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USNESENÍ 
  

z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, 
 

konané dne 16. března 2011 
 

 

USNESENÍ RK/6/307/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    smlouvu podle § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku v platném znění o zajištění autobusové 

dopravy zdravotně postižených osob - AUDIS Bus s. r. o. 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat smlouvu podle § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku v platném znění o zajištění 
autobusové dopravy zdravotně postižených osob 

  termín: 30.04.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/308/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    smlouvu o poskytnutí provozní dotace na provoz dispečinku veřejné dopravy na vyžádání - 

AUDIS Bus s. r. o. 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat smlouvu o poskytnutí provozní dotace na provoz dispečinku veřejné dopravy 
na vyžádání 

  termín: 30.04.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/309/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  o  u  h  l  a  s  í   
    s uzavřením smlouvy č. j. 1285/2011/RSM HK, 55514/2011/KNSM o právu provedení stavby 

"Opočno, komunikace k žel. stanici s točnou" (terminál integrované hromadné dopravy),  
na části p. p. č. 1765/11 ve vlastnictví Českých drah, a. s. v k. ú. Opočno pod Orlickými 
horami, ve znění dle přílohy 
Zavazující podmínka pro pozemek dotčený stavbou  
stavebník (Královéhradecký kraj) se zavazuje do kolaudace stavby požádat vlastníka o prodej 
pozemku pod stavbou 
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II.  u  k  l  á  d  á   
    Josefu Ješinovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

předložit k projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na uzavření smlouvy  
o právu provedení stavby dle bodu I. tohoto usnesení 

  termín: 24.03.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/310/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1088/D1 k projektu Rekonstrukce 

mostů Královéhradeckého kraje, 3. etapa mezi Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod a Královéhradeckým krajem 

 2. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1087/D1 k projektu II/297 Čistá – 
Černý Důl – Svoboda nad Úpou, 1. etapa mezi Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod a Královéhradeckým krajem 

 3. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1086/D1 k projektu III/32419 Nový 
Bydžov, průtah mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod  
a Královéhradeckým krajem 

 4. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1085/D1 k projektu II/284 Brdík – 
Tetín – Vidoň mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod  
a Královéhradeckým krajem 

 5. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1084/D1 k projektu III/28522 Nové 
Město nad Metují, rekonstrukce opěrné zdi včetně komunikace mezi Regionální radou 
regionu soudržnosti Severovýchod a Královéhradeckým krajem 

 6. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1083/D1 k projektu II/308 HK - 
Černilov, RŽK mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod  
a Královéhradeckým krajem 

 7. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1082/D1 k projektu III/3193 Roveň – 
Rychnov nad Kněžnou mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod  
a Královéhradeckým krajem 

 8. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1081/D1 k projektu II/317 Borohrádek 
– Čermná nad Orlicí, 1. etapa mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod  
a Královéhradeckým krajem 

 9. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1080/D1 k projektu III/31810 Lupenice 
– Tutleky, RŽK mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod  
a Královéhradeckým krajem 

 10. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1079/D1 k projektu II/308 Králova 
Lhota, 2. etapa mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod  
a Královéhradeckým krajem 

 11. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1078/D1 k projektu II/295 Vrchlabí – 
Špindlerův Mlýn, rekonstrukce opěrných zdí mezi Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod a Královéhradeckým krajem 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 
 1. podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1088/D1 k projektu 

Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 3. etapa mezi Regionální radou regionu 
soudržnosti Severovýchod a Královéhradeckým krajem 

   termín: 31.03.2011  
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 2. podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1087/D1 k projektu II/297 
Čistá – Černý Důl – Svoboda nad Úpou, 1. etapa mezi Regionální radou regionu 
soudržnosti Severovýchod a Královéhradeckým krajem 

   termín: 31.03.2011 
  

 

 3. podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1086/D1 k projektu III/32419 
Nový Bydžov, průtah mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod  
a Královéhradeckým krajem 

   termín: 31.03.2011  
  

 

 4. podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1085/D1 k projektu II/284 
Brdík – Tetín – Vidoň mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod  
a Královéhradeckým krajem 

   termín: 31.03.2011  
  

 

 5. podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1084/D1 k projektu III/28522 
Nové Město nad Metují, rekonstrukce opěrné zdi včetně komunikace mezi Regionální 
radou regionu soudržnosti Severovýchod a Královéhradeckým krajem 

   termín: 31.03.2011  
  

 

 6. podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1083/D1 k projektu II/308 
HK - Černilov, RŽK mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod  
a Královéhradeckým krajem 

   termín: 31.03.2011  
  

 

 7. podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1082/D1 k projektu III/3193 
Roveň – Rychnov nad Kněžnou mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod 
a Královéhradeckým krajem 

   termín: 31.03.2011  
  

 

 8. podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1081/D1 k projektu II/317 
Borohrádek – Čermná nad Orlicí, 1. etapa mezi Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod a Královéhradeckým krajem 

   termín: 31.03.2011  
  

 

 9. podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1080/D1 k projektu III/31810 
Lupenice – Tutleky, RŽK mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod  
a Královéhradeckým krajem 

   termín: 31.03.2011  
  

 

 10. podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1079/D1 k projektu II/308 
Králova Lhota, 2. etapa mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod a 
Královéhradeckým krajem 

   termín: 31.03.2011  
  

 

 11. podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1078/D1 k projektu II/295 
Vrchlabí – Špindlerův Mlýn, rekonstrukce opěrných zdí mezi Regionální radou regionu 
soudržnosti Severovýchod a Královéhradeckým krajem 

   termín: 31.03.2011  
  

 

 
 

 
USNESENÍ RK/6/311/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    důvodovou zprávu a závěry hodnotící komise z posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku na stavební práce Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 3. etapa, most  
ev. č. 323-006 Nechanice 
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II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  

uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější: 
Sdružení Nechanice (vedoucí účastník sdružení SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, a. s., další 
účastník sdružení MPS Mostní a pozemní stavby s. r. o.), Zbraslavice čp. 31, PSČ 285 21, 
IČ 252 61 282 (cena 4.140.510,30 Kč vč. DPH 

  termín: 30.04.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/312/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    důvodovou zprávu a závěry hodnotící komise z posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku na stavební práce Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 3. etapa, most  
ev. č. 502 - 001 Jičín 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  

uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější: 
MADOS MT s. r. o. se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 252 97 899  
(cena 5.781.038,71 Kč vč. DPH) 

  termín: 15.04.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/313/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    návrh dotace v programu 11RRD06 Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 

jednotlivým žadatelům dle tabulky č. 1 přílohy důvodové zprávy. Financováno z kapitoly 13. 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    vzor smlouvy o poskytnutí dotace v dotačním programu 11RRD06 
III.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválení: 

dotace v programu 11RRD06 Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech jednotlivým 
žadatelům ve výši dle tabulky č. 1 přílohy důvodové zprávy. Financováno z kapitoly 13. 

IV.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 

předložit ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dotace v programu 11RRD06 
Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech jednotlivým žadatelům ve výši dle přílohy 
č. 1 důvodové zprávy 

  termín: 24.03.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/314/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    žádost obce Librantice o změnu charakteru přijaté dotace v rámci dotačního programu 

RRD 032010 
Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 500 obyvatel 
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II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. RRD032010/4 týkající se změny charakteru dotace 

ve výši 19.200,- Kč z investiční na neinvestiční 
III.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 

změnu charakteru dotace ve výši 19.200,- Kč z investiční na neinvestiční 
IV.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Josefovi Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 

předložit materiál k projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
  termín: 24.03.2011  

   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/315/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  r  o  z  h  o  d  l  a   
    o zveřejnění záměru darovat pozemky v k. ú. Poříčí u Trutnova a obci Trutnov 

Pozemky: zastavěné ve městě stavbou chodníků podél silnice III/3011  
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/43 o výměře 
944 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/44 o výměře 
190 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/45 o výměře 
157 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/46 o výměře 
130m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/47 o výměře 
164 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/48 o výměře 
158 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/49 o výměře 
130 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/50 o výměře 
385 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/51 o výměře 
271 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/52 o výměře 
748 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/53 o výměře 
412 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
část p. p. č. 1429/2, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 1429/7 o výměře 
271 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 1429/2, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 1429/8 o výměře 
279 m2 ostatní plocha - jiná plocha 

II.  s  o  u  h  l  a  s  í   
    s darováním pozemků v k. ú. Poříčí u Trutnova a obci Trutnov do vlastnictví města Trutnov 

za předpokladu, že na základě zveřejnění záměru nebude podána jiná nabídka  
Dárce: Královéhradecký kraj  
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace  
Obdarovaný: město Trutnov 
Pozemky: zastavěné ve městě stavbou chodníků podél silnice III/3011  - celková 
výměra 4239 m2 
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část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/43 o výměře 
944 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/44 o výměře 
190 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/45 o výměře 
157 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/46 o výměře 
130m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/47 o výměře 
164 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/48 o výměře 
158 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/49 o výměře 
130 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/50 o výměře 
385 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/51 o výměře 
271 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/52 o výměře 
748 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 188/18, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 188/53 o výměře 
412 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
část p. p. č. 1429/2, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 1429/7 o výměře 
271 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
část p. p. č. 1429/2, která bude dle GP č. 1048-138/2009 označena jako p.p.č. 1429/8 o výměře 
279 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
Věcné břemeno: na p.p.č. 188/18 vázne věcné břemeno spočívající v umístění a provozování 
rozvodu energetického vedení v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1067-406/2009 
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 
02 Děčín 2, IČO: 24729035 podle listiny Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 14. 
5. 2010 - na dobu neurčitou, úplatná 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí 
hradí obdarovaný 

III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Miroslavu Vrbovi, vedoucímu odboru vnitra a krajský živnostenský úřad  

zajistit zveřejnění záměru darovat pozemky v k. ú. Poříčí u Trutnova dle bodu I. tohoto 
usnesení 

   termín: 01.04.2011  
  

 

 2. Ing. Miroslavu Uchytilovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje 
návrh na darování pozemků dle bodu II. tohoto usnesení předložit k projednání  
v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

   termín: 05.05.2011  
  

 

 
 

 
USNESENÍ RK/6/316/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  o  u  h  l  a  s  í   
 1. s přijetím daru 

Dárce: obec Olešnice v Orlických horách 
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Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemek: v k. ú. a obci Olešnice v Orlických horách (součástí silnice II/310) 
p.p.č. 1905/4 o výměře 72 m2 ostatní plocha-ostatní komunikace 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí 
hradí obdarovaný 

 2. s předáním nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci: Správa silnic Královéhradeckého kraje 

 3. se změnou zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I. 1. a I. 2. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Miroslavu Uchytilovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

předložit k projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na přijetí daru dle bodu 
I. tohoto usnesení 

  termín: 24.03.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/317/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  o  u  h  l  a  s  í   
    s darovací smlouvou na převod nemovitosti  

Dárce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, 
nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové  
Obdarovaný: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100, IČ 60116820  
budova: bez čp/če jiná stavba na pozemku st. p. č. 2361 v k. ú. a obec Jičín 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Miroslavu Uchytilovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

předložit k projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh dle bodu I. tohoto 
usnesení 

  termín: 24.03.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/318/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  o  u  h  l  a  s  í   
 1. s předáním nemovitého majetku Královéhradeckého kraje k hospodaření příspěvkové 

organizaci: 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, 
se sídlem U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 75137011 
budova: bez čp/če výroba na p. p. č. 2467/11 v k. ú. a obec Rychnov nad Kněžnou 

 2. se změnou zřizovací listiny správce svěřeného majetku dodatkem č. dle bodu I. 1. tohoto 
usnesení 
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II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Miroslavu Uchytilovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

předložit k projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh dle bodu I. tohoto 
usnesení 

  termín: 24.03.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/319/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  o  u  h  l  a  s  í   
 1. s převodem pozemků pod komunikacemi Královéhradeckého kraje od Pozemkového fondu 

ČR podle § 2 odst. 7 zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
- v k.ú. Arnultovice, obec Hostinné 
část p.p.č. 739 oddělená a označená dle GP č. 219-45/2007 jako p.p.č. 739/2 trvalý travní 
porost o výměře 20 m2  
- v k.ú. Prkenný Důl, obec Žacléř 
p. p. č. 75/8 silnice o výměře 328 m2  
Převodce: Česká republika 
Správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond ČR 
Nabyvatel: Královéhradecký kraj 

 2. s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemků dle bodu I.1. tohoto usnesení 
 3. s předáním nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 

organizaci Královéhradeckého kraje: 
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

 4. se změnou zřizovací listiny správce svěřeného majetku dodatkem dle bodu I.1. a I.3. tohoto 
usnesení 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Miroslavu Uchytilovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

předložit návrh na převod pozemků a návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu  
podle bodu I. tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

  termín: 24.03.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/320/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  o  u  h  l  a  s  í   
    s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku zastavěného silnicí II/324 

Vlastník: Česká republika  
Právo hospodaření s majetkem státu: Silnice, státní podnik, Hradec Králové v likvidaci 
Pozemek: zastavěný silnicí II/324 
p.p.č. 767/32 o výměře 95 m2 ostatní plocha - silnice v k. ú. a obci Stěžery 
Budoucí nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Budoucí správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace 
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III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Miroslavu Uchytilovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

předložit k projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na podání žádosti  
o bezúplatný převod pozemku dle tohoto usnesení 

  termín: 24.03.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/321/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    v případě souhlasného stanoviska Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group podání 

odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové sp. zn. 18C 68/2008-247, kterým 
Okresní soud v Hradci Králové uložil Královéhradeckému kraji ve věci žalobce 
a) Jana Moravce a žalobce b) Radka Moravce, proti žalovanému Královéhradeckému kraji, 
za účasti vedlejšího účastníka Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group následující: 
§ žalovaný je povinen uhradit žalobci 1) částku ve výši 41.900,- Kč s úrokem z prodlení 

od 1.4.2009 do zaplacení  

§ žalovaný je povinen uhradit žalobci 2) částku ve výši 850.560,- Kč s úrokem  
z prodlení od 26.11.2010 do zaplacení  

§ žalovaný je povinen uhradit žalobci 2) částku ve výši 468.000,- Kč s úrokem  
z prodlení od 26.11.2010 do zaplacení  

§ žalovaný je povinen zaplatit žalobcům společně a nerozdílně náklady řízení ve výši 
70.890,- Kč 

§ žalovaný je povinen zaplatit České republice prostřednictvím Okresního soudu  
v Hradci Králové soudní poplatek ve výši 50.740,- Kč a náhradu nákladů řízení 
ve výši 7.300,- Kč 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Miroslavu Uchytilovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit v případě souhlasného stanoviska Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurance 
Group podání odvolání dle bodu I. 

  termín: 21.03.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/322/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    protokol o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek na zabezpečení projektu „Agrární 

poradenské a informační centrum Královéhradeckého kraje - 2011“ 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    nabídku Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje, IČ: 709 598 11, Nerudova 37, 

500 02 Hradec Králové, jako vhodnou na zabezpečení projektu „Agrární poradenské 
a informační centrum Královéhradeckého kraje - 2011“, cena včetně DPH 548.400 Kč 

III.  z  m  o  c  ň  u  j  e   
    Bc. Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje,  

podpisem příslušné smlouvy 
  termín: 30.04.2011 
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IV.  u  k  l  á  d  á   
    RNDr. Miroslavu Krejzlíkovi, vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství,  

zajistit realizaci schváleného usnesení 
  termín: 30.04.2011  

   

 
 

 
 
USNESENÍ RK/6/323/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    protokol o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek na zabezpečení projektu 

„Královéhradecké krajské dožínky - 2011“ 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    nabídku společnosti CHOVSERVIS, a. s., se sídlem Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové,

IČ: 46505008, jako vhodnou na zabezpečení projektu „Královéhradecké krajské dožínky -
2011“, cena včetně DPH 900.000 Kč 

III.  z  m  o  c  ň  u  j  e   
    Bc. Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje,  

podpisem příslušné smlouvy 
  termín: 30.04.2011  

   

IV.  u  k  l  á  d  á   
    RNDr. Miroslavu Krejzlíkovi, vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství,  

zajistit realizaci schváleného usnesení 
  termín: 30.04.2011  

   

 
 

 
 
USNESENÍ RK/6/324/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    protokol o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek na zabezpečení projektu 

„Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje - 2010“ 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    nabídku Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje, IČ: 709 598 11, Nerudova 37, 

500 02 Hradec Králové, jako vhodnou na zabezpečení projektu „Potravina a potravinář 
Královéhradeckého kraje - 2010“, cena včetně DPH 498.000 Kč 

III.  z  m  o  c  ň  u  j  e   
    Bc. Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje,  

podpisem příslušné smlouvy 
  termín: 30.04.2011  

   

IV.  u  k  l  á  d  á   
    RNDr. Miroslavu Krejzlíkovi, vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství,  

zajistit realizaci schváleného usnesení 
  termín: 30.04.2011  
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USNESENÍ RK/6/325/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
 1. podmínky soutěže  "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" 
 2. návrhy smluv pro soutěž "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" 
II.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
 1. podmínky soutěže "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" 
 2. návrhy smluv pro soutěž "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Janu Tippnerovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

předložit materiál ke schválení na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
  termín: 24.03.2011  

   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/326/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    žádost obce Starý Bydžov o prodloužení doby čerpání dotace na projekty z programu „Rozvoj 

infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí do 2000 obyvatel“ 
II.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 
 1. obci Starý Bydžov prominutí vrácení dotace ve výši 50.000 Kč na projekt „Vodovod 

pro RD Starý Bydžov“ dle smlouvy č. 2844/2009 ze dne 17.7.2009 včetně odvodu penále 
 2. obci Starý Bydžov prominutí vrácení dotace ve výši 50.000 Kč na projekt „Kanalizace 

pro RD Starý Bydžov“ dle smlouvy č. 2846/2009 ze dne 17.7.2009 včetně odvodu penále 
 3. prodloužení doby trvání projektů uvedených v bodech II.1) a II.2) do 30.6.2011 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Janu Tippnerovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

předložit materiál ke schválení na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
  termín: 24.03.2011  

   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/327/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  v  á  d  í   
    na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje č.  ZK/7/414/2009 následující 

rozpočtové opatření: 
začlenění úpravy ukazatelů státních účelových dotací pro r. 2011 do závazných ukazatelů 
financování organizací dle důvodové zprávy a tabulky č. 1 - 2 přílohy usnesení 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    úpravu specifických ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací odvětví školství dle tab. č. 3 
III.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Bc. Jiřímu Noskovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje na vědomí úpravu dle bodu I.  
 termín: 05.05.2011  
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USNESENÍ RK/6/328/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
 1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

realizaci a financování níže uvedených projektů, podpořených z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 4.2, jejichž žadatelem jsou organizace 
zřízené Královéhradeckým krajem: 

  a) Vybavení nástavby hlavní budovy střední odborné školy a středního odborného učiliště 
Hradec Králové, Hradební 1029 

  b) Mechatronika prakticky. Žadatelem tohoto projektu je Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 

  c) Robotizované pracoviště 3D, Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice 
  d) Virtuální realita - cesta do budoucnosti nejen ve stavebnictví. Žadatelem tohoto 

projektu je Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. 
Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 

  e) Modernizace vybavení dílen praktického vyučování technických oborů střední školy 
technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 

  f) Vybavení polygrafických dílen digitální tiskovou technologií. Žadatelem tohoto 
projektu je Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 

 2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit doplnění celkových výdajů a závazných 
finančních limitů pro projekty, které jsou uvedeny v bodu I. 1 tohoto usnesení, do soupisu 
"Celkových výdajů projektů a finančních limitů na předfinancování a kofinancování 
projektů v roce 2011" dle přílohy č. 1. 

II.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Centrum EP (IČ 71218840)  

řízením a administrací podpořeného projektu "Mechatronika prakticky" a "Modernizace 
vybavení dílen praktického vyučování technických oborů střední školy technické a řemeslné 
Nový Bydžov" a finanční koordinací projektů pod bodem I. 1) tohoto usnesení 

  termín: 31.12.2012  
   

III.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Noskovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení a předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje 

  termín: 24.03.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/329/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje s příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje - Obchodní akademie, Trutnov, 
Malé náměstí 158 na předfinancování a kofinancování způsobilých výdajů projektu Snížení 
energetické náročnosti Obchodní akademie Trutnov v maximální výši 5.500.000,- Kč 

 2. uvolnění finančních prostředků z vratky předfinancování z kapitoly 13 (org. 9999) 
na předfinancování a kofinancování způsobilých nákladů pro projekt Snížení energetické 
náročnosti Obchodní akademie Trutnov ve výši 78.023,- Kč, za současného zvýšení 
kapitoly 14, u běžných výdajů o 0 Kč, u kapitálových výdajů o 78.023,- Kč 
 



 

13 

 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě na předfinancování a kofinancování způsobilých výdajů 
projektu s příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje - Obchodní akademie, 
Trutnov, Malé náměstí 158 dle čl. I., bod 1. přijatého usnesení 

   termín: 31.03.2011  
  

 

 2. Ing. Miloslavu Nejedlému, vedoucímu ekonomického odboru 
zapracovat přijaté usnesení do 2. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011 

   termín: 16.06.2011  
  

 

 3. Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
převést vratku prostředků předfinancování provedenou v souladu se schválenou smlouvou 
dle čl. I, bod 1. přijatého usnesení zpět do kap. 13, org. 9999 

   termín: 30.06.2011  
  

 

 
 

 
USNESENÍ RK/6/330/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení právnických osob, které vykonávají 

činnost školy nebo školského zařízení, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj 
II.  s  o  u  h  l  a  s  í   
    se zápisem změn v rejstříku škol a školských zařízení 
 1. s účinností od 01.04.2011 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 
zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy ze 113 na 128 

 2. s účinností od 01.09.2011 
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
2069 
snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle RVP 28-44-M/01 Aplikovaná 
chemie (denní forma vzdělávání) z 300 na 136 a v 1. ročníku ze 75 na 34 žáky 

III.  u  k  l  á  d  á   
    JUDr. Radmile Šulcové, vedoucí odboru školství 

zajistit veškeré další náležitosti v souladu se školským zákonem 
  termín: 31.03.2011  

   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/331/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  o  u  h  l  a  s  í   
    s doplněním celkových výdajů a závazného finančního limitu pro přípravu projektu Stavební 

úpravy objektu Gymnázia J. K.Tyla (příprava projektu) do soupisu Celkových výdajů projektů 
a finančních limitů na předfinancování a kofinancování projektů v roce 2011 dle přílohy č. 1 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přípravu veřejné zakázky na komplexní zajištění technického dozoru investora a 

koordinátora BOZP (dále jen TDI) dle Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a Pokynů pro zadávání 
veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 
za předpokladu schválení přípravy projektu Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 
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 2.  uvolnění finančních prostředků z rezervy na kapitole 13 (org. 7777) ve výši 1.100.000,00 
Kč a to na financování TDI, za současného navýšení kap. 14 (kapitálové výdaje)  
a po schválení aktualizace celkových výdajů a závazného finančního limitu pro přípravu 
projektu Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 

III.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 

doplnění celkových výdajů a závazného finančního limitu pro přípravu projektu Stavební 
úpravy objektu Gymnázia J. K.Tyla (příprava projektu) do soupisu Celkových výdajů projektů  
a finančních limitů na předfinancování a kofinancování projektů v roce 2011 dle přílohy č. 1 

IV.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Centrum EP, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje se sídlem Soukenická 54, 

500 03 Hradec Králové, IČ: 712 18 840  
zastupováním zadavatele 

  termín: 31.08.2011  
   

V.  u  k  l  á  d  á   
 1. PhDr. Jiřímu Noskovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení a předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje 

   termín: 24.03.2011  
  

 

 2. Ing. Miloslavu Nejedlému, vedoucímu ekonomického odboru,  
zapracovat přijaté usnesení do 2. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011 

   termín: 16.06.2011  
  

 

 3. Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 
převést případné nevyčerpané uvolněné finanční prostředky zpět na kap. 13,  
org 7777 dle důvodové zprávy 

   termín: 31.08.2011  
  

 

 
 

 
USNESENÍ RK/6/332/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
 1. závěry hodnotící komise ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce 

Další profesní vzdělávání pracovníků zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb 
dle přílohy č. 1 

 2. návrh na zrušení veřejné zakázky Další profesní vzdělávání pracovníků zadavatelů 
a poskytovatelů sociálních služeb v rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů 
sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje IV, a to: 

  a) dílčí část 18 - Poruchy chování dětí a dospělých 
  b) dílčí část 21 - Bazální stimulace, úvod do konceptu 
  c) dílčí část 25 – Zjišťování potřeb klientů – mapování  

klientovi situace, sociální šetření  
  d) dílčí část 30 - Způsobilost k právním úkonům 
  e) dílčí část 31 – Sociální práce v systému pomoci  

v hmotné nouzi  
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. vyhlášení veřejných zakázek malého rozsahu 
  a) Další profesní vzdělávání pracovníků zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb - 

Poruchy chování dětí a dospělých 
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  b) Další profesní vzdělávání pracovníků zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb - 
Bazální stimulace, úvod do konceptu 

  c) Další profesní vzdělávání pracovníků zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb - 
Zjišťování potřeb klientů – mapování klientovi situace, sociální šetření 

  d) Další profesní vzdělávání pracovníků zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb - 
Způsobilost k právním úkonům 

  e) Další profesní vzdělávání pracovníků zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb - 
Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi 

  f) vše v rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území 
Královéhradeckého kraje IV 

 2. advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s. r. o., se sídlem Velké 
náměstí 135/19 500 03 Hradec Králové, jako osobu pověřenou v zadávacím řízení 

III.  j  m  e  n  u  j  e   
    členy a náhradníky hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání 

obálek ve složení: 
 1. PhDr. Bc. Nosek Jiří, člen; Ing. Vladimír Derner, náhradník člena  
 2. Ing. Jan Tippner, člen; Ing. Václava Domšová, náhradník člena  
 3. Mgr. Robert Černý, člen; Ing. Ivan Guman, náhradník člena  
 4. Mgr. Martina Smudková, člen; Mgr. Lucie Janoušková, náhradník člena  
 5. Mgr. Petr Mikeš, člen; Mgr. Ing. Tereza Neumanová, náhradník člena  
IV.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Ludmile Lorencové, vedoucí odboru sociálních věcí  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
   termín: 18.03.2011  

  

 

 2. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 
podepsat zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, příloha č. 1 a rozhodnutí zadavatele  
o zrušení dílčích částí veřejné zakázky, příloha č. 2 

   termín: 18.03.2011  
  

 

 
 

 
USNESENÍ RK/6/333/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
 1. závěry hodnotící komise ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce 

Další profesní vzdělávání pracovníků zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb 
dle přílohy č. 1 

 2. návrh na vyhlášení vítězných uchazečů v rámci veřejné zakázky Další profesní vzdělávání 
pracovníků zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb 

II.  r  o  z  h  o  d  l  a   
    o výběru uchazečů, kteří podali nabídku a splnili veškeré požadavky zadavatele dle přílohy č. 1 
 1. Dílčí část 1. – Komunikace, komunikační dovednosti 

Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 284.310,- Kč 
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 2. Dílčí část 2. – Komunikační dovednosti v přímé práci s klientem 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 480.900,- Kč 

 3. Dílčí část 3. – Alternativní a augmentativní komunikace 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 311.580,- Kč 

 4. Dílčí část 4. – Stres a jeho zvládání 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 411.540,- Kč 

 5. Dílčí část 5. – Rozvoj sociálně psychologických kompetencí, syndrom vyhoření 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 1.266.000,- Kč 

 6. Dílčí část 6. – Specifika práce se seniory 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 336.630,- Kč 

 7. Dílčí část 7. – Specifika práce a komunikace s osobami s demencí (s důrazem 
na Alzheimerovu chorobu) 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 288.000,- Kč 

 8. Dílčí část 8. – Cvičení paměti 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 94.500,- Kč 

 9. Dílčí část 9. – Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 148.500,- Kč 

 10. Dílčí část 10. – Paliativní péče a doprovázení umírajících 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 49.500,- Kč 

 11. Dílčí část 11. – Specifika práce s osobami s mentálním postižením 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
Nabídková cena (včetně DPH): 467.500,- Kč 

 12. Dílčí část 12. – Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
Nabídková cena (včetně DPH): 96.180,- Kč 

 13. Dílčí část 13. – Sexualita a vztahy osob s mentálním postižením a demencí 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 94.770,- Kč 
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 14. Dílčí část 15. – Základy fyzioterapie 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 738.000,- Kč 

 15. Dílčí část 16. – Práce s klienty s poruchou hybnosti a obtížemi v motorice, kompenzační 
pomůcky 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 318.540,- Kč 

 16. Dílčí část 17. – Psychiatrické minimum 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 306.000,- Kč 

 17. Dílčí část 19. – Úvod do ergoterapie 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 305.740,- Kč 

 18. Dílčí část 19. – Úvod do ergoterapie 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 305.740,- Kč 

 19. Dílčí část 22. – Motivační rozhovory 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 2.162.700,- Kč 

 20. Dílčí část 24. – Základní sociální poradenství, poradenské dovednosti 
Marlin, s.r.o. 
IČ: 70889546 
Nabídková cena (včetně DPH): 147.840 Kč 

 21. Dílčí část 26. – Individuální plánování v sociálních službách 
Marlin, s.r.o. 
IČ: 70889546 
nabídková cena (včetně DPH): 756.864,- Kč 

 22. Dílčí část 27. – Práva klientů a jejich ochrana  
Marlin, s.r.o. 
IČ: 70889546 
nabídková cena (včetně DPH): 172.800 Kč 

 23. Dílčí část 29. – Prevence zdravotních rizik v sociálních službách 
Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová 
IČ: 73830186 
nabídková cena (včetně DPH): 120.750,- Kč 

III.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření smluv na Další profesní vzdělávání pracovníků zadavatelů a poskytovatelů sociálních 

služeb s vítězným uchazečem dle příloh č. 3 - 25 návrh textu smlouvy byl součástí zadávací 
dokumentace 45/2 a byl schválen Radou kraje 

IV.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Ludmile Lorencové, vedoucí odboru sociálních věcí  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
   termín: 18.03.2011 
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 2. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
podepsat zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky a smlouvy s vítěznými uchazeči dle příloh č. 3 - 25 

   termín: 18.03.2011  
  

 

 
 

 
USNESENÍ RK/6/334/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    závěry hodnotící komise ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce 

Manažerské vzdělávání vedoucích pracovníků v sociálních službách dle přílohy č. 1 
II.  r  o  z  h  o  d  l  a   
    o výběru uchazeče, který jako jediný podal nabídku a splnil veškeré požadavky zadavatele:  
 1.  Automobile Driving Education a. s., IČ 28271645, cena včetně DPH 674.000 Kč 
III.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření smlouvy na Manažerské vzdělávání vedoucích pracovníků v sociálních službách 

s vítězným uchazečem dle přílohy č. 3 
IV.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Ludmile Lorencové, vedoucí odboru sociálních věcí  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
   termín: 18.03.2011  

  

 

 2. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  
podepsat zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky a smlouvu o realizaci manažerského vzdělávání vedoucích 
pracovníků sociálních služeb dle příloh č. 1 - 3 

   termín: 18.03.2011  
  

 

 
 

 
USNESENÍ RK/6/335/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
 1. závěry hodnotící komise ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce: 

Poskytování sociálních služeb: Sociálně terapeutická dílna – osoby s mentálním postižením 
 2. smlouvu o zajištění sociální služby pro region Rychnovska 
 3. smlouvu o zajištění sociální služby pro region Královédvorska 
II.  r  o  z  h  o  d  l  a   
 1. o výběru uchazeče, který jako jediný podal nabídku pro příslušnou dílčí část a splnil 

veškeré požadavky zadavatele: 
  a) Dílčí část 1 - Poskytování sociálních služeb: Sociálně terapeutická dílna – osoby 

s mentálním postižením v Rychnově nad Kněžnou pro region Rychnovsko 
  b) Pferda - sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením 

Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
IČ: 26657431  

  c) nabídková cena (včetně příp. DPH): 997.333,- Kč; jedná se o plnění osvobozené 
od DPH bez nároku na odpočet daně - blíže viz. zákon o DPH (§51 a §59 zákona) 
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  d) Dílčí část 2 - Poskytování sociálních služeb: Sociálně terapeutická dílna – osoby 
s mentálním postižením ve Dvoře Králové nad Labem pro region Královédvorsko 

  e) Farní charita Dvůr Králové nad Labem  
Palackého 99, 54401 Dvůr Králové nad Labem 
IČ: 43464637  

  f) nabídková cena (včetně příp. DPH): 797.867,- Kč; jedná se o plnění osvobozené 
od DPH bez nároku na odpočet daně - blíže viz zákon o DPH (§51 a §59 zákona) 

  g) pověření vybraných uchazečů závazkem veřejné služby spočívajícím v poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu – zabezpečení služeb sociální prevence 
bez úhrady, případně za úhradu ve stanovené maximální výši pro cílovou skupinu 

III.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření smluv o zajištění sociální služby s vybranými vítěznými uchazeči 
IV.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Ludmile Lorencové, vedoucí odboru sociálních věcí  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
   termín: 31.03.2011  

  

 

 2. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  
podepsat převzetí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky a smluv o zajištění sociální služby s vítěznými uchazeči 

   termín: 31.03.2011  
  

 

 
 

 
USNESENÍ RK/6/336/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
 1. vyhlásit dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují 

sociální služby v Královéhradeckém kraji v roce 2011 
 2. schválit Zásady dotačního programu na podporu činností, které navazují, kooperují 

nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji v roce 2011 
 3. jmenovat hodnotící komisi pro vyhlášený dotační program ve složení: 
  a) Ing. Vladimír Derner; náhradník člena - Ing. Miroslav Uchytil 
  b) RNDr. Petr Žďánský, CSc.; náhradník člena - Miroslav Vlasák 
  c) Bc Otakar Kalenda; náhradník člena - MUDr. Vladimír Záleský 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Vladimíru Dernerovi, 2. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
  termín: 24.03.2011  

   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/337/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
 1. vyhlásit dotační program na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2011 
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 2. schválit Zásady pro poskytování dotací z dotačního programu na podporu sociálních služeb 
definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 
v Královéhradeckém kraji v roce 2011 

 3. jmenovat hodnotící komisi pro vyhlášený dotační program ve složení: 
  a) Ing. Vladimír Derner; náhradník člena - Ing. Vladimír Uchytil 
  b) RNDr. Petr Žďánský, CSc.; náhradník člena - Miroslav Vlasák 
  c) Bc. Otakar Kalenda; náhradník člena - MUDr. Vladimír Záleský 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Vladimíru Dernerovi, 2. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
  termín: 24.03.2011  

   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/338/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 
 1. dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Vrchlabí 

s účinností od 1. 4. 2011 
 2. dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Barevné domky Hajnice s účinností 

od 1. 4. 2011 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Vladimíru Dernerovi, 2. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje  
  termín: 24.03.2011  

   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/339/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodej nepotřebného movitého majetku Královéhradeckého kraje, předaného k hospodaření 

příspěvkové organizaci Domov Dolní zámek Teplice nad Metují – šicího stroje zn. LADA 
z roku 1984, jiné fyzické osobě, za cenu 100,-- Kč s ponecháním výnosu Domovu Dolní zámek 
Teplice nad Metují pro potřeby jeho provozu 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Dagmar Kušlové, ředitelce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují, 

zrealizovat prodej uvedeného movitého majetku 
  termín: 31.05.2011  

   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/340/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    zprávu o činnosti a rozbory hospodaření příspěvkových organizací odboru sociálních věcí 

za rok 2010 
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USNESENÍ RK/6/341/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    neuplatnění sankce dle smlouvy č. KK 09-16-D, která byla uzavřena v rámci dotačního řízení 

pro rok 2009 s Oblastní nemocnicí Náchod a. s. 
II.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 

neuplatnění sankce dle smlouvy č. KK 09-16-D, která byla uzavřena v rámci dotačního řízení 
pro rok 2009 s Oblastní nemocnicí Náchod a. s. 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Vladimíru Dernerovi, 2. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
  termín: 24.03.2011  

   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/342/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    závěry a doporučení hodnotící komise dle protokolu o otevírání obálek ze dne 22. února 2011, 

protokolu z jednání hodnotící komise ze dne 22. února 2011 a protokolu z 2. jednání hodnotící 
komise ze dne 7. 3. 2011 k veřejné zakázce Další profesní vzdělávání pracovníků zadavatelů  
a poskytovatelů sociálních služeb dle přílohy č. 1, 2 a 3 

 1. návrh na vyloučení uchazeče z veřejné zakázky Další profesní vzdělávání pracovníků 
zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb v dílčí části číslo 2, 14, 17, 20, 23, 24 

 2. návrh na zrušení veřejné zakázky Další profesní vzdělávání pracovníků zadavatelů 
a poskytovatelů sociálních služeb, dílčí části 14 (Pravidla šetrné sebeobrany) a 23 (Základní 
kurz krizové intervence) dle § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, protože byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé 

 3. návrh na vyhlášení navazujících jednacích řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 2 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zadání veřejné zakázky „Další profesní 
vzdělávání pracovníků zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb - Pravidla šetrné 
sebeobrany“ a veřejné zakázky „Další profesní vzdělávání pracovníků zadavatelů 
a poskytovatelů sociálních služeb - Základní kurz krizové intervence“, obojí v rámci 
projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území 
Královéhradeckého kraje IV 

II.  r  o  z  h  o  d  l  a   
 1. o vyloučení uchazečů: 
  a) Sdružení Podané ruce, o. s., IČ: 605 57 621; sídlem Francouzská 36, Brno střed 

v dílčích částech číslo: 2, 23, 24  
  b) Asociace průvodců v problematice rizikového chování, IČ: 270 30 067; sídlem 

Vídeňská 22, Olomouc 
v dílčí části číslo: 14  

  c) Centrum Andragogiky, s. r. o., IČ: 274 89 698; sídlem Škroupova 631, Hradec Králové 
v dílčích částech číslo: 14, 17 a 20  

 2. zrušení nadlimitní veřejné zakázky Další profesní vzdělávání pracovníků zadavatelů 
a poskytovatelů sociálních služeb, dílčí části 14 (Pravidla šetrné sebeobrany) a 23 (Základní 
kurz krizové intervence) 
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 3. o vyhlášení navazujícího jednacího řízení s uveřejněním Další profesní vzdělávání 
pracovníků zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb - Pravidla šetrné sebeobrany 
a navazujícího jednacího řízení s uveřejněním pro zadání veřejné zakázky Další profesní 
vzdělávání pracovníků zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb - Základní 
kurz krizové intervence, obojí v rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů 
sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje IV 

III.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. vyhlášení navazujícího jednacího řízení s uveřejněním „Další profesní vzdělávání 

pracovníků zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb - Pravidla šetrné sebeobrany“ 
 a navazujícího jednacího řízení s uveřejněním „Další profesní vzdělávání pracovníků 
zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb - Základní kurz krizové intervence“, obojí 
v rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území 
Královéhradeckého kraje IV 

 2. advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o., se sídlem Velké náměstí 
135/19 500 03 Hradec Králové, jako osobu pověřenou v zadávacím řízení 

IV.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Ludmile Lorencové, vedoucí odboru sociálních věcí 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
   termín: 18.03.2011  

  

 

 2. Bc. Lubomíru Francovi hejtmanovi Královéhradeckého kraje  
podepsat zprávu o posouzení a hodnocení nabídek příloha č. 1, rozhodnutí zadavatele  
o vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení a rozhodnutí zadavatele o zrušení dílčích částí 
veřejné zakázky zadávacího řízení příloha č. 5 a 6 

   termín: 18.03.2011  
  

 

 
 

 
USNESENÍ RK/6/343/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    písemnou zprávu zadavatele o nadlimitní veřejné zakázce vyhotovenou v souladu 

s ust. § 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle přílohy č. 1 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    písemnou zprávu zadavatele o nadlimitní veřejné zakázce vyhotovenou v souladu s ust. § 85 

zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle přílohy č. 1 
III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Ludmile Lorencové, vedoucí odboru sociálních věcí  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
   termín: 17.03.2011  

  

 

 2. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanu Královéhradeckého kraje 
podepsat písemnou zprávu zadavatele dle přílohy č. 1  

   termín: 17.03.2011  
  

 

 
 

 
USNESENÍ RK/6/344/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    záměr změny financování pořízení Regiocentra Nový pivovar dle přílohy 
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II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Vladimíru Dernerovi, 2. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 
 1. zajistit provedení potřebných analýz navrhovaného řešení 
   termín: 31.05.2011  

  

 

 2. jednat s leasingovým pronajímatelem o podmínkách realizace navrhovaného řešení 
   termín: 31.05.2011  

  

 

 3. informovat Radu Královéhradeckého kraje o výsledcích analýz a jednání dle bodu II. 1.  
a 2. tohoto usnesení 

   termín: 31.05.2011  
 
  

 

 
 
USNESENÍ RK/6/345/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informace o současném stavu realizace výstavby kavárny v RegioCentru Nový pivovar 

pro realizaci projektu "Bistro U Dvou přátel" pro obecně prospěšnou společnost SKOK 
do života 

 
 

 
USNESENÍ RK/6/346/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    návrh na uzavření smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a Fakultní nemocnicí Hradec 

Králové o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby stanovením maximální výše vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby 

II.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
 1. deklarovat, že zajištění poskytování lékařské služby první pomoci zejména pro obyvatele 

Královéhradeckého kraje na spádovém území okresu Hradec Králové je závazkem veřejné 
služby  

 2. schválit: 
  a) uzavření smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a Fakultní nemocnicí Hradec 

Králové o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby 
za plnění závazku veřejné služby  

  b) stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby na zajištění poskytování 
lékařské služby první pomoci maximálně do výše 5.200,0 tis. Kč  

III.  u  k  l  á  d  á   
    PharmDr. Janě Třešňákové, člence Rady Královéhradeckého kraje 

předložit materiál k projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje  
  termín: 24.03.2011  
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USNESENÍ RK/6/347/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 

revokaci usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/9/557/2009 ze dne 
22.10.2009 v bodě I., odst. 2)  takto: 
spolufinancování a předfinancování projektu v roce 2011 je  částečně financováno ve výši 
2.500 tis. Kč z úvěru u České spořitelny a.s. (kap. 15 - zdravotnictví) 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PharmDr. Janě Třešňákové, člence Rady Královéhradeckého kraje 

předložit materiál ke schválení na nejbližší jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
  termín: 24.03.2011  

   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/348/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    žádost Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o., o poskytnutí neinvestiční dotace 

na rok 2011 ve výši 10.000,0 tis. Kč 
II.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
 1. deklarovat, že zajištění dvacetičtyř hodinové nepřetržité urgentní (neodkladné) akutní 

lůžkové a ambulantní nemocniční péče v oboru interna a chirurgie a poskytování lékařské 
služby první pomoci zejména pro obyvatele Královéhradeckého kraje na spádovém území 
Vrchlabska je závazkem veřejné služby  

 2. schválit 
  a) uzavření smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a Česko-německou horskou 

nemocnicí Krkonoše, s.r.o., o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby  

  b) stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby na zajištění poskytování 
lékařských služeb deklarovaných v čl. II odst. 1 tohoto usnesení maximálně do výše 
5.000,0 tis. Kč  

  c) navýšení kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2011 ve výši 5.000,0 tis. Kč na úkor 
rezervy kraje 

III.  u  k  l  á  d  á   
    PharmDr. Janě Třešňákové, člence Rady Královéhradeckého kraje 

předložit materiál ke schválení na nejbližší jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
  termín: 24.03.2011  

   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/349/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    žádost ředitele  příspěvkové organizaci Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého 

kraje na navýšení příspěvku na provoz na rok 2011 
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II.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 

zapojení nedaňových příjmů (splátka půjčených prostředků) kapitoly 15 – zdravotnictví ve výši 
720,0 tis. Kč a rezervy kraje ve výši 280,0 tis. Kč a současně navýšení příspěvku na provoz 
příspěvkové organizaci Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje 
ve výši 1.000,0 tis. Kč 

III.  u  k  l  á  d  á   
    PharmDr. Janě Třešňákové, člence rady Královéhradeckého kraje 

předložit materiál ke schválení na nejbližší jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
  termín: 24.03.2011  

   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/350/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  o  u  h  l  a  s  í   
    s přípravou projektu Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod a.s - I. etapa, jehož 

žadatelem je Královéhradecký kraj. Žádost o poskytnutí dotace bude předložena v rámci ROP 
NUTS II Severovýchod a IOP 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přípravu veřejné zakázky na dodávku projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení (pro provádění stavby) dle Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a Pokynů pro zadávání veřejných 
zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek v IOP za předpokladu schválení přípravy projektu 
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 

 2. přípravu veřejné zakázky na komplexní zajištění technického dozoru investora  
a koordinátora BOZP (dále jen TDI) dle Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a Pokynů pro zadávání 
veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek v IOP za předpokladu schválení přípravy projektu 
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 

 3. poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP (IČ 71218840) ve výši 
500.000,- Kč na přípravu projektu z finančních prostředků kapitoly č. 13 vyčleněných 
na přípravu projektů Centrem EP na rok 2011 

III.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit:  

přípravu projektu Generel ON Náchod a. s. - Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice 
Náchod a.s, jehož žadatelem je Královéhradecký kraj. Žádost o poskytnutí dotace bude 
předložena v rámci ROP NUTS II Severovýchod a Integrovaného operačního programu (IOP)  
a doporučuje, aby uvedený záměr byl deklarován jako investiční priorita Královéhradeckého 
kraje na roky 2011-2016 

IV.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Centrum EP, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje se sídlem Soukenická 54, 

500 03 Hradec Králové, IČ: 712 18 840 
- zastupováním zadavatele 
- přípravou žádosti o poskytnutí dotace v rámci ROP NUTS II Severovýchod a IOP  
a zastupováním Královéhradeckého kraje při výkonu aktivit s tím spojených 

  termín: 31.03.2011  
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V.  u  k  l  á  d  á   
    PharmDr. Janě Třešňákové, člence Rady Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení a předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje 

  termín: 24.03.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/351/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    Informaci o zajištění zdravotní péče na Opočensku 
 

 
 
USNESENÍ RK/6/352/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    důvodovou zprávu týkající se návrhu smlouvy o spolupráci 9. celostátní konference  

s mezinárodní účastí "Strategické plány měst, krajů, informační a komunikační technologie, 
evropské projekty pro rozvoj měst a regionů" - SPMIT 2011 v Hradci Králové včetně příspěvku 
Královéhradeckého kraje ve výši 49.000,- Kč 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    smlouvu o spolupráci při pořádání 9. celostátní konference s mezinárodní účastí "Strategické 

plány měst, krajů, informační a komunikační technologie, evropské projekty pro rozvoj měst  
a regionů" - SPMIT 2011 v Hradci Králové včetně příspěvku Královéhradeckého kraje ve výši 
49.000,- Kč (hrazeno z kapitoly 39) 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Helmutu Dohnálkovi, 3. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 

realizovat přijaté usnesení 
  termín: 31.05.2011  

   

IV.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Bc. Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje 

podpisem smlouvy o spolupráci při pořádání 9. celostátní konference s mezinárodní účastí 
"Strategické plány měst, krajů, informační a komunikační technologie, evropské projekty 
pro rozvoj měst a regionů" - SPMIT 2011 v Hradci Králové 

  termín: 30.04.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/353/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    důvodovou zprávu ve věci poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2011 na podporu 

činnosti pro Sdružení dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské  
a okresní sdružení Královéhradeckého kraje 

II.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2011 na podporu činnosti pro Sdružení 
dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské a okresní sdružení 
Královéhradeckého kraje ve výši 2.000 tis. Kč 
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III.  u  k  l  á  d  á   
    Helmutu Dohnálkovi, 3. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
  termín: 24.03.2011  

   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/354/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    dohodu s městem Chlumec nad Cidlinou o částečné úhradě nákladů za užívání služebního 

mobilního telefonu  
II.  z  m  o  c  ň  u  j  e   
    Bc. Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje 

k podpisu dohody s městem Chlumec nad Cidlinou o částečné úhradě nákladů za užívání 
služebního mobilního telefonu  

  termín: 25.03.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/355/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    smlouvu o výkonu zadavatelských činností se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého 

kraje a. s. – oblast zdravotnictví 
II.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s. 

dle čl. 12 odst. 1 Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup 
Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, na období do 31.12.2011 výkonem 
zadavatelských činností při veřejných zakázkách malého rozsahu (dle § 12 odst. 3 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) uvedených v příloze 
tohoto usnesení, při nichž zadavatelem je Královéhradecký kraj 

  termín: 31.12.2011  
   

III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat smlouvu o výkonu zadavatelských činností se Zdravotnickým holdingem 
Královéhradeckého kraje 

   termín: 25.03.2011  
  

 

 2. Ing. Pavlu Tichému, vedoucímu odboru investic 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 31.03.2011  
  

 

 
 

 
USNESENÍ RK/6/356/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  r  o  z  h  o  d  l  a   
    o zadavateli veřejné zakázky na stavební práce "Modernizace silnice III/3211 Rychnov 

nad Kněžnou - Lokot", zadavatelem této zakázky je Královéhradecký kraj s tím, že zmocňuje 
k zajištění průběhu zadávacího řízení firmu Veřejné zakázky s. r. o. Praha 
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II.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
 1. podmínky zadávání veřejné zakázky formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce "Modernizace silnice 
III/3211 Rychnov nad Kněžnou - Lokot" 

 2. složení komise pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace včetně náhradníků:  
1. člen: Helmut Dohnálek; náhradník: Ing. Jan Uhlíř;  
2. člen: Ing. Roman Kosař; náhradník: Marie Trutnovská;  
3. člen: Ing. Lucie Mikolášková;  náhradník: Ing. Silvie Pochtiolová; 
4. člen: Ing. Rostislav Folta; náhradník: Ing. Alois Zaňka;  
5. člen: Mgr. Jitka Bučková;  náhradník: Bc. Lenka Tobišková 

 3. složení hodnotící komise včetně náhradníků:  
1. člen: Helmut Dohnálek; náhradník: Ing. Jan Uhlíř;  
2. člen: Ing. Roman Kosař; náhradník: Marie Trutnovská;  
3. člen: Ing. Lucie Mikolášková; náhradník: Ing. Silvie Pochtiolová; 
4. člen: Ing. Rostislav Folta; náhradník: Ing. Alois Zaňka;  
5. člen: Mgr. Jitka Bučková; náhradník: Bc. Lenka Tobišková 

III.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    podmínky zadání veřejné zakázky na stavební práce "Modernizace silnice III/3211 Rychnov 

nad Kněžnou - Lokot", složení komise pro otevírání obálek,  
posouzení kvalifikace a hodnotící komise včetně náhradníků 

IV.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Tichému, vedoucí odboru investic  

zajistit realizaci tohoto usnesení při zadávání veřejné zakázky 
  termín: 30.04.2011  

   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/357/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    zařazení a změnu financování jmenovitých akcí v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje 

a reprodukce Královéhradeckého kraje, odvětví kultury v roce 2011 - II. úprava (dle důvodové 
zprávy a přílohy) 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Miloslavu Nejedlému, vedoucímu ekonomického odboru 

zapracovat úpravu do II. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011 
  termín: 16.06.2011  

   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/358/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajskému ředitelství policie 

Královéhradeckého kraje dle přílohy důvodové zprávy 
 2. poskytnutí finančních darů z rozpočtu ostatních příspěvků a darů kapitoly 18 - 

zastupitelstvo kraje (2011) ve výši: 
  a) 30.000 Kč Bruslařskému klubu dr. Jaroslava Hainze Hradec Králové (IČ 42195021) 

na částečnou úhradu nákladů na podporu mládežnických kategorií v bruslařském klubu 
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  b) 15.000 Kč Odboru KČT TJ Sopotnice (IČ 72065818) na pořádání 39. ročníku pochodu 
Přes tři hrady a 27. ročníku cyklojízdy Přes tři hrady na kole 

  c) 10.000 Kč Dobrovolnému svazku obcí Region Orlické hory (IČ 48617334) na realizaci 
účasti na 10. ročníku mezinárodní cyklistické akce Cyklo Glacensis 2011 

  d) 15.000 Kč Královéhradeckému krajskému sdružení Českého svazu tělesné výchovy 
(IČ 70926069) na částečnou úhradu nákladů na pronájem sálů, raut, propagaci a ceny 
pro vyhodnocené na akci „Nejúspěšnější sportovec roku 2010“ 

  e) 15.000 Kč Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizaci Jičín 
(IČ 60117672) na činnost okresní organizace – kulturní a rehabilitační akce, zájezdy 
s poznávací tématikou 

  f) 50.000 Kč Hasičskému sboru České hasičské jednoty Kostelec nad Orlicí – město 
(IČ 75055791) na pořádání akce „Hasičské oslavy 2011“ u příležitosti 140. výročí 
založení hasičského sboru v Kostelci nad Orlicí a 55. výročí zahájení partnerství 
s hasičským sborem v Triebesu 

  g) 50.000 Kč Českému svazu stavebních inženýrů, oblastní pobočka Hradec Králové 
(IČ 45978921) na zhotovení cen pro vítěze 8. ročníku soutěže „Stavba 
roku Královéhradeckého kraje 2011“ 

  h) 15.000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Chlumec nad Cidlinou (IČ 70829659) na činnost 
taneční skupiny She-pot 

  i) 15.000 Kč Masarykově společnosti, odbočka Hradec Králové (IČ 45981302) 
na realizaci přednáškové činnosti 

  j) 30.000 Kč Sportovnímu sdružení ČSTV Rychnov nad Kněžnou (IČ 00435783) 
na částečnou úhradu nákladů na zabezpečení účasti českých mládežnických delegací 
na mezinárodních setkáních mládeže v německém Schierke a maďarské Budapešti 

  k) 60.000 Kč občanskému sdružení SKC DT – bicycles (IČ 27024059) na částečnou 
úhradu nákladů na akce „Závod o pohár Města Rokytnice v Orlických horách“ 
a „Velká cena Orlických hor“ 

  l) 17.000 Kč občanskému sdružení Sportovní centrum Dobrošov (IČ 26661497) 
na pořádání akce „Pohár Dobrošova 2011 – VIII. ročník“ 

  m) 25.000 Kč občanskému sdružení Společnost přátel ZUŠ Třebechovice (IČ 22847766) 
podporu činnosti sdružení 

  n) 20.000 Kč občanskému sdružení Alternativa pro kulturu (IČ 26991811) na částečnou 
úhradu nákladů na 13. ročník Mezinárodního hudebního festivalu JAZZINEC 2011 – 
ubytování a náklady na ozvučení akce 

  o) 15.000 Kč Občanskému sdružení pro radost dětem (IČ 22858326) na pořádání 
akce „Ples princů a princezen“ 

  p) 100.000 Kč občanskému sdružení Královéhradecký klub přátel parních strojů 
(IČ 26665484) na podporu dětské železnice v Hradci Králové pro rok 2011 

  q) 30.000 Kč občanskému sdružení Diaklub Nová Paka (IČ 22726756) na celoroční 
činnost sdružení diabetických dětí v roce 2011 

  r) 20.000 Kč občanskému sdružení Klub Dětem (IČ 26610671) na částečnou úhradu 
nákladů na 10. ročník projektu „Veselé léto“ 

  s) 15.000 Kč občanskému sdružení WČK (IČ 22849424) na částečnou úhradu nákladů 
na zajištění kulturní akce festival ZUŠKAPEL v Třebechovicích pod Orebem 

  t) 20.000 Kč občanskému sdružení Vodácko-cyklistická společnost (IČ 64806499) 
na částečnou úhradu nákladů na pořádání VIII. ročníku country festivalu „Pamětnický 
šutr“ 
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  u) 30.000 Kč občanskému sdružení Sdružení obrany spotřebitelů Královéhradeckého 
kraje (IČ 22903976) na částečnou úhradu nákladů na činnost poraden v Hradci Králové 
a Albrechticích nad Orlicí v roce 2011 

  v) 50.000 Kč společnosti Filharmonie Hradec Králové o.p.s. (IČ 27504247) na přípravu 
dalšího ročníku mezinárodních projektu Den ambasád s FHK – Den Finska 

  w) 50.000 Kč společnosti Horská služba ČR, o.p.s. (IČ 27467759) na pořádání XXXIV. 
ročníku Mezinárodní soutěže Horské služby – memoriál J. Messnera a Š. Spusty 

  x) 40.000 Kč společnosti Terra nostra – malebný kraj, o.p.s. (IČ 25985213) na pořádání 
7. ročníku galavečera Den D – „Ocenění dobrovolníků východních Čech“ 

  y) 30.000 Kč Janu Petrovickému na podporu činnosti orchestru Melodybrass 
  z) 100.000 Kč Martinu Kráčalíkovi (IČ 67346600) na částečnou úhradu nákladů 

na světový pohár ve Freestyle snowboardingu „QS Snow Jam“ 
 3. poskytnutí finančních darů z rozpočtu ostatních příspěvků a darů kapitoly 18 - 

zastupitelstvo kraje (2011) ve výši: 
  a) 50.000 Kč Iryně Shemotě na částečnou úhradu nákladů na nákup tradičních 

ukrajinských krojů 
  b) 95.000 Kč obci Deštné v Orlických horách (IČ 00274844) na tradiční akci Svátky 

skla – XX. ročník tavení skla dřevem 
  c) 80.000 Kč společnosti Letecké služby Hradec Králové a. s. (IČ 27520668) na pořádání 

akce „OPEN SKIES FOR HANDICAPPED“ 
  d) 80.000 Kč společnosti WAMAK CZ s. r. o. (IČ 27510590) na částečnou úhradu 

nákladů na 18. ročník mezinárodního festivalu filmu, televize a videa FEBIOFEST 
2011 

  e) 50.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Nové Město nad Metují, 
Komenského 15 (IČ 00857688) na dokončení 4. etapy mezinárodního projektu 
Děti dětem IV – Zvyky a tradice 

  f) 15.000 Kč příspěvkové organizaci Středisko amatérské kultury Impuls (IČ 00361488) 
na dotování ceny pro Krajskou soutěž amatérských filmů pro autory 
Královéhradeckého kraje – Cena hejtmana Královéhradeckého kraje 

  g) 6.500 Kč Richardu Šándorovi na podporu romského týmu malé kopané Gipsy Brazil 
II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

uzavřít a podepsat smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle odstavce 1. tohoto 
usnesení 

   termín: 30.06.2011  
  

 

 2. Bc. Rudolfu Dusovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana,  
zpracovat příslušné darovací smlouvy a zajistit realizaci plateb dle uzavřených smluv. 

   termín: 30.06.2011  
  

 

 
 

 
USNESENÍ RK/6/359/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje změnit smlouvu o bezúročné půjčce KPM-K/23/2010 

schválenou usnesením ZK/14/1015/2010 ve výši 4.900 tis. Kč na účelovou provozní dotaci 
na úhradu penále z rozhodnutí soudu 
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II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Mgr. Naděždě Machkové Prajzové ředitelce Muzea východních Čech v Hradci Králové 

posoudit ve spolupráci s oddělením legislativním a právním právní odpovědnost bývalého 
ředitele organizace za vzniklou finanční situaci 

   termín: 16.05.2011  
  

 

 2. PhDr. Bc. Jiřímu Noskovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

   termín: 24.03.2011  
  

 

 
 

 
USNESENÍ RK/6/360/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    pověření paní Mgr. Jitky Bučkové provedené ředitelkou Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje, která je s účinností od 14.03.2011 do doby ukončení výběrového řízení na obsazení 
pracovní pozice vedoucí odboru investic pověřena zastupováním vedoucího odboru investic 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

 
 

 
USNESENÍ RK/6/361/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  v  y  h  l  a  š  u  j  e   
    podle vyhlášky č. 247/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici 

ředitele/ředitelky Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    1. podmínky výběrového řízení a jeho zveřejnění dle důvodové zprávy 

2. složení komise pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Zdravotnické 
záchranné služby Královéhradeckého kraje 
a) PharmDr. Jana Třešňáková, členka Rady Královéhradeckého kraje 
b) MUDr. Jiří Veselý, člen Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
c) PhDr. Bc. Jiří Nosek, člen rady Královéhradeckého kraje  
d) Ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví  
e) Ing. Iva Kutíková, vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání 
f) zástupce odborové organizace 
g) zástupce lékařské komory 

III.  u  k  l  á  d  á   
    PharmDr. Janě Třešňákové, člence Rady Královéhradeckého kraje 

zajistit vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 

  termín: 17.03.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ RK/6/362/2011   
Rada Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  o  d  p  o  r  u  j  e   
    realizaci projektu „Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného 

záchranného systému" v Hradci Králové 
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II.  k  o  n  s  t  a  t  u  j  e   
    že Královéhradecký kraj podporuje realizaci záměru výstavby tohoto centra od samého začátku 

a vyjadřuje svoji trvalou podporu a ochotu v nadcházejícím období zvážit i možnost podílu 
kraje na nákladech souvisejících s přípravou a realizací projektu, jakož i následně vzniklých 
provozních nákladech výcvikového centra. Toto svoje stanovisko vyjadřuje v součinnosti   
s úsilím města Hradce Králové podpořit realizaci tohoto projektu na svém území. Dále Rada 
Královéhradeckého kraje také vyjadřuje ochotu poskytnout potřebný technický servis 
pro zdárný průběh přípravy a realizace projektu, bude-li to nutné a účelné, a bude-li ze strany 
Ministerstva vnitra tento požadavek vznesen. Toto stanovisko je chápáno jako vyjádření 
oficielního postoje Rady Královéhradeckého kraje k uvedenému záměru. 

 
 

 
 

 

 

 

Bc. Lubomír Franc 

hejtman Královéhradeckého kraje 


