
1/15 

 

 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

55. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 29.07.2020 

R/471/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s rozšířením služeb společnosti RAXO s. r. o., Kollárova 909, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem dle důvodové zprávy, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování bezpečnostní služby č. AA 45, evidenční číslo 

KTÚ/DODS-2004/120-D2 se společností RAXO s. r. o., Kollárova 909, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem, 

3. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

3.1. předložit dodatek č. 2 dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 14.08.2020 

 

R/472/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. odvolává 

1.1. Světlanu Vitvarovou z povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem k 31.07.2020. 

 

R/473/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s vyhrazením parkovacího stání v ulici Spojených národů před čp. 1173 pro držitele průkazu 

ZTP Marii Majkovou, ******************************************************dle 

návrhu. 
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R/474/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. písemnou zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek na veřejnou službu zajištění 

městské hromadné dopravy ve městě Dvůr Králové nad Labem pro období leden 2021 - 

prosinec 2030, 

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

1. CDS s. r. o., Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod, (s předpokládaným celkovým 

rozsahem kompenzace 46.982.453 Kč - pro variantu diesel, 48.762.964 Kč - pro variantu 

CNG), 

2. Trutnovská autobusová doprava s. r. o., Náchodská 338, 541 03 Trutnov, 

(s předpokládaným celkovým rozsahem kompenzace 51.989.000 Kč), 

3. Fejfar Bus s. r. o., Přátelství 483, 506 01 Jičín, (s předpokládaným celkovým rozsahem 

kompenzace 48.146.000 Kč), 

4. KAD, spol. s r. o., Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí, (s předpokládaným celkovým 

rozsahem kompenzace 40.516.000 Kč), 

5. PK-Transbus s. r. o. U Dolní Brány 57, 550 01 Broumov, (s předpokládaným celkovým 

rozsahem kompenzace 52.051.000 Kč), 

6. BusLine KHK s. r. o., Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, (s předpokládaným celkovým 

rozsahem kompenzace 48.434.000 Kč), 

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

pouze u vybraného uchazeče, který nabídl nejnižší předpokládaný celkový rozsah 

kompenzace, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě písemné zprávy hodnotící komise o vyhodnocení nejvýhodnější nabídky na výše 

uvedenou veřejnou službu tak, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy 

KAD, spol. s r. o., Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí, s předpokládaným celkovým rozsahem 

kompenzace 40.516.000 Kč, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu č. ODSH-0852-2020 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné služby 

a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucí ODS 

4.1. zajistit zveřejnění informací na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup 

v rozsahu § 19 zákona 194/2020 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 

dalších zákonů, 

4.2. informovat účastníky řízení o zadání veřejné služby o jejím výsledku, 

Termín: 07.08.2020 

5. ukládá vedoucí ODS 

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

Termín: 09.10.2020 
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R/475/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. přípravu podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy Ústavem pro 

hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, IČO 00020681, sídlem Nábřežní 1326, 

250 01  Brandýs nad Labem, 

1.2. dohodu č. OŽP/DOHO-2020/0847 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu OŽP 

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

Termín: 12.08.2020 

 

R/476/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. povinnost vlastníků provozně souvisejících kanalizací upravit svá vzájemná práva 

a povinnosti dle zákona  o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, s vlastníkem ČOV Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. dohodu č. RISM/DOHO-2019/1094 o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 

provozně souvisejících kanalizací mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Městskými 

vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem s. r. o., náměstí Denisovo 766, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 28818334, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 07.08.2020 

 

R/477/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. že nebyla podána žádná nabídka na plnění veřejné zakázky - není žádný účastník 

zadávacího řízení veřejné zakázky: „Dvůr Králové n. L. - Verdek, Pěší komunikace - 

II. etapa“, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

zjednodušeném podlimitním řízení, 

2. ruší 

2.1. zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Dvůr Králové n. L. - Verdek, Pěší komunikace - 

II. etapa“ z důvodu, že není žádný účastník zadávacího řízení, 

3. pověřuje 

3.1. starostu města podpisem rozhodnutí o zrušení tohoto zadávacího řízení, 
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4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi 

města k podpisu, 

Termín: 03.08.2020 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. v souladu s § 128 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uveřejnit sdělení 

rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele, 

Termín: 03.08.2020 

6. ukládá vedoucímu RISM 

6.1. v souladu s § 128 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vypracování 

a odeslání formuláře o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných 

zakázek. 

Termín: 28.08.2020 

 

R/478/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 4/2020 z jednání stavebně - architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad 

Labem ze dne 18.06.2020, 

2. ukládá vedoucímu VÚP 

2.1. seznámit radu města s dopracovaným podkladem pro změnu ÚPD ohledně napojení města 

Dvůr Králové nad Labem na dálnici D 11  - zpřesnění koridoru řešícího přivaděč k dálnici 

D 11 a jeho zkapacitnění, 

2.2. po zpřesnění koridoru řešícího přivaděč k dálnici D 11, viz bod 2.1. tohoto usnesení, zadat 

zpracování vyhledávající studie řešící převedení dopravy ze západní části území města ve 

směru od Hostinného, Vrchlabí ve vazbě na východní přivaděč na dálnici D 11. 

Termín: 30.09.2020 

 

R/479/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost společnosti MAFE DKNL s. r. o., Vrchlického 740, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

IČO 077231181, ze dne 26.06.2020 o prodloužení kanalizace a vodovodu v lokalitě Vorlech, 

2. nesouhlasí 

2.1. se spolufinancováním nákladů na prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě 

Vorlech dle projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení ze dne 

18.02.2020 na p. p. č. 1223/3 a 3676/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

 



5/15 

 

 

3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. zpracovat ve spolupráci s odbory RISM, OEMM, RAF a provozovatelem vodovodů 

a kanalizací MěVaK Dvůr Králové nad Labem s. r. o. pravidla upravující postup města při 

nabývání inženýrských sítí (vodovody, kanalizace,  komunikace). 

Termín: 30.10.2020 

 

R/480/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s přijetím individuální dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 1.500.000 Kč na realizaci 

projektu s názvem: „Energetická opatření budovy tělocvičny se zázemím, nábřeží 

J. Wolkera, Dvůr Králové n. L.", 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytnutí dotace č. RISM/SMDO-2020/0827 s Královéhradeckým krajem, se 

sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit předložení smlouvy o dotaci dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu, 

Termín: 05.08.2020 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout dotační prostředky do příjmové části rozpočtu města v rámci návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření roku 2020. 

Termín: 30.09.2020 

 

R/481/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zpracováním architektonické studie řešící postupné sjednocování jednotlivých 

stavebních konstrukcí, jako je zejména zádlažba ochozů a zpevněných ploch (formát, 

barevnost atd.) v celém areálu Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. po doporučení Ing. arch. Oty Černého oslovit vybraného architekta Ing. arch. Jiřího Gulbise 

na zpracování nabídky na architektonickou studii řešící postupné sjednocování jednotlivých 

stavebních konstrukcí (podrobností) a jejich povrchů. 

Termín: 14.08.2020 
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R/482/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se změnou stavebních prací, zejména s instalací nášlapné vrstvy podlahy s lepšími 

technickými vlastnostmi, provedením pouzder pro volejbalové sloupky, opravou nátěrů 

laviček, dále pak po demontáži původní podlahy ke zpřesnění postupu opravy podkladu, 

což vedlo ke snížení celkové ceny díla o 92.611,82 Kč bez DPH tj. 112.060.30 Kč vč. DPH na 

akci: „Rekonstrukce podlahové krytiny sportovní haly ZŠ Strž ve Dvoře Králové nad Labem“, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2020/0387-D1 s firmou Profil Plus s. r. o., 

Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most, IČO 43225110, a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit dodatek č. 1 smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2020/0387-D1 starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 07.08.2020 

 

R/483/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytové jednotky č. 2955/31 v čp. 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 

Labem, k 18.09.2020, s Helenou Štípkovou, ********************************* 

*****, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy OEMM/DOUS-2020/0834 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem bytové jednotky č. 2955/31 v čp. 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 

Marii Krystyně Serenčišové, ******************************************, na dobu 

určitou, od 19.09.2020 do 30.11.2022, za nájemné ve výši 738 Kč/měsíc, 

1.4. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/0835 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: 22.09.2020 

3. konstatuje 

3.1. že jsou v souladu se smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy z 28.11.2002 uzavřenou 

mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Helenou Štípkovou, ******************, 

***************************, na bytovou jednotku č. 2955/31 v čp. 2955, Štefánikova, 

Dvůr Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a stavebním pozemku č. 5330, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, splněny podmínky převodu 
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  práv a povinností na Marii Krystynu Serenčišovou, ****************************** 

*********, 

4. doporučuje zastupitelstvu města 

4.1. schválit dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2020/0836 s Marií Krystynou 

Serenčišovou, *****************************************, a s Helenou Štípkovou, 

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

o převzetí závazku. 

 

R/484/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 2 v čp. 1 na náměstí T. G. Masaryka 

ve Dvoře Králové nad Labem, od 01.10.2020, na dobu určitou 5 let, za cenu 860 Kč/m2/rok 

včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, společnosti Paul Color spol. s r. o., 

zastoupenou Luďkem Paulem, IČO 27463842, Komárov 21, 544 01 Vítězná, 

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: 31.07.2020 

 

R/485/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 58 na náměstí T. G. Masaryka 

ve Dvoře Králové nad Labem, od 01.11.2020, na dobu určitou 3 roky, za cenu 

1.465,10 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, společnosti Komerční 

banka a. s., IČO 45317054, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, 

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: 31.07.2020 

 

R/486/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodloužení nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 3 v čp. 2958 v ulici Štefánikova 

ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, od 01.08.2020 do 31.07.2025, za cenu 

1.485,60 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, společnosti KOMPLEX 3 

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

Michalem Pitrmanem, za účelem provozování hobby prodejny, 
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1.2. dodatek k nájemní smlouvě č. 4 OEMM/ONNP-2015/0613 - D4 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: 31.07.2020 

 

R/487/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr výpůjčky prostoru sloužícího podnikání č. 19 v čp. 101, náměstí Republiky, Dvůr 

Králové nad Labem, o celkové výměře 73 m2, od 01.08.2020, na dobu určitou 5 let, 

Městské policii Dvůr Králové nad Labem, Rooseveltova 749, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, zastoupená určeným strážníkem - ředitelem městské policie Janem Štípkem, za 

účelem profesní a fyzické přípravy zaměstnanců městské policie, školící prostory pro 

skupinu Prevence kriminality a jako skladové prostory majetku městské policie, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 31.07.2020 

 

R/488/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 1688/2 o výměře 50 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 250 Kč, Jaroslavu 

Šubrtovi, **********************************************, na dobu neurčitou, od 

01.08.2020, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2020/0842 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: 14.08.2020 

 

R/489/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 

Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, od 01.08.2020, za cenu 754,40 Kč/m2/rok 
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s uplatněním meziročního inflačního růstu, společnosti JH GOLD construction s. r. o., 

IČO 08390649, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, za účelem zřízení kanceláře, 

1.2. smlouvu č. OEMM/ONNP-2020/0843 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: 31.07.2020 

 

R/490/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1688/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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: 07.08.2020 

 

R/491/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3692 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 6.800 Kč bez příslušné sazby 

DPH, tj. 8.228 Kč včetně příslušné sazby DPH, s umístěním vrchního kabelového vedení na 

části pozemkové parcely č. 3692 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 číslo: 

IZ-12-2001535/SoBS VB/3 (ES OEMM/BUDO-2020/0839) se společností ČEZ 

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

která je na základě plné moci zastoupena společností ELPROM CZ s. r. o., IČO 27528448 

se sídlem 508 01 Hořice, Hálkova 875 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: 17.08.2020 
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R/492/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 332 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, přiděleného jako 

bytu služebního, k 30.07.2020, s Jolanou Schőnigerovou, ******************, 

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

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2020/0844 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. prominutí nájemného za období 13.07.2020 - 30.07.2020 ve výši 3.055 Kč za pronájem 

bytu č. 332 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem Jolaně Schőnigerové, 

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

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.07.2020 

 

R/493/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 3662 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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: 07.08.2020 

 

R/494/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prominutí nájemného za období 13.07.2020 - 31.07.2020 ve výši 2.145 Kč za pronájem 

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

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

 

R/495/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat část pozemkové parcely č. 2240/15 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: 07.08.2020 
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R/496/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výpověď bez výpovědní doby z nájmu bytu č. 11 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr 

Králové nad Labem, Pavlu Skořepovi, ************************************** 

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

občanský zákoník, v platném znění a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit výpověď dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 05.08.2020 

 

R/497/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 3557 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem,  s Ing. Jaroslavem Dvořákem, **************************************** 

*************************, dohodou k 31.08.2020, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2020/0849 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: 31.08.2020 

 

R/498/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 898/1 

v k. ú. Kocbeře, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 541,68 Kč bez příslušné sazby 

DPH, tj. 655,43 Kč včetně příslušné sazby DPH, které bude zřízeno ve prospěch města Dvůr 

Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 42/20/BVB/MS 

(ES OEMM/BUDO-2020/0850) s Ředitelstvím silnic a dálnic, státní příspěvkovou organizací, 

IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 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: 17.08.2020 
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R/499/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, Ing. Janu Horsákovi, odměnu 

v navržené výši za bezproblémové zvládnutí chodu technických služeb města v průběhu 

koronavirové pandemie a nouzového stavu. 

 

R/500/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uhrazením dluhu ve výši 48.376 Kč za pronájem bytu č. 62 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, 

Dvůr Králové nad Labem, Anně Husičkové, *********************************** 

*******, formou pravidelných měsíčních splátek s tím, že poslední splátka bude uhrazena 

nejpozději do 30.06.2021, 

2. schvaluje 

2.1. dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář č. OEMM/DOHO-2020/0851 v souladu 

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

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář dle bodu 2.1. toho usnesení 

starostovi města k podpisu. 

Termín: 05.08.2020 

 

R/501/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. písemnou zprávu ředitele MP o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci: „Město Dvůr 

Králové nad Labem - doplnění MKDS“ ze dne 29.07.2020, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě písemné zprávy ředitele MP o vyhodnocení nejvýhodnější nabídky na výše 

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

Pavel Bajer, se sídlem Petra Jilemnického 518, 50301 Hradec Králové, IČO 70179891 

s cenou 304.400 Kč bez DPH, tj. 368.324 Kč včetně DPH, 

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

firma LAOS Cz spol. s r. o., Opletalova 92, 56301 Lanškroun, IČO 25983253 s cenou 

325.900 Kč bez DPH, tj. 394.339 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. MP/DILO-2020/0826 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 
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4. ukládá řediteli městské policie 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 07.08.2020 

5. ukládá řediteli městské policie 

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

Termín: 07.08.2020 

 

R/502/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích vnitřní předpis města 

č. 9/2020 Náhrada nákladů uplatňovaných městem v souvislosti s činností městské policie 

s účinností ke dni schválení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem, 

3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. zajistit zveřejnění vnitřního předpisu města č. 9/2020 Náhrada nákladů uplatňovaná 

městem v souvislosti s činností městské policie. 

Termín: 31.07.2020 

 

R/503/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. pověřuje 

1.1. radního města Ing. Vítězslava Šturmu, DiS., MBA zpracováním analýzy možné transformace 

příspěvkové organizace Technické služby města Dvora Králové nad Labem na některou 

z forem obchodních korporací a tuto analýzu předložit radě města v termínu do 

31.01.2021. 

 

R/504/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR Městskou knihovnou Slavoj ve Dvoře 

Králové nad Labem ve výši 76.000 Kč na vydání překladu knihy z roku 1782: Stručné dějiny 

města C. J. Bienenberga, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat získanou dotaci do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 31.08.2020 
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R/505/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Martinu Kučerovi, IČO 73548472, **********************, ****** 

***************, ve výši 10.000 Kč na projekt Zážitková čarodějná hra - na částečnou 

úhradu nákupu služeb (licence na použití grafiky), 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2020/0845, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 18.08.2020 

 

R/506/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s tím, aby Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem uzavřelo smlouvy s ubytovateli 

na Královédvorsku o poskytnutí slevy ze vstupného do muzea ve výši 20 %. 

 

R/507/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou města k 30.06.2020, 

2. schvaluje 

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

 

R/508/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s pronájmem datového okruhu optické metropolitní sítě (Komenského - R. A. Dvorského) 

Martinu Frödemu za cenu 21.838 Kč včetně DPH/rok, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2020/0878 s Martinem Frödem 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: 31.07.2020 
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R/509/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. v souladu s čl. V, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové č. 7/2019 Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem o výběru 

nejvýhodnější nabídky na zakázku „Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem, etapa 2020“ 

tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti Michlovský – stavební s. r. o., 

Salaš 99, 763 51 Zlín, s nabídkovou cenou 675.390 Kč bez DPH, tj. 817.221,90 Kč včetně 

DPH, 

1.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 

Vegacom, a. s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, s nabídkovou cenou 826.224,20 Kč 

bez DPH, tj. 999.731,28 Kč včetně DPH, Slezskomoravské telekomunikace Opava 

spol. s r. o., Příčná 2828/10, 746 01 Opava, s nabídkovou cenou 891.734 Kč bez DPH, 

tj. 1.078.998,14 Kč včetně DPH, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o dílo č. OI/DILO-2020/0854 se společností Michlovský – stavební s. r. o., 

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: 31.08.2020 

 

 

 

 

 

Alexandra Jiřičková v. r.       Jan Helbich v. r.  
    místostarostka        místostarosta  

     
            

          


