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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

72. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 10.02.2021 

R/50/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemkové parcely č. 797/10 o výměře 95 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za cenu ve výši 386 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 36.670 Kč, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 423/2020 ze dne 30.08.2020, do podílového 

spoluvlastnictví, a to spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 celku Ing. Barboře Bartošové, 

*************************************, spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 celku 

Ing. Tereze Bartošové, ***************************************** a spoluvlastnický 

podíl ve výši 1/2 celku Mgr. Prapti Anandy Zeilhoferové, ************************, 

1.2. schválit smlouvu kupní č. OEMM/KUPP-2021/0009 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/51/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemkové parcely č. 2309/88 o výměře 126 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za cenu 418 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 52.668 Kč, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 422/2020 ze dne 03.08.2020, do podílového spoluvlastnictví, 

a to spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 celku Mgr. Haně Drtinové, ****************** 

***************, spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 celku Alešovi Šolcovi,  ************, 

***************************** a spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 celku Petře Šolcové,  

********************************************** za podmínky zřízení bezúplatné 

služebnosti inženýrské sítě na části pozemkové parcely č. 2309/88 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 5175-516/2020 ve prospěch města Dvůr 

Králové nad Labem, 
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1.2. schválit smlouvu kupní a o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. OEMM/KUPP–2021/0010 

v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/52/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. navýšení výměry pronájmu části pozemkové parcely č. 2315 z 50 m2 na 75 m2 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Petru Effenberkovi, ***************************************, 

od 15.02.2021. 

1.2. dodatek č. 1 OEMM/NAJE-2019/0579-D-1 k nájemní smlouvě č. OEMM/NAJE-2019/0579 

ze dne 19.08.2019 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dodatek č. 1 dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 26.02.2021 

 

R/53/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 1827/1 o výměře 200 m2 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, s Milanem Syrůčkem, *********************************, 

dohodou k 31.03.2021, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2021/0011 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1827/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

města k podpisu, 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 26.02.2021 

 

R/54/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 42 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 

jako byt bez předběžného určení, za min. cenu 2.204 Kč/měsíc dle Pravidel pro 

hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnoticí komisi na pronájem bytu č. 42 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad 

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

(náhradník Tomáš Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 
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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: 16.02.2021 

 

R/55/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. úpravu výše nájemného z bytů pro rok 2021 o meziroční růst inflace ve výši vyhlášené ČSÚ, 

tj. o 3,2 %, s účinností od 01.01.2021, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

 

R/56/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr výpůjčky části pozemkové parcely č. 148/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro 

stávající billboard společnosti ZOO Dvůr Králové a. s., IČO 27478246, Štefánikova 1029, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 15.02.2021 

 

R/57/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 589 v k. ú. Žirecká 

Podstráň, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH, 

tj. 242 Kč včetně příslušné sazby DPH za každý, i započatý metr uloženého elektrického 

vedení a zařízení, nejméně však 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 2.420 Kč včetně 

příslušné sazby DPH, s umístěním stavby v části pozemkové parcely č. 589 v k. ú. Žirecká 

Podstráň, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti IV-12-

2021664 (ES OEMM-BUDO-2021/0012) se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, 

se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, která je na základě plné moci 

zastoupena společností ELEKTRO-COMP spol. s r. o., IČO 15032060, se sídlem Maloskalická 

68, 552 03 Česká Skalice 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: 26.02.2021 
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R/58/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej částí pozemkové parcely č. 3716/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 

24 m2 označenou dle geometrického plánu č. 5131-318/2020 jako díl „a“, který 

se přislučuje do stavební parcely č. 1084 v k. ú. Důr Králové nad Labem a o výměře 7 m2 

označenou dle geometrického plánu č. 5131-318/2020 jako díl „b“, který se přislučuje do 

pozemkové parcely č. 1535/8 v k. ú. Důr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu ve výši 

10.790 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 16/2760/2020 ze dne 22.11.2020, 

Zbyňku Řehořovi, ***********************************, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0014 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/59/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje části pozemkové parcely č. 466 v k. ú. Verdek, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Králové nad Labem. 

Termín: 15.02.2021 

 

R/60/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části pozemkové parcely č.  3496/11 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

Miroslavu Jenčíkovi, *****************************************, 

1.2. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 3496/11 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

Jakubu Danielovi, ******************************************* a Lucii Daniel, **** 

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

 

R/61/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. dodatek č. 01 ke smlouvě OUN č. 9/60/16/106/Va/N (ES OEMM/OSTA-2016/0681 – D-1) 

se Správou silic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO 70889546, 

se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice a pověřuje starosta města jejím 

podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dodatek č. 01 dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 26.02.2021 
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R/62/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 123 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Janu Jiráčkovi, ******* 

*******************************, na dobu určitou, od 24.02.2021 do 23.02.2023, 

za smluvní nájemné 3.750 Kč/měsíc, za předpokladu, že Jan Jiráček uhradí před podpisem 

smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0013 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: 19.02.2021 

 

R/63/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. smlouvu o zúžení rozsahu společného jmění manželů a jeho vypořádání mezi Milanem 

Bohatým, *********************************************** a Gabrielou Bohatou, 

******************************************, upravující budoucí práva a povinnosti 

k bytové jednotce č. 2955/23 v čp. 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 č. OEMM/ONBT-2007/0717-D-1 k nájemní smlouvě na bytovou jednotku 

č. 2955/23 v čp. 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, s Gabrielou Bohatou, 

***************************************** a Milanem Bohatým, *************, 

*******************************, na základě kterého se výlučným nájemcem bytové 

jednotky stává Gabriela Bohatá, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit dodatek č. 1 dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 26.03.2021 

4. doporučuje zastupitelstvu města 

4.1. schválit dodatek č. 1 č. OEMM/DOHO-2007/0720-D-1 k dohodě o převzetí závazku ze dne 

30.11.2007 vyplývajícího ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na bytovou 

jednotku č. 2955/23 v čp. 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 

vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, s Gabrielou Bohatou, *************************************** 

a Milanem Bohatým, ***********************************************, na základě 

kterého přebírá práva a povinnosti z této smlouvy výlučně Gabriela Bohatá a pověřit 

starostu města jeho podpisem. 
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R/64/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 31/1 v k. ú. Zboží u Dvora Králové Dušanu 

Čtvrtečkovi, ******************************, 

1.2. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 31/1 v k. ú. Zboží u Dvora Králové Luboši 

Havlovi, **************************************. 

 

R/65/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2960 v ul. Eduarda Zbroje 

ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za minimální cenu 554 Kč/m2/rok, 

s možností uplatnění meziročního inflačního růstu, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 15.02.2021 

 

R/66/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 148/3 o výměře 13 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za dohodnuté roční nájemné ve výši 15.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

tj. 18.150 Kč včetně příslušné sazby DPH, společnosti EUROPLAKAT spol. s r. o., 

IČO 40614832, Rohanské nábřeží 678/25, 186 00 Praha 8, na dobu neurčitou od 

15.02.2021, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2021/0015 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem části pozemkové parcely č. 2616/3 a č. 142/5 , obě v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za dohodnuté roční nájemné ve výši 13.800 Kč bez příslušné sazby DPH, 

tj. 16.698 Kč včetně příslušné sazby DPH, společnosti E. ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 

2151/6, 370 49 České Budějovice, na dobu určitou do 31.12.2021, 

1.4. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2021/0016 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5. pronájem části pozemkové parcely č. 2616/3 o výměře 10 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za dohodnuté roční nájemné ve výši 15.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

tj. 18.150 Kč včetně příslušné sazby DPH, společnosti Penny Market s. r. o, IČO 64945880, 

Počernická 257, 250 73 Radonice, na dobu neurčitou od 15.02.2021, 

1.6. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2021/0017 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit nájemní smlouvy dle bodu 1.2., 1.4. a 1.6. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 26.02.2021 

 

R/67/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. že město Dvůr Králové nad Labem v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce 

akce: „Rekonstrukce 2. a 3. N.P. azylového Domu Žofie“, zadávané dle § 53 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), obdrželo 

v elektronické podobě následující nabídky (dle data a času podání): 

1. Stavrecon Pardubice s. r. o., Milheimova 2689, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

s nabídkovou cenou 9.577.333 Kč 

2. Pavel Bořek, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 

8.946.580 Kč 

3. Stavhaus s. r. o., náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou 

cenou 8.962.463 Kč 

4. ASJ s. r. o., č. p. 8, 503 12 Světí, s nabídkovou cenou 10.563.259,80 Kč 

5. J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

s nabídkovou cenou 9.826.581,86 Kč 

6. MATEX HK s. r. o., Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, 

s nabídkovou cenou 9.596.615 Kč 

7. B.C.M. company s. r. o., Nerudova 1496, 543 01 Vrchlabí, s nabídkovou cenou 

11.370.684 Kč 

8. OTISTAV s. r. o., Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha, s nabídkovou cenou 

10.788.941 Kč 

9. KERSON spol. s r. o., č. p. 80, 517 93 Dobré, s nabídkovou cenou 9.959.845 Kč 

10. STAS, s. r. o., Horská 190, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí, s nabídkovou cenou 

10.758.691 Kč 

s tím, že bylo podáno celkem 10 nabídek a nabídková cena je uvedena bez DPH, 

1.2. že hodnotící komise v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provedla posouzení splnění podmínek 

dle zadávací dokumentace pouze u vybraného uchazeče, který nabídl nejnižší nabídkovou 

cenu, 

1.3. protokol o otevírání obálek, písemnou zprávu zadavatele o hodnocení nabídek a písemnou 

zprávu o výsledku posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele k výše 

uvedené veřejné zakázce, 

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: PAVEL BOŘEK - 

STAVEBNÍ FIRMA, se sídlem Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

IČO 11112166, s celkovou nabídkovou cenou 8.946.580 Kč bez příslušné sazby DPH, 

tj. 10.288.567 Kč včetně příslušné sazby DPH, 
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3. schvaluje 

3.1. rozhodnutí o výběru dodavatele dle § 122 ZZVZ na výše uvedenou veřejnou zakázku 

a pověřuje starostu města podpisem tohoto rozhodnutí, 

3.2. smlouvu o dílo č. 2021/0010/RISM/DILO s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

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

a informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

4.2. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu dle bodu 3.2. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu, 

Termín: 15.03.2021 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout potřebné finanční prostředky na realizaci dokončovacích stavebních prací v roce 

2022 do návrhu rozpočtu města pro rok 2022. 

Termín: 30.11.2021 

 

R/68/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s podmínkami napojení plynárenského zařízení v lokalitě Sylvárov – malá průmyslová zóna 

za areálem Technických služeb města a s prodejem tohoto plynárenského zařízení, 

a to za cenu 943.040,12 Kč včetně příslušné sazby DPH, z důvodu provozování plynových 

zařízení jako součást distribuční soustavy společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 

zařízení a o budoucí smlouvě kupní č. smlouvy 9420003115/2021/4000233532 

(RISM/BUDO-2021/0009) se společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 

nad Labem, IČO 27295567, která je na základě plné moci zastoupena společností GasNet 

Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311, a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 16.02.2021 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout příjem z prodeje plynárenského zařízení do příjmové části rozpočtu v rámci 

návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 2021. 

Termín: 30.06.2021 
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R/69/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci na forenzní značení jízdních kol, jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo 

vnitra (Prevence kriminality na místní úrovni 2021), na projekt: „Dvůr Králové nad Labem - 

forenzní značení jízdních kol“ a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. předložit žádost o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu 

a následně zajistit její podání, 

Termín: 15.02.2021 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v případě přiznání dotace zahrnout příjem dotačních prostředků do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření roku 2021. 

Termín: 30.04.2021 

 

R/70/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci na rozšíření městského kamerového a dopravního systému, jejímž 

vyhlašovatelem je Ministerstvo vnitra (Prevence kriminality na místní úrovni 2021), na 

projekt: „Dvůr Králové nad Labem – obnova a rozšíření MKDS“ a pověřuje starostu města 

jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. předložit žádost o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu 

a následně zajistit její podání, 

Termín: 15.02.2021 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v případě přiznání dotace zahrnout příjem dotačních prostředků do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření roku 2021. 

Termín: 30.04.2021 

 

R/71/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. určuje 

1.1. plat ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 5, 

s účinností od 01.02.2021. 
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R/72/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s podmínkami uvedenými v Dílčí smlouvě o poskytování služeb č. KTÚ/OSTA-2021/0003, 

2. schvaluje 

2.1. Dílčí smlouvu o poskytování služeb č. KTÚ/OSTA-2021/0003, která je přílohou ke smlouvě 

o poskytování služeb elektronických komunikací č. VVS/POSS-2020/0379 se společností 

Vodafone Czech Republic a. s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

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

Termín: 28.02.2021 

 

 

 

 

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

      
            

          


