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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

53. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 01.07.2020 

R/414/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. záměr společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s. vybudovat optické internetové přípojky ve 

Dvoře Králové nad Labem, 

2. pověřuje 

2.1. místostarostu města jednat se společností T-Mobile Czech Republic a. s. o podmínkách 

spolupráce v rámci projektu vybudování optických internetových přípojek ve Dvoře Králové 

nad Labem. 

 

R/415/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s prodloužením servisní podpory programového vybavení Fiso o 2 roky, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 4 k servisní smlouvě programového vybavení Fiso se společností AQE advisors, 

a. s. OI/POSS-2013/0498 - D4 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI           

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

Termín: 17.07.2020 

 

R/416/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokoly o hodnocení nabídek z 24.06.2020 a z 25.06.2020 na veřejnou zakázku 

„ZŠ Schulzovy sady - dodávka ICT 2020“, 
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2. rozhoduje 

2.1. o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „ZŠ Schulzovy sady - 

dodávka ICT 2020“ tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy DLNK, s. r. o., 

T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují za cenu 492.330 Kč bez DPH, 

tj. 595.719,30 Kč včetně DPH. 

 

R/417/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: „Tiskové řešení MěÚ Dvůr Králové nad Labem“ 

jako podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou formou zjednodušeného 

podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění včetně příslušných dokumentů - výzva a zadávací dokumentace, technická 

specifikace předmětu, návrh smlouvy o dodávce kopírovacích zařízení a jejich následném 

servisu, 

1.2. v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., společnost Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., 

IČO 25972154, se sídlem Dašická 247, 530 03 Pardubice, zastoupenou Jiřím Kolářem, jako 

osobu, která bude zadavatele zastupovat při provádění úkonů podle tohoto zákona 

souvisejících se zadávacím řízením, 

1.3. osoby oprávněné k otevírání nabídek elektronickou formou, 

1.4. vedoucího odboru OI, jako osobu oprávněnou, jednat ve věcech této veřejné zakázky, jak 

se společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., Pardubice, tak i navenek, 

2. rozhoduje 

2.1. že při zadávání této veřejné zakázky bude zahájení provedeno zveřejněním v systému  

E-ZAK, 

3. ukládá vedoucímu OI           

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech. 

Termín: 30.09.2020 

 

R/418/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s prodejem speciálního nákladního požárního automobilu AVIA A 31 K za cenu 13.310 Kč 

včetně DPH Jiřímu Totkovi, *******************************************, 

2. schvaluje 

2.1. dle bodu 1.1. smlouvu č. KRI_1/PROD-2020/0718, 

3. ukládá krizovému manažerovi          

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

Termín: 08.07.2020 
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R/419/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se záměrem města rozšířit „Protipovodňový, varovný a informační systém“ města Dvůr 

Králové nad Labem a s vypracováním projektové dokumentace, 

2. ukládá vedoucímu RISM           

2.1. zajistit zpracování projektové dokumentace ve spolupráci s manažerem krizového řízení 

a poradenskými firmami, 

Termín: 06.11.2020 

3. ukládá krizovému manažerovi          

3.1. předložit zpracovanou projektovou dokumentaci radě města ke schválení, 

Termín: 30.11.2020 

4. ukládá vedoucímu RAF           

4.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 30.09.2020 

 

R/420/2020 - 53. 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: „Výměna oken jižní fasády ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové n/L“ ze dne 

22.06.2020, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo následující nabídky (dle data a času podání): 

1. OKNA LANGER, Staré Oldřichovice 1, Ústí nad Orlicí, s nabídkovou cenou 1.761.245 Kč 

bez DPH 

2. RI OKNA a. s., Úkolky 1055, Bzenec, s nabídkovou cenou 2.313.715 Kč bez DPH 

3. WINDOW HOLDING a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, s nabídkovou cenou 3.101.423 Kč 

Bez DPH 

4. TRUHLÁŘSTVÍ URBAN, s. r. o., Lidická 502, Česká Skalice, s nabídkovou cenou 

1.954.152 Kč bez DPH 

5. ALBO OKNA - DVEŘE s. r. o., Osek nad Bečvou 191, s nabídkovou cenou 1.985.674 Kč bez 

DPH 

6. AA OKNA DVEŘE s. r. o., Vysočanská 548/81, Praha, s nabídkovou cenou 1.649.572 Kč 

bez DPH 

7. EMV s. r. o., Libušská 190/100, Praha, s nabídkovou cenou 1.694.690 Kč bez DPH 

8. JOKA MORAVSKÝ KRUMLOV s. r. o., Skalice 197, s nabídkovou cenou 2.550.000 Kč bez 

DPH, 

1.3. že hodnotící komise provedla posouzení splnění podmínek dle zadávací dokumentace 

pouze u vybraného uchazeče, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou 
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veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: AA OKNA DVEŘE s. r. o., 

Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9, IČO 04945948, s nabídkovou cenou 1.649.572 Kč bez 

DPH, tj. 1.995.982,12 Kč vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0610 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: 07.07.2020 

5. ukládá vedoucímu RISM           

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

Termín: 12.07.2020 

 

R/421/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zprávu o posouzení a hodnocení nabídek z jednání komise ze dne 17.06.2020 veřejné 

zakázky na služby - vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) 

a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavební akce: „III/299 Dvůr 

Králové nad Labem – Verdek“, 

2. rozhoduje 

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

veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti: ADVIZIA s. r. o., 

IČO 24668613, se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, s nabídkovou cenou 

846.500 Kč bez DPH, tj. 1.024.265 Kč vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0745 včetně příloh s vítězným uchazečem výše uvedené 

veřejné zakázky a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM           

4.1. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu dle bodu 3.1. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.07.2020 

 

R/422/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s navýšením ceny díla „Výměna oken (III. etapa) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici 

ve Dvoře Králové nad Labem“ z důvodu pořízení nového kování na všechna nová okna 
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a použití meziskelních hliníkových lišt DUPLEX do šesti schodišťových oken o 59.686,15 Kč 

vč. DPH na celkovou cenu díla 1.270.805,20 Kč vč. DPH, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2020/0388-D1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-

2020/0388 mezi městem Dvůr Králové nad Labem a firmou Špůr truhlářství s. r. o., Bílá 

Třemešná 411, 544 72 Bílá Třemešná, IČO 29019991 a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM           

3.1. předložit dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2020/0388-D1 starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 13.07.2020 

 

R/423/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. jmenuje 

1.1. Ing. arch. Vladimíra Smilnického jako přezkušovatele soutěžních návrhů a Ing. Ctirada 

Pokorného jako sekretáře soutěže v rámci otevřené anonymní architektonické soutěže 

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

 

R/424/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

zadávací dokumentaci a realizaci akce: „Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita Sylvárov, 

Dvůr Králové nad Labem – STL plynovod a přípojky“ dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako veřejná zakázka na stavební práce 

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení včetně návrhu příslušných podkladů 

a formulářů - výzva, návrh SOD, krycí list, čestné prohlášení, seznam poddodavatelů, atd., 

1.2. v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., společnost Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., 

IČO 25972154, se sídlem Dašická 247, 530 03 Pardubice, zastoupenou Ing. Janou 

Dvořákovou, jako osobu, která bude zadavatele zastupovat při provádění úkonů podle 

tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením, 

1.3. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou jednat ve věcech této veřejné zakázky se 

společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., tak i navenek, 

1.4. složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich 

posouzení včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM           

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 04.11.2020 
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3. ukládá vedoucímu RISM           

3.1. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 

náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 06.08.2020 před 

otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

Termín: 06.08.2020 

 

R/425/2020 - 53. 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: „Energetická opatření budovy tělocvičny se zázemím, nábřeží J. Wolkera, Dvůr 

Králové nad Labem“ ze dne 24.06.2020, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo následující nabídky (dle data a času podání): 

1. ISOTEP s. r. o., IČO 25263798, Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1089, s nabídkovou cenou 

5.628.475,31 Kč bez DPH 

2. MATEX HK s. r. o., IČO 25968807, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Kladská 181/55, 

s nabídkovou cenou 5.625.631 Kč bez DPH 

3. ASJ s. r. o., IČO 25281861, Světí 8, s nabídkovou cenou 5.714.130,02 Kč bez DPH 

4. Stavhaus s. r. o., IČO 04469739, Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 1843, 

s nabídkovou cenou 5.543.645 Kč bez DPH 

5. Stavební společnost Žižka spol. s r. o., IČO 49814851, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 

Krásnohorské 2897, s nabídkovou cenou 5.086.425 Kč bez DPH 

6. Stavrecon Pardubice s. r. o., IČO 27518256, Pardubice V, Zelené Předměstí, Milheimova 

2689, s nabídkovou cenou 5.896.650 Kč bez DPH 

7. Pavel Bořek, IČO 11112166, Dvůr Králové nad Labem, Poděbradova 2014, s nabídkovou 

cenou 5.280.216 Kč bez DPH 

8. Stavební firma Haase s. r. o., IČO 27518256, Vítězná, Kocléřov 138, s nabídkovou cenou 

6.179.429 Kč bez DPH, 

1.3. že hodnotící komise provedla posouzení splnění podmínek dle zadávací dokumentace 

pouze u vybraného uchazeče, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu, 

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: 

Stavební společnost Žižka spol. s r. o., IČO 49814851, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 

Krásnohorské 2897, s nabídkovou cenou 5.086.425 Kč bez DPH, tj. 6.154.574,25 Kč vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0565 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: 07.07.2020 
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5. ukládá vedoucímu RISM           

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

Termín: 09.07.2020 

 

R/426/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu: „Rekonstrukce střechy budovy čp. 2, náměstí 

T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem“ jelikož odpadly důvody pro pokračování 

v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení 

zadávacího řízení. Nově se uvažuje využití půdního prostoru budovy čp. 2 a jeho propojení 

do budovy čp. 3, což má za důsledek významnou změnu projektu těchto prostor a střešní 

konstrukce. 

 

R/427/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. usnesení Rady města Dvůr Králové nad Labem č. R/384/2020 - 51. RM ze dne 17.06.2020 

v bodech 3.1., kterým se uložilo vedoucímu odboru RAF zahrnout náklady na realizaci akce: 

„Oprava vjezdu ke hřbitovu, Dvůr Králové nad Labem, Verdek“ do návrhu rozpočtu města 

na rok 2021 a 4.1., kterým se uložilo vedoucímu odboru RISM zajistit vypsání veřejné 

zakázky na realizaci akce: „Oprava vjezdu ke hřbitovu, Dvůr Králové nad Labem, Verdek“ do 

října 2020 s realizací v roce 2021, 

2. schvaluje 

2.1. 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. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem 

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

nad Labem, 

2.2. 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, 

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

veřejné zakázky, 

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

posouzení splnění podmínek účast včetně náhradníků, 

3. ukládá vedoucímu RISM           

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 31.12.2020 

4. ukládá vedoucímu RISM           

4.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 
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zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 20.07.2020 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami, 

Termín: 20.07.2020 

5. ukládá vedoucímu RAF           

5.1. zahrnout potřebné finanční prostředky na realizaci akce: „Oprava vjezdu ke hřbitovu, Dvůr 

Králové nad Labem – Verdek“ do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 09.09.2020 

 

R/428/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. doplnění nové položky v Ceníku prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad 

Labem v sekci „Tyršovo koupaliště“, s platností od 02.07.2020, dle přílohy č. 2. 

 

R/429/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 62 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Janu Prouzovi, 

*********************************************, na dobu určitou, od 22.07.2020 do 

21.07.2022, za smluvní nájemné 6.000 Kč/měsíc, za předpokladu, že Jan Prouza uhradí 

před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/0628 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: 08.07.2020 

 

R/430/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání likvidační komise 22.06.2020, 

2. schvaluje 

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

2.2. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 a 8 ekologickou likvidací a prodejem, 

2.3. kupní smlouvu č. VVS/KUPN-2020/0680 v souladu s bodem 2.2. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2.4. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 4 a 7 ekologickou likvidací, 

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

2.6. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 6 ekologickou likvidací, 
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3. ukládá ředitelce MŠ Drtinova          

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

dle části 2.1. tohoto usnesení, 

Termín: 31.07.2020 

4. ukládá tajemníkovi městského úřadu         

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

dle části 2.2. tohoto usnesení, 

Termín: 31.08.2020 

5. ukládá řediteli městské policie          

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

dle části 2.4. tohoto usnesení, 

Termín: 31.07.2020 

6. ukládá vedoucímu OI           

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

dle části 2.5. tohoto usnesení, 

Termín: 31.07.2020 

7. ukládá ředitelce DDM           

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

dle části 2.6. tohoto usnesení. 

Termín: 31.07.2020 

 

R/431/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 3 v čp. 2958 v ulici Štefánikova ve 

Dvoře Králové nad Labem, od 01.08.2020, na dobu určitou 5 let, za cenu 

1.485,60 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, společnosti KOMPLEX 

3M s. r. o., IČO 25931954, Štefánikova 2958, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupená 

Michalem Pitrmanem, za účelem provozování hobby prodejny, 

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: 03.07.2020 
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R/432/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem náhradního prostoru sloužícího podnikání č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova ve 

Dvoře Králové nad Labem, Ladislavě Sýkorové, Choustníkovo Hradiště 37, 

544 42 Choustníkovo Hradiště, za cenu 1.352 Kč/m2/rok, od 18.07.2020, 

1.2. dodatek č. 2 OEMM/ONNP-2017/1046 - D-2 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: 13.07.2020 

 

R/433/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pacht pozemkových parcel č. 1941/5 o výměře 1 435 m2, č. 1929/3 o výměře 952 m2 a části 

pozemkové parcely č. 1928 o výměře 2 091 m2, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

společnosti Karsit Agro, a. s., IČO 64829642, Dubenec 34, 544 55 Dubenec a aktualizaci 

přílohy č. 1 - seznam pozemků pro zemědělskou činnost k 30.06.2020, 

1.2. dodatek č. 1 OEMM/PACH - 2018/0257 – D-1 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM           

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

Termín: 17.07.2020 

 

R/434/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostory na střechách budov čp. 2962 v ul. Elišky Krásnohorské, 

čp. 2755 v ul. Sadová a čp. 1006 v ul. Bezručova ve Dvoře Králové nad Labem, společnosti 

MKInet s. r. o., IČO 25998862, Třebihošť 83, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupená 

Ing. Miroslavem Kašparem, 

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: 03.07.2020 
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R/435/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 9 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Jitce Sobotkové, ******** 

******************************, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města 

Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 01.09.2020 do 31.08.2022, za smluvní 

nájemné 5.127 Kč/měsíc, za předpokladu, že Jitka Sobotková uhradí před podpisem 

smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/0743 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: 10.07.2020 

 

R/436/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3702 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 započatý metr uloženého kabelového 

vedení a zařízení, minimálně však za 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH (tj. 2.420 Kč včetně 

příslušné sazby DPH), s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 3702 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

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

stavby č. IP-12-2011334/SOBS VB/3 (ES OEMM/BUDO-2020/0738) se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, 

která je na základě plné moci zastoupena společností GTT a. s., IČO 63080605, se sídlem 

Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8 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: 21.07.2020 

 

R/437/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 2253/6, 

č. 2253/8, č. 2277/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 100.600 Kč bez příslušné sazby DPH (tj. 121.000 Kč včetně příslušné sazby 

DPH), s umístěním stavby v částech pozemkových parcel č. 2253/6, č. 2253/8, č. 2277/1, 

všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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2. schvaluje 

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

stavby č. IV-12-2020298/VB/01 (ES OEMM-BUDO-2020/0740) se společností 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 

405 02 Děčín 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: 21.07.2020 

 

R/438/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části stavební parcely č. 382/2, části 

pozemkové parcely č. 3546/3, obě 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 započatý metr uloženého kabelového vedení a zařízení, minimálně však za 

2.000 Kč bez příslušné sazby DPH (tj. 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH), s umístěním 

stavby v části stavební parcely č. 382/2, části pozemkové parcely č. 3546/3, obě v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

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

stavby č. IV-12-2020454/SOBS VB/2 (ES OEMM-BUDO-2020/0741) se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, 

která je na základě plné moci zastoupena společností SIGNALBAU, a. s., IČO 25840819, se 

sídlem Moštěnská 60/4A, Lověšice, 750 02 Přerov III, která je zastoupena Jaroslavem 

Kuličkou, ******************************* 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: 21.07.2020 

 

R/439/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 2253/6 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500 Kč bez příslušné sazby 

DPH (tj. 605 Kč včetně příslušné sazby DPH), 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. smlouvy 8800097906/1/BVB/P 

(ES OEMM-BUDO-2020/0742) se společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem 
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Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je zastoupena společností 

GridServices, s. r. o. IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 

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: 21.07.2020 

 

R/440/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 2250 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za podmínky zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové 

parcely č. 2322/9 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM          

2.1. projednat se společností EPOS CZ spol. s r. o. zřízení věcných břemen dle bodu 1.1. tohoto 

usnesení. 

Termín: 17.07.2020 

 

R/441/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. splnění podmínek přechodu nájmu dle § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění k bytu č. 312 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Viktorem 

a Hanou Hulíkovými, ****************************************, 

2. schvaluje 

2.1. pronájem bytu č. 312 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Viktoru a Haně 

Hulíkovým, ************************************, na dobu určitou, od 19.05.2020 

do 18.05.2022, za smluvní nájemné 3.525 Kč/měsíc, 

2.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/0746 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. nepožaduje 

3.1. po Viktoru a Haně Hulíkových, *****************************************, úhradu 

jistoty před podpisem smlouvy o nájmu bytu č. 312 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad 

Labem, 

4. ukládá vedoucí OEMM           

4.1. předložit smlouvu o nájmu bytu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 10.07.2020 
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R/442/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. obdrženou žádost o znovu posouzení možnosti uložení zemní elektrické přípojky do části 

pozemkové parcely č. 4018/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. trvá 

2.1. na usnesení č. R/315/2020 – 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem, kterým nesouhlasila 

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/443/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výpůjčku prostoru v čp. 59 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, stavby 

dvougaráže na st. p. č. 78 a části st. p. č. 78, Mateřskému centru Žirafa, z. s., IČO 26652811, 

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupené 

Mgr. Danou Noskovou, na dobu určitou 3 roky, od 18.07.2020 do 17.07.2023, 

1.2. smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2020/0747 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM           

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

Termín: 10.07.2020 

 

R/444/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 1688/34 o výměře 90 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 450 Kč, Jiřímu Grohovi, 

************************************ nad Labem, na dobu neurčitou od 01.08.2020, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2020/0754 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: 24.07.2020 

 

R/445/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Anny Husičkové, **********************************************,  o splátky 
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dlužného nájemného a záloh na služby za pronájem bytu č. 62 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, 

Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.06.2020, 

2. neschvaluje 

2.1. výpověď bez výpovědní lhůty z nájmu bytu č. 62 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové 

nad Labem, Anně Husičkové, ********************************************, 

z důvodu naplnění výpovědního důvodu dle § 2291 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník v platném znění, 

3. ukládá vedoucí OEMM           

3.1. předložit radě města dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář s termínem poslední 

splátky 30.06.2021. 

Termín: 29.07.2020 

 

R/446/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neakceptuje 

1.1. doporučení hodnotitelské komise týkající se výběrového řízení  na pronájem bytu č. 22 
v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, kdy komise vyřadila uchazeče, kteří 
nesplňovali podmínky účasti ve výběrovém řízení, 

2. schvaluje 

2.1. pronájem bytu č. 22 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Josefu 
Lieserovi, ***************************************************, dle Pravidel pro 
hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 
13.07.2020 do 12.07.2021, za smluvní nájemné ve výši 7.999 Kč/měsíc, za předpokladu, 
že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, 

2.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/0790 v souladu s bodem 2.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
 

3. ukládá vedoucí OEMM  
      

2.1. předložit smlouvu o nájmu bytu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 10.07.2020 

 

R/447/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uložením metropolitní sítě města Dvůr Králové nad Labem do částí pozemkových parcel 

č. 3784/1, č. 33583/1, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, části pozemkové parcely 

č. 441/2 v k. ú. Žireč Městys, za jednorázovou peněžitou vratnou kauci ve výši 5.566 Kč 

včetně příslušné sazby DPH, 
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2. schvaluje 

2.1. smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti 

č. 9/60/20/0111/Va/K (ES OI/OSTA-2020/0757) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení se 

Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO 70947996, se sídlem 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI           

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

Termín: 21.07.2020 

 

R/448/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uložením metropolitní sítě města Dvůr Králové nad Labem do částí pozemkových parcel 

č. 4132/2, č. 3752/2, č. 4137/2, č. 3784/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 

jednorázovou peněžitou vratnou kauci ve výši 3.872 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti 

č. 9/60/20/0110/Va/K (ES OI/OSTA-2020/0758) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení se 

Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO 70947996, se sídlem 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI           

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

Termín: 21.07.2020 

 

R/449/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 21 v čp. 2903, Eduarda 

Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Lidmila Damianidisová, ***********************************************, 

2. místo: Lenka Dušková, *****************************************************, 

1.2. pronájem bytu č. 21 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Lidmile 

Damianidisové, ***********************************************, dle Pravidel pro 

hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 

13.07.2020 do 12.07.2021, za smluvní nájemné ve výši 3.500 Kč/měsíc, za předpokladu, že 

uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 

nájemného a nájemné za období 13.07.2020 - 12.07.2021, 

1.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/0759 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení 
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a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM           

2.1. předložit smlouvu o nájmu bytu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 10.07.2020 

 

R/450/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. splnění podmínek přechodu nájmu dle § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění k bytu č. 31 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, Milanem Peškem, 

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

2. schvaluje 

2.1. pronájem bytu č. 31 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, Milanu Peškovi, ****** 

***********************************, na dobu určitou, od 27.04.2020 do 26.04.2022, 

za smluvní nájemné 4.054 Kč/měsíc, 

2.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/0763 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. nepožaduje 

3.1. po Milanu Peškovi, *****************************************, úhradu jistoty před 

podpisem smlouvy o nájmu bytu č. 31 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, 

4. ukládá vedoucí OEMM           

4.1. předložit smlouvu o nájmu bytu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 10.07.2020 

 

R/451/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3557 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby 

DPH (tj. 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH), 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. smlouvy 7700102390_1/BVB 

(ES OEMM/BUDO-2020/0760) se společností GasNet, 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, 
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3. ukládá vedoucí OEMM           

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

Termín: 21.07.2020 

 

R/452/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3529/1 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby 

DPH (tj. 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH), 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. 7700102389_1/BVB 

(ES OEMM/BUDO-2020/0761) se společností GasNet, 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, 

3. ukládá vedoucí OEMM           

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

Termín: 21.07.2020 

 

R/453/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3774/2 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby 

DPH (tj. 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH), 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. smlouvy 7700102328_1/BVB 

(ES OEMM/BUDO-2020/0762) se společností GasNet, 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, 

3. ukládá vedoucí OEMM           

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

Termín: 21.07.2020 
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R/454/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 311/1 o výměře 48 m2 v k. ú. Sylvárov, za roční 

nájemné ve výši 1.056 Kč bez DPH, od České republiky - Správy železnic, státní organizace, 

1.2. smlouvu o nájmu pozemku (části pozemku) VS 6408000820 (ES OEMM/NAJE-2020/0764) 

se Správou železnic, státní organizací, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové 

Město, 110 00 Praha 1 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: 21.07.2020 

 

R/455/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zájem nového dopravce JAMI BUS s. r. o., IČO 07694407, se sídlem Rožďálovická 638/2, 

Kbely, 197 00 Praha 9, zastoupen Janem Miksou, o uzavření smlouvy o užívání 

autobusového stání na autobusovém nádraží ve Dvoře Králové nad Labem v souladu se 

schváleným Dopravně provozním řádem autobusového nádraží Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM           

2.1. předložit smlouvu dle schváleného vzoru s novým dopravcem starostovi města k podpisu. 

Termín: 06.07.2020 

 

R/456/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem o dotaci ze státního 

rozpočtu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti 

s epidemií COVID 19 č. A/2020/2114, v celkové výši 687.096 Kč, 

2. souhlasí 

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

v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/457/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání finančních prostředků z operačního programu MŠMT „Šablony III. - Zvýšení kvality 

výuky v MŠ Dvůr Králové nad Labem“ ve výši 535.395 Kč pro Mateřskou školu, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, 
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2. ukládá vedoucímu RAF           

2.1. zapracovat poskytnuté finanční prostředky podle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu 

nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 31.08.2020 

 

R/458/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 10 ze sociální komise RM ze dne 15.06.2020, 

2. schvaluje 

2.1. umístění žadatelů do domu s pečovatelskou službou v následujícím pořadí: Václav 

Šafránek, ***************************, do bezbariérového bytu, Zdenka Kašparová, 

************************************************, Ivona Navrátilová, *********, 

***************************************, Květa Králová, ******************* 

******************************, Růžena Vacátková, ************************, 

**************************, Josef Vít, 09.04.1958, *************************** 

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

3. neschvaluje 

3.1. přidělení bytu v mimořádně tíživé životní situaci Petru Bandovi, **************** 

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

 

R/459/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, do 

rozvojového programu „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku 

PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ vyhlášeného MŠMT, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí o finanční prostředky 

uvedených v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/460/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol z otevírání obálek a o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka 

konvektomatu“ pro Základní školu Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 

ze dne 24.06.2020, 

2. rozhoduje 

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

veřejnou zakázku tak, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy GAST-
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PRO s. r. o., Horská 60, 541 01, Trutnov, IČO 25939645, s cenou 528.500 Kč bez DPH, 

tj. 639.485 Kč s DPH, 

2.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 2. místo - Masoprofit s. r. o., 

Hrdlořezská 6, 190 00 Praha 9 – Hrdlořezy, IČO 40612848 s cenou 530.500 Kč bez DPH, 

tj. 641.905 Kč s DPH, 3. místo -TREFA spol. s r. o., Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové, 

IČO 15061451 s cenou 533.500 Kč bez DPH, tj. 645.535 Kč s DPH. 

 

R/461/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o otevírání obálek a o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nové osobní 

služební vozidlo se speciální úpravou pro dopravu seniorů a osob se zdravotním 

postižením“ pro Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad Labem, 

2. rozhoduje 

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

veřejnou zakázku tak, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: 

AUTO INZAT s. r. o., Preslova 441, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - vozidlo Dacia Dokker 

TCe 75kW/102 k, hodnota zakázky 375.347,11 Kč bez DPH, tj. 454.170 Kč vč. DPH. 

 

R/462/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Jaroslavu Tomancovi, *******************************, ve výši 

10.000 Kč na částečnou úhradu cestovních nákladů, ubytování a startovného na soutěže 

v powerliftingu - mrtvém tahu, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2020/0739, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR           

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

Termín: 21.07.2020 

 

R/463/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis kulturní komise RM ze dne 22.06.2020, 

2. schvaluje 

2.1. poskytnutí dotací na podporu veřejně prospěšných aktivit na úhradu nákladů 

specifikovaných ve smlouvách následovně: 

AUTO KLUB v AČR Dvůr Králové nad Labem, Pod Lesem 2461, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem - spolková činnost 5.000 Kč, 

Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem, z. s., Klicperova 2498, 544 01 Dvůr Králové nad 
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Labem spolková činnost 16.000 Kč, Dvorské toulky do Ratibořic 8.000 Kč, 

Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa, 5. května 1170, 549 41 Červený 

Kostelec - Bylinkobraní 23.000 Kč, 

KČT, odbor Dvoráci Dvůr Králové, Bezručova 824, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 

17. ročník turistického pochodu „podzimním Královédvorskem“ 6.000 Kč, 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Verdek, Verdek 35, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 

Dětský den ve Verdeku 6.000 Kč, 

„Fimfárum“, Lánov, 543 41 Prostřední Lánov 4 - Strašiolympiáda 8.000 Kč, 

 

2.2. smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2020/0749, ŠKS/SMDO - 2020/0750, ŠKS/SMDO - 2020/0751, 

ŠKS/SMDO - 2020/0752, ŠKS/SMDO - 2020/0753, ŠKS/SMDO - 2020/0755 v souladu 

s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

3. neschvaluje 

3.1. poskytnutí dotace spolku Junák - český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad 

Labem, z. s., Plk. Švece 1278, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - podaná žádost nelze zařadit 

do žádné z vypsaných oblastí dle vyhlášeného dotačního programu na veřejně prospěšné 

aktivity, 

4. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR           

4.1. předložit smlouvy dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 21.07.2020 

 

R/464/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Hankovým domem, městským 

kulturním zařízením, náměstí Václava Hanky 299, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, ve výši 

80.000 Kč na Dny R. A. Dvorského, 

2. ukládá vedoucímu RAF          

2.1. zapracovat získanou dotaci do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 31.08.2020 

 

R/465/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Mateřské škole, E. Krásnohorské 2428, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem ze dne 25.05.2020. 
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R/466/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v ZUŠ R. A. Dvorského, náměstí T. G. Masaryka 

83, 544 01 Dvůr Králové nad Labem ze dne 25.05.2020. 

 

R/467/2020 - 53. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Základní škole 5. května, 28. října 731, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.06.2020. 

 

 

 

 

 

 

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

            
          


