 2020/2021 a využití ledové plochy od 15.08.2020. 

 

R/346/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Mateřského centra Žirafa, z. s. IČO 26652811, náměstí T. G. Masaryka 2, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, ze dne 29.05.2020, o zapůjčení prostor včetně požadavků 

na jejich úpravu, 

2. schvaluje 

2.1. ukončení výpůjčky prostoru v čp. 2 náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, 

k 17.07.2020, s Mateřským centrem Žirafa, z. s., IČO 26652811, náměstí T. G. Masaryka 2, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2.2. dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce č. OEMM/DOUS - 2020/0607 v souladu s bodem 

2.1. tohoto usnesení, 

2.3. záměr výpůjčky prostoru v čp. 59 o výměře 67,75 m2 náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 

Králové nad Labem, stavby garáže na st. p. č. 78 a části st. p. č. 78, v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, dle přílohy č. 3, Mateřskému centru Žirafa z. s., IČO 26652811, náměstí 

T. G. Masaryka 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na dobu 3 let od 17.07.2020, 
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3. ukládá vedoucí OEMM          
  

3.1. předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi 

města k podpisu, 

3.2. zveřejnit záměr výpůjčky dle bodu 2.3. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 04.06.2020 

 

R/347/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení pozemkové parcely č. 227 v k. ú. Žireč Ves od České republiky - Státního 

statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, IČO 00016918, Třanovského 622/11, 

163 00 Praha 6 - Řepy, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, uhrazení nákladů za 

vyhotovení znaleckého posudku a pověřit starostu města podpisem žádosti o odkoupení 

pozemkové parcely. 

 

R/348/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. uložit vedoucímu odboru RAF v návaznosti na výpadky příjmové stránky rozpočtu města 

v důsledku ekonomických dopadů opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou 

pandemií i v souvislosti s časovou návazností ve vyúčtování a vypořádání finančně 

nejvýznamnějších dotačních titulů projednat nejpozději do 31.08.2020 s financujícím 

bankovním ústavem (Československá obchodní banka, a. s.) časově omezené prodloužení 

stávajícího rozšířeného rámce kontokorentních úvěrů na zabezpečení pokrytí zvýšené 

náročnosti na zajištění peněžních toků města. 

 

R/349/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2020 včetně změn v rámci jednotlivých 

organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, 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 snižuje   o        6.082.168,84 Kč 

 na straně výdajů snižuje   o        7.391.084,61 Kč 

 ve financování upravuje   o   -  1.308.915,77 Kč 
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Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2020 

 

 na straně příjmů      447.926.233,76 Kč 

 na straně výdajů      480.738.380,49 Kč 

 financování                     32.812.146,73 Kč. 

 

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

32.812.146,73 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 

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

 

R/350/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit změnu v zajištění zvýhodněného úvěru číslo 2005-4451 - UW s Českomoravskou 

záruční a rozvojovou bankou, a. s., spočívající ve vyjmutí části dosavadního předmětu 

zajištění, a to konkrétně 

stavební parcely č. 1047, jejíž součástí je stavba čp. 840 (Léčebna zrakových vad) 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. v návaznosti na bod 1.1. tohoto usnesení schválit v souladu s § 85 písm. j) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 2 

Smlouvy o zvýhodněném úvěru číslo 2005-4451 - UW (ES RAF/FIN-2019/849-D-2) uzavřené 

s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. se sídlem Jeruzalemská 964/4, 

110 10 Praha 1 a pověřit starostu města podpisem tohoto dodatku a souvisejících 

dokumentů. 

 

R/351/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zadávací dokumentaci, seznam uchazečů 

k přímému oslovení a realizaci akce: „Rekonstrukce střechy budovy čp. 2, náměstí 

T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem“ v souladu s článkem VI 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 článkem VI odst. A bod 2 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, 
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2. ukládá vedoucímu RISM          
  

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 30.09.2021 

3. ukládá vedoucímu RISM          
  

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

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 26.06.2020 (v 09:45 hod.) před otevíráním 

obálek s doručenými nabídkami, 

Termín: 26.06.2020 

4. ukládá vedoucímu RAF          
  

4.1. zahrnout potřebné finanční prostředky k dokončení realizace akce: „Rekonstrukce střechy 

budovy čp. 2“ do návrhu rozpočtu na rok 2021. 

Termín: 30.10.2020 

 

R/352/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. přijetí dotace od Ministerstva vnitra ve výši 313.076 Kč na realizaci projektu s názvem: 

„Město Dvůr Králové nad Labem – rozšíření MKDS 2020“ a pověřuje starostu města 

podpisem Dokumentace akce projektu, 

2. bere na vědomí 

2.1. neschválení dotačních žádostí ze strany Ministerstva vnitra na projekty: „Město Dvůr 

Králové nad Labem – Osvětlení rizikové lokality autobusové nádraží“ a „Město Dvůr 

Králové nad Labem - nouzová tlačítka pro zaměstnance města“. 

 

R/353/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci na projekt: „Přívětivý úřad - Město Dvůr Králové nad Labem“ do vyhlášené 

dotační výzvy Operačního programu zaměstnanost 03_19_109 a 03_19_120 Výzva pro 

územní samosprávné celky (obce, kraje, DSO a asociace / hl. m. Praha), jejímž 

vyhlašovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM          
  

2.1. zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení a předložit ji starostovi města 

k podpisu, 

Termín: 15.06.2020 
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3. ukládá vedoucímu RAF          
  

3.1. v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 

prostředků do rámce návrhu rozpočtu města na rok 2021, popř. do nejbližšího 

rozpočtového opatření rozpočtu města pro rok 2021. 

Termín: 31.01.2021 

R/354/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se stažením žádosti o dotaci z dotačního titulu „Podpora materiálně technické základny 

sportu - ÚSC, SK a TJ (133D 531)“, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, 

2. ukládá vedoucímu RISM          
  

2.1. zaslat stažení žádosti o dotaci na projekt: „Zlepšení využitelnosti zimního stadionu ve Dvoře 

Králové nad Labem“ Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 

2.2. v případě vyhlášení dotačního titulu zajistit přípravu žádosti o dotaci a její předložení 

k projednání v radě města. 

Termín: 12.06.2020 

 

R/355/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 2/2020 z jednání stavebně - architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad 

Labem ze dne 12.05.2020. 

 

R/356/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit aktualizaci Akčního plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016 -

 2022. 

 

R/357/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

dokumentaci a realizaci akce: „Výměna oken jižní fasády ZŠ Schulzovy sady, Dvůr 

Králové n/L“, v souladu s článkem VI. 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 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, 
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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 22.06.2020 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

Termín: 22.06.2020 

R/358/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit se zařazením správního území města Dvůr Králové nad Labem do územní 

působnosti MAS Královédvorsko, z. s. na období 2021 - 2027. 

 

R/359/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

dokumentaci a realizaci akce: „Energetická opatření budovy tělocvičny se zázemím, nábřeží 

J. Wolkera, Dvůr Králové nad Labem“ v souladu s čl. VI 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 odst. A bod 2 vnitřního předpisu města 

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

rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

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

posouzení podmínek účasti včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM          
  

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 30.11.2021 

3. ukládá vedoucímu RISM          
  

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

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 24.06.2020 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

Termín: 24.06.2020 
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R/360/2020 - 50. 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: „Oprava krytiny Šindelářské věže, Dvůr Králové nad Labem“ ze dne 

29.05.2020, 

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: KP-Realizace 

Střech, s. r. o., IČO 01562231, se sídlem Žireč čp. 20, 544 04 Dvůr Králové nad Labem, 

s nabídkovou cenou 549.181 Kč bez DPH, tj. 664.509 Kč vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0465 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: 08.06.2020 

5. ukládá vedoucímu RISM          
  

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

Termín: 19.06.2020 

 

R/361/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

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

o přidělení finančních prostředků z rozvojového programu MŠMT - Podpora vzdělávání 

cizinců ve školách, č. j. MSMT-33014/2019 ve výši 85.459 Kč. 

 

R/362/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výši sazby 250 Kč/hodina za pronájem venkovního hřiště u Základní školy Strž, Dvůr Králové 

nad Labem, E. Krásnohorské 2919, u nájemních smluv uzavíraných od 01.06.2020. Pro 

případ tvrdosti výše ceny a vzhledem k charakteru pronájmu fyzickým a právnickým 

osobám působícím v oblasti humanitární, školství, mládeže, sportu, tělovýchovy, sociálních 

služeb, kultury, vzdělávání, ochrany životního prostředí, jejichž účelem není dosažení zisku, 

může ředitelka výši pronájmu snížit. Toto snížené nájemné však nesmí být nižší než činí 

provozní náklady na nebytový prostor. 
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R/363/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených 

národů 1620, o získání dotace ve výši 46.000 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 

projekt 26. ročník celostátní soutěže mladých amatérských filmařů JUNIORFILM - Memoriál 

Jiřího Beneše a Malé vize 2020, číslo 20KPG01-0073, 

2. ukládá vedoucímu RAF          
  

2.1. zapracovat poskytnuté dotační prostředky dle bodu 1.1. do návrhu příslušného 

rozpočtového opatření roku 2020. 

Termín: 11.06.2020 

 

R/364/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se změnou bodu 11.1. smlouvy č. ŠKS/SPOL-2020/0241 následovně: „Město se zavazuje, že 

veškeré platby v rámci Projektu bude realizovat přes svůj bankovní účet. Ustanovení 

v předchozí větě nevylučuje možnost realizovat hotovostní platby po souhlasu KHK nebo 

do výše 10 000 Kč bez DPH.“ 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 smlouvy o horizontální spolupráci č. ŠKS/SPOL-2020/0241 – D 1 v souladu 

s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje starostu města podpisem dodatku, 

3. ukládá vedoucí ŠKS          
  

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

Termín: 18.06.2020 

 

R/365/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, dle 

přílohy č. 1. 

 

R/366/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, 

o získání finančních prostředků z fondu Královéhradeckého kraje z dotačních programů 

Rozvoj podmínek pro vzdělávání ve výši 47.000 Kč a Etická výchova ve školách ve výši 

20.000 Kč, 

1.2. podání žádosti a získání finančních prostředků ve výši 651.875 Kč z Operačního programu 
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Zaměstnanost, vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí, na projekt „ZŠ Podharť 

Dvůr Králové nad Labem - Klubík II.“, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 651.875 Kč, 

dle bodu 1.2. tohoto usnesení, 

3. ukládá vedoucímu RAF          
  

3.1. zapracovat poskytnuté dotace do návrhů příslušných rozpočtových opatření. 

Termín: 31.12.2020 

 

R/367/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o podání žádosti 

o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu MAS 

KRÁLOVÉDVORSKO – IROP – ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V, na 

projekt Obnova vozového parku a dovybavení mobilního týmu II, 

2. souhlasí 

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

usnesení, 

2.2. se záměrem Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem - pořízení nového vozidla 

se speciální úpravou pro dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením, v souladu 

s vnitřním předpisem č. 20/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

3. schvaluje 

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

dokumentaci a realizaci akce: „Nové osobní služební vozidlo se speciální úpravou pro 

dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením“ v souladu s článkem 4. bod 4 vnitřního 

předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města, 

3.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem 4. bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr 

Králové nad Labem č. 20/2016 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu 

příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

3.3. ředitelku Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem Marcelu Hauke, jako osobu 

oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné zakázky, 

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

posouzení splnění podmínek účasti včetně náhradníků, 

4. ukládá ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem    
        

4.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

4.2. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby  
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 zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 24.06.2020 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

 

Termín: 31.10.2020 

R/368/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se záměrem Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 - pořízení 

nového konvektomatu a zavážecího stojanového vozíku pro konvektomat, v souladu 

s vnitřním předpisem č. 20/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

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

dokumentaci a realizaci akce „Dodávka konvektomatu“, v souladu s článkem 4. bod 5 

vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města, 

2.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem 4. bod 5. vnitřního předpisu města Dvůr 

Králové nad Labem č. 20/2016 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu 

příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

2.3. ředitele Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem Ivana Jugla, jako osobu 

oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné zakázky, 

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

posouzení splnění podmínek účasti včetně náhradníků, 

3. ukládá řediteli ZŠ Schulzovy sady         
   

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

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

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 24.06.2020 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

Termín: 30.09.2020 

 

R/369/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2019. 

R/370/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis sportovní komise RM ze dne 18.05.2020, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. udělit Cenu města Dvůr Králové nad Labem za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2019 
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Dominice Jansové a za celoživotní přínos v oblasti sportu Mileně Skácelíkové, 

2.2. souhlasit s rozšířením účelu použití poskytnuté dotace Krasobruslařskému klubu Dvůr 

Králové nad Labem z. s., Zborovská 2371, 544 01 Dvůr Králové nad Labem o služby 

související s realizací letního soustředění, 

2.3. schválit dodatek č. ŠKS/SMDO-2020/0099 D-1 a pověřit starostu města jeho podpisem, 

3. souhlasí 

3.1. s navrženými záměry realizace - vznik hřiště pro street basketball u ZŠ Strž a volejbalového 

hřiště u ZŠ Schulzovy sady po projednání s ředitelkou/ředitelem školy a workoutové hřiště 

v areálu letního/zimního stadionu po projednání s ředitelem technických služeb města 

a vše po konzultaci se sportovními oddíly, 

4. ukládá vedoucímu RISM          
  

4.1. projednání všech navržených aktivit v bodu 3.1. tohoto usnesení a sestavení časového 

harmonogramu a rozpočtu, 

Termín: 30.09.2020 

5. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR          
  

5.1. předložit v případě schválení dodatku č. 1 dle bodu 2.3. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 30.06.2020 

 

R/371/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis kulturní komise RM ze dne 19.05.2020, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. udělit Cenu města Dvůr Králové nad Labem za celoživotní dílo Martě Čermákové 

a Mgr. Vasilu Bibenovi, za aktivní spolupráci na realizaci vzniku Expozice textilního tisku 

Ing. Josefu Jiránkovi a za realizaci sochy Súdána Pavlu Vágnerovi a Janu Brožovi. 

R/372/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

dokumentaci a realizaci akce: "ZŠ Schulzovy sady - Dodávka ICT 2020" v souladu s vnitřním 

předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. složení hodnotící komise včetně náhradníků. 
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R/373/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. rozhodnout o pořízení Změny č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem z vlastního 

podnětu, jejímž předmětem bude dopravní řešení v souvislosti s napojením města Dvůr 

Králové nad Labem na dálnici D11. Uvedená změna bude pořízena zkráceným postupem. 

 

R/374/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 19.05.2020, 

2. souhlasí 

2.1. s dočasným omezením činnosti komise pro občanské záležitosti do 31.08.2020, které 

spočívá v zasílání blahopřání jubilantům poštou, kromě jubilea 100 let a 103 let a zrušení 

obřadu vítání občánků, zároveň souhlasí se způsobem organizování oslav zlatých, 

diamantových a platinových svateb jako před vyhlášením nouzového stavu, 
 

3. ukládá předsedovi KPOZ          
  

3.1. předložit RM návrh činnosti komise pro občanské záležitosti po 01.09.2020. 

Termín: 31.08.2020 

R/375/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. odvolává 

1.1. ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, ke dni 03.06.2020 z funkce členky památkové komise RM Ing. Dagmar 

Flosovou. 

 

R/376/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít petici na vědomí. 

 

R/377/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

1.2. schválit nové termíny nesplněných úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle 

přílohy č. 2. 
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R/378/2020 - 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. program 11. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 

11.06.2020 od 16:00 hodin v sále Hankova domu. 

1. Zahájení 

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

3. Výbory ZM 

4. Petice občanů „Proti záměru vybudovat víceúčelové sportovní hřiště a vícevchodový 

obytný dům v sousedství rodinných domků v lokalitě Sylvárov“ 

5. Zrušení organizační složky Kontrola a interní audit města Dvůr Králové nad Labem 

6. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2020 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství 

7. Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2020 o zrušení obecně 

závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu 

8. Změna č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

9. Aktualizace akčního plánu programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 

10. Zařazení území města Dvůr Králové nad Labem do územní působnosti MAS 

Královédvorsko“ 

11. Majetkové záležitosti 

12. Pomoc nájemcům v prostorách sloužících podnikání v majetku města 

13. Závěrečný účet svazku obcí Královská věnná města 

14. Činnost spolků Podzvičinsko, z. s. a Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 

15. Cena města Dvůr Králové nad Labem 

16. Dotace z dotačního programu města na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou 

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

města Dvůr Králové nad Labem v roce 2020 

17. Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z. s.  – dodatek č. 1 

18. Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

pro rok 2020 

19. Schvalování roční účetní závěrky města Dvůr Králové nad Labem k 31.12.2019 

20. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2019 

21. Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2019 

22. Prodloužení krátkodobého posílení zdrojů pro peněžní toky města 

23. Dodatek č. 2 Smlouvy o zvýhodněném úvěru číslo 2005-4451 - UW s Českomoravskou 

záruční a rozvojovou bankou, a. s. 

24. Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2020 

25. Diskuze 

26. Závěr. 

 

 

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

   
            

          


