
 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

120. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 04.06.2010 

 

R/584/2010 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   schva lu je  

výpůjčku nebytového prostoru č. 5 v čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, o 
celkové výměře 51,50 m2, na dobu určitou do 15.12.2011, 

b )   schva lu je  
smlouvu o výpůjčce na nebytový prostor č. 5 v čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, o celkové výměře 51,50 m2, se společností BÖGL a KRÝSL, k.s., zastoupenou vedoucím 
projektu Ing. Mojmírem Neškudlou, *******, *******, na dobu určitou do 15.12.2011, za účelem zřízení 
kanceláře pro své techniky a stavbyvedoucího, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

c )   schva lu je  
výpůjčku nebytového prostoru č. 14 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, o 
celkové výměře 14,50 m2, na dobu určitou do 15.12.2011, 

d )   schva lu je  
smlouvu o výpůjčce na nebytový prostor č. 14 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, o celkové výměře 14,50 m2, se společností BÖGL a KRÝSL, k.s., zastoupenou vedoucím 
projektu Ing. Mojmírem Neškudlou, *******, ******* , na dobu určitou do 15.12.2011, za účelem zřízení 
šatny pro své techniky a stavbyvedoucího, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/585/2010 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
a)   ruš í   

své usnesení č. 556/2010 - 119. RM,  
b )   schva lu je  

postoupení práv a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
28/512/2008 uzavřené městem Dvůr Králové nad Labem s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, na Energo Group TX, s.r.o. , IČ 
28771079, Akademika Heyrovského 1178/6, Hradec Králové, smlouvu o postoupení práv a povinností 
trojstrannou a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/586/2010 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  

schva lu je  
dodatek č. 4 ke smlouvě o dodávce pitné vody a vypouštění odpadních vod ze dne 14.04.2006 ve 
znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 a pověřuje starostku města jeho podpisem.  
 
 
 
           Mgr. Edita Vaňková              Pavel Kraus  

                  starostka města   místostarosta  
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