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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

61. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 23.09.2020 

R/605/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů vnitřní předpis města č. 11/2020 - Hospodaření 

s majetkem města Dvůr Králové nad Labem pro účetní jednotku město Dvůr Králové nad 

Labem, s účinností od 01.10.2020 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 vedoucí OEMM 

3.1. předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.09.2020 

 

R/606/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 311 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Denise Komárkové, 

******************************************, na dobu určitou, od 15.10.2020 do 

14.10.2022, za smluvní nájemné 6.000 Kč/měsíc, za předpokladu, že Denisa Komárková 

uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/1041 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 01.10.2020 
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R/607/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s provedením stavby „III/29928 Dvůr Králové – Vítězná“ na částech pozemkových parcel 

č. 3840, č. 787/52, č. 787/51, č. 4153, č. 905/13, č. 4154, č. 3631/22, č. 3997, č. 3496/23, 

č. 3496/22, č. 3522/2, č. 3496/1, č. 3644, č. 3519/3, č. 3503, č. 3504, č. 3518, všechny 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2020/0508 s Královéhradeckým krajem, 

IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 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: 13.10.2020 

 

R/608/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr darovat části pozemkových parcel č. 4154, č. 3631/22, č. 3522/2, č. 3519/3, všechny 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rámci stavby „29928 Dvůr Králové – Vítězná“, do 

vlastnictví Královéhradeckého kraje, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 28.09.2020 

 

R/609/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. přepracovanou a znovu předloženou projektovou dokumentaci na stavbu „Obchodní 

centrum Zálabí – Dvůr Králové nad Labem“, 

2. souhlasí 

2.1. se stavbou „Obchodní centrum Zálabí - Dvůr Králové nad Labem“ dle předložené 

projektové dokumentace a pověřuje starostu města podpisem koordinačního situačního 

výkresu, 

2.2. s napojením stavby „Obchodní centrum Zálabí - Dvůr Králové nad Labem“ na technickou 

infrastrukturu ( vodovod, kanalizaci, síť elektronických komunikací ve vlastnictví města 

Dvůr Králové nad Labem) a umístěním plynovodní přípojky, a to v rozsahu dle předložené 

projektové dokumentace, 

2.3. s napojením sjezdů na stávající komunikaci v ulici Alešova, rozšířením stávajících chodníků, 
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a to v rozsahu dle předložené projektové dokumentace, 

2.4. se zásahem ochranných pásem na pozemkové parcely č. 3747/2, č. 4100, obě v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, a to v rozsahu dle předložené projektové dokumentace, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zapracovat technické podmínky udělených souhlasů do smlouvy o právu provést stavbu 

pro stavbu „Obchodní centrum Zálabí - Dvůr Králové nad Labem“, 

Termín: 07.10.2020 

4. pověřuje 

4.1. vedoucí odboru OEMM podpisem smlouvy o právu provést stavbu pro stavbu „Obchodní 

centrum Zálabí - Dvůr Králové nad Labem“. 

 

R/610/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 22 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu určeného 

pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, Alžbetě Davidové, ****************, 

**************************, na dobu určitou, od 08.10.2020 do 07.10.2021, za smluvní 

nájemné 972 Kč/měsíc, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/1047 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 02.10.2020 

 

R/611/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 231 v čp. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu 

sociálního z dotačního programu IROP, Evě Dykovské, *********************, 

******************************, zastoupená opatrovníkem městem Dvůr Králové nad 

Labem, zastoupené Markétou Vohnoutovou, pověřenou výkonem opatrovnictví, dle VP 

města č. 11/2019, na dobu určitou, od 15.11.2020 do 14.11.2021, za smluvní nájemné 

952 Kč/měsíc, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/1048 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 01.10.2020 
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R/612/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 11 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu 

sociálního z dotačního programu IROP, Jiřímu a Radce Benákovým, *************, 

************, dle VP města č. 11/2019, na dobu určitou, od 01.10.2020 do 30.09.2021, za 

smluvní nájemné 2.782 Kč/měsíc, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/1049 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2020 

 

R/613/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 13 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu Fišerovi, 

***************************************, odchylně od Pravidel pro hospodaření 

s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu neurčitou, od 08.10.2020, za 

smluvní nájemné 1.764 Kč/měsíc, za předpokladu, že Jiří Fišer uhradí před podpisem 

smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/1050 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 02.10.2020 

 

R/614/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 111 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 

bez předběžného určení za min. cenu 2.917 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s byty 

v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnotící komisi na pronájem bytu č. 111 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem ve 

složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník Tomáš 

Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 30.09.2020 
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R/615/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 332 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 

bez předběžného určení, za min. cenu 4.984 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s byty 

v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnoticí komisi na pronájem bytu č. 332 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem ve 

složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník Tomáš 

Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 30.09.2020 

 

R/616/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí daru Náboženské obci Církve československé husitské ve Dvoře Králové nad 

Labem, Legionářská 1311, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 15.000 Kč na údržbu varhan, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/DAR - 2020/0994 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 

starostu města s podpisem této smlouvy, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 13.10.2020 

 

R/617/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis ze sociální komise RM  č. 11 ze dne 07.09.2020, 

2. neschvaluje 

2.1. pronájem bytu z dotačního programu IROP Miroslavu Schwarzovi, **************** 

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

 

R/618/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání finančních prostředků z Operačního programu MPSV Základní školou Podharť, Dvůr 

Králové nad Labem, Máchova 731 ve výši 37.277,10 Kč, Základní školou Schulzovy sady, 

Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 ve výši 107.100 Kč, Základní školou 5. května, Dvůr 

Králové nad Labem, 28. října 731 ve výši 14.742 Kč a Mateřské školy, Dvůr Králové nad 
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Labem, Drtinova 1444 ve výši 102.060 Kč na projekt „Potravinová pomoc dětem 

v Královéhradeckém kraji - obědy do škol ve školním roce 2020/2021“, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnuté dotace do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 31.12.2020 

 

R/619/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán pro účetní období 2020 a 2021 Základní umělecké školy R. A. Dvorského, 

Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, dle přílohy č. 1. 

 

R/620/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2012 Pravidla vyřizování sociálních 

pohřbů osaměle zemřelých osob ke dni 30.09.2020. Náhradou je Příkaz tajemníka 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 2/2020 - Pravidla pro postup obce při 

zajišťování slušného pohřbení osaměle zemřelých osob, tzv. sociálních pohřbů. 

 

R/621/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s vyvěšením vlajky České obce sokolské 8. října 2020 na budově Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem čp. 38, náměstí T. G. Masaryka, za účasti představitelů sokolské 

jednoty, 

2. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

2.1. zajistit podmínky pro vyvěšení vlajky dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 08.10.2020 

 

R/622/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z 8. jednání komise životního prostředí ze dne 14.09.2020, 

2. souhlasí 

2.1. s programem adopce zeleně ve městě Dvůr Králové nad Labem, 
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3. ukládá vedoucímu OŽP 

3.1. ve spolupráci s odborem OEMM a KTÚ-PO připravit návrh postupu a podmínek při adopci 

zeleně dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 31.10.2020 

 

R/623/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na 

akci: „Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad 

Labem“ z 18.09.2020, 

2. rozhoduje 

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

veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti Marius Pedersen, 

a. s., IČO 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, s nabídkovou cenou 

144,50 Kč bez DPH / 1 výsyp / 1 kontejner o objemu 1100 l na plasty a 14,00 Kč bez DPH / 

1 výsyp / 1 pytel o objemu 110 l na plasty, 

2.2. na základě doporučení hodnoticí komise o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich 

nabídek takto: 2. místo obsadila nabídka společnosti Lukas trade, s. r. o., IČO 25920413, 

Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 195 Kč bez DPH / 

1 výsyp / 1 kontejner o objemu 1100 l na plasty a 35 Kč bez DPH / 1 výsyp / 1 pytel 

o objemu 110 l na plasty, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu č. OŽP/OSTA-2020/1051 s vítězným uchazečem veřejné zakázky společností 

Marius Pedersen, a. s., IČO 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, na akci 

„Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad 

Labem“ a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu OŽP 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

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

Termín: 30.09.2020 

 

R/624/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. architektonicko - dopravní studie řešící silnici II/299 na náměstí Republiky a v ul. Spojených 

národů zpracované společností TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér, Horská 64, 

541 01 Trutnov, 
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2. rozhoduje 

2.1. o výběru řešení ul. Spojených národů v křižovatkách s ul. Nerudova a s ul. Fibichova jako 

kolmé napojení se silnicí II/299, 

2.2. o využití pískovcových obrub a žulové dvojlinky v rámci městské památkové zóny od malé 

okružní křižovatky u Oční školy, ul. Sladkovského, ul. Fügnerova, náměstí Republiky, 

ul. Jiráskova po křižovatku s ul. Nerudova, 

2.3. o využití betonových obrub a žulové dvojlinky v ul. Spojených národů, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. postoupit požadovaná řešení v souladu s bodem 2. tohoto usnesení zpracovateli 

projektové dokumentace společnosti ADVISIA s. r. o., IČO 24668613, se sídlem Pernerova 

659/31a, 186 00 Praha 8 v rámci akce: „III/299 Dvůr Králové nad Labem – Verdek“. 

Termín: 30.09.2020 

 

R/625/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zpracováním studie řešící provozně dispoziční řešení objektů čp. 1, 2 a 3, náměstí 

T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, jejich bezbariérového zpřístupnění a zpracování 

výtvarně prostorového řešení 2. a 4. nadzemního podlaží budovy čp. 3, 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru zpracovatele studie řešící provozně dispoziční řešení objektů čp. 1, 2 a 3, náměstí 

T. G. Masaryka, kterým je Ing. arch. Vladimír Pošepný, ATELIER ADIP, s. r. o., IČO 27542696, 

Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové, s cenou 296.450 Kč vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. objednávku č. 348/2020/RISM/ ze dne 15.09.2020 s Ing. arch. Vladimírem Pošepným, 

ATELIER ADIP, s. r. o., a pověřuje starostu města podpisem této objednávky, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit objednávku dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 25.09.2020 

 

R/626/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

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

zakázky na akci: „Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka při akci Kanalizace a ČOV 

v městské části Žireč“ ze dne 15.09.2020, 

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

1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., IČO 47116901, se sídlem Nábřežní 4, 

150 00 Praha, s nabídkovou cenou 1.004.300 Kč vč. DPH 
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2. Ingeniring Krkonoše, a. s., IČO 27472493, se sídlem Horská 634, 544 01 Trutnov, 

s nabídkovou cenou 952.149 Kč vč. DPH 

3. Building management solutions, s. r. o., IČO 28812999, se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 

Hradec Králové, s nabídkovou cenou 961.950 Kč vč. DPH 

4. Ing. Lubomír Kasper, IČO 11604115, se sídlem Kolmá 500, 541 03 Trutnov, s nabídkovou 

cenou 784.080 Kč vč. DPH 

5. DOSPOK, s. r. o., IČO 07229640, se sídlem Rýchorská 428, 541 02 Trutnov, s nabídkovou 

cenou 1.179.750 Kč vč. DPH 

6. G-servis Praha, spol. s r. o., IČO 49680226, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 

6, s nabídkovou cenou 918.390 Kč vč. DPH, 

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

pouze u vybraného uchazeče, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu, 

2. rozhoduje 

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

veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: Ing. Lubomír Kasper, 

IČO 11604115, se sídlem Kolmá 500, 541 03 Trutnov, s nabídkovou cenou 784.080 Kč 

vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. příkazní smlouvu   č. RISM/PRIK-2020/0920 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 25.09.2020 

5. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 01.10.2020 

 

R/627/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s pronájmem datového okruhu optické metropolitní sítě (Komenského - Raisova) Martinu 

Frödemu, IČO 62050729, Sochorova 1694, 544 01 Dvůr Králové nad Labem za cenu 

23.308,80 Kč bez DPH, tj. 28.203.65 Kč včetně DPH/rok, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2020/1042 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: 30.09.2020 
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R/628/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s pronájmem datového okruhu optické metropolitní sítě (Komenského - 17. listopadu) 

společnosti MKInet, s. r. o., IČO 25998862, Třebihošť 83, 544 01 Třebihošť za cenu 

14.198,40 Kč bez DPH/rok, tj. 17.180 Kč včetně DPH/rok, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2020/1040 se společností MKInet, 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: 30.09.2020 

 

R/629/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o hodnocení nabídek z 21.09.2020 na veřejnou zakázku „ZŠ Podharť - veřejná 

zakázka na dodávku ICT 2020“ 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „ZŠ Podharť - veřejná 

zakázka na dodávku ICT 2020“ tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Bc. Petr 

Šotola, IČO 43466362, Zborovská 2757, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, za cenu 

534.069,80 Kč včetně DPH. 

 

R/630/2020 - 61. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. obsah zápisu do Kroniky města Dvůr Králové nad Labem za rok 2019, 

2. ukládá vedoucí VKV 

2.1. zajistit tisk a vazbu 5 ks Kroniky města Dvůr Králové nad Labem za rok 2019. 

Termín: 18.12.2020 

 

 

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

      
            

          


