
RADA  MĚSTA  DVŮR  KRÁLOVÉ  NAD  LABEM 

 

14. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 05.04.2011 

 

R/297/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se změnou smlouvy o zřízení místa zpětného odběru uzavřené dne 18.01.2011 se společností 
EKOLAMP s.r.o., náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Praha 2, spočívající ve změně odměny za zpětný 
odběr použitých světelných zdrojů, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 smlouvy o  zřízení místa zpětného odběru se společností EKOLAMP s.r.o., 

náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Praha 2, a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/298/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  změnu termínu druhé etapy akce: „Zateplení Mateřské školy Slunečná Dvůr Králové nad 
Labem" na období od 01.04.2011 do 30.06.2011, 

1.2.  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo spočívající ve změně termínu dle bodu 1.1 uzavřený se 
zhotovitelem, Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Chotěvice 360, PSČ 534 76 a pověřuje 
starostku města jeho podpisem. 

R/299/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR v 
maximální výši, tj. 249.480,- Kč a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. zajistit podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na Agenturu ochrany přírody a 
krajiny ČR, 

Termín: 29.04.2011 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu 2. rozpočtové změny. 
Termín: 31.05.2011 

R/300/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  předložená plnění úkolů z  5.- 8. RM/2011 ze strany TSm, 
2 .   uk ládá 

2.1.  řediteli Technických služeb města 
2.1.1. zdůvodnit výši provozního příspěvku Kč 1,025.000,- na opravy a údržbu městských 

komunikací, 
Termín: 12.04.2011 

2.1.2. doplnit k jednotlivým navrženým okruhům údržby městské veřejné zeleně ocenění prací 
podle ceníku v návaznosti na členění plánovaného provozního příspěvku na rok 2011, dle 
dohodnutého postupu s místostarostou p. Bémem, a předložit RM  včetně  přepracovaného 
plánu údržby veřejné zeleně, 

Termín: 26.04.2011 
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2.1.3. znovu předložit RM členění provozního příspěvku (v naturálním a finančním vyjádření) na 
rok 2011 a  v souladu se ZL u těchto činností: údržba a opravy místních komunikací, údržba 
městské veřejné zeleně a zimní údržba, 

Termín: 12.04.2011 
2.1.4. znovu předložit ke schválení technicko-organizační opatření ke zlepšení vzhledu a čistoty 

města ve všech jeho částech doplněné tak, aby byly pokryty všechny ulice, náměstí a městské 
části; součástí bude rozpis čerpání provozního příspěvku na tuto činnost a naturální vyjádření 
jednotlivých prací v jednotkách běžné metry, metry čtvereční, počty kusů tak, aby mohlo začít 
platit v průběhu měsíce dubna 2011, 

Termín: 12.04.2011 
2.1.5. svolat jednání za účasti  místostarosty p. Béma a ekonoma TSm k dořešení technicko-

organizačního opatření, jímž se vytvoří v rámci TSm mechanismus řízení ekonomiky činností 
TSm s cílem zabránit vzniku ztráty v rámci jednotlivých činností a v rámci TSm jako celku.  

Termín: 12.04.2011 

R/301/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Dvůr Králové nad Labem - analýza rizik 
přítomnosti chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách v jímacím území Dvůr Králové nad 
Labem - akceptační číslo 09044724" a pověřuje starostku města jejich podpisem. 

R/302/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky ve formě otevřeného zadávacího řízení  podle § 27 zákona číslo 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, časový harmonogram, zveřejnění výzvy k 
předložení nabídky, zadávací dokumentaci a realizaci akce: "Zateplení DPS Sadová čp. 2755, 
Dvůr Králové nad Labem", 

1.2.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v 
předloženém znění, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním dne 02.06.2011 před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

Termín: 02.06.2011 
2.1.2. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 

Termín: 01.10.2012 
Kontrolní termín: 17.06.2011 
Kontrolní termín: 01.11.2011 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1. zahrnout odsoutěžené, potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny 

po uzavření smlouvy o dílo. 
Termín: 08.09.2011 

R/303/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis z jednání likvidační komise dne 18.03.2011, 
2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení nalezených věcí fyzickou likvidací kromě věcí z Domu dětí a mládeže Jednička, 
2.2.  vyřazení nábytku a dalších věcí z odboru VVS a hadic SDH Žireč fyzickou likvidací, 
2.3.  vyřazení 2 koberců z Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem fyzickou likvidací 

odvezením na sběrný dvůr, 
2.4.  vyřazení pracovních stolů, dřezu a nábytku ze školní jídelny ZŠ Schulzovy sady fyzickou 

likvidací, 
2.5.  vyřazení autobusové čekárny kovové odvozem do výkupny druhotných surovin s ponecháním 

finančních prostředků za kovový šrot ve zdrojích financování hlavní činnosti Technických služeb 
města Dvora Králové nad Labem, 

2.6.  vyřazení skartovačky z odboru VVS, velkokuchyňských elektrických strojů ze školní jídelny ZŠ 
Schulzovy sady, 
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3.   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1. zajistit dohled nad správným postupem likvidace vyřazených věcí a doložením jednotlivých 
položek vyřazovaného majetku příslušnými doklady o likvidaci věcí. 

Termín: 30.04.2011 

R/304/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  žádost Filipa Kubíka, Pod Lesem 2339, Dvůr Králové nad Labem, IČ 68251904, o snížení 
nájemného za nebytový prostor č. 1 v čp. 299, náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. jednat s Filipem Kubíkem, Pod Lesem 2339, Dvůr Králové nad Labem, IČ 68251904, o 
snížení nájemného za nebytový prostor č. 1 v čp. 299, náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové 
nad Labem na částku 25.000,- Kč/měsíc, 

Termín: 22.04.2011 
2.1.2. informovat radu města o výsledku jednání dle bodu 2.1 tohoto usnesení.  

Termín: 03.05.2011 

R/305/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1507/1, č. 3713, č. 
3714/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000,- Kč bez 
příslušné sazby DPH, 

1.2.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 4113 v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000,- Kč bez příslušné sazby DPH, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o umožnění vstupu na pozemky, 

pozemkové parcely č. 1507/1, č. 3713, č. 3714/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, s ČEZ, a.s., se 
sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.2.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o umožnění vstupu na pozemky, 
pozemkovou parcelu č. 4113 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, s ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 
2/1444, 140 53 Praha 4 a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/306/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, 
**** ******* *** *****: 
1. místo: Růžena Zicháčková, ********** ****, **** ******* *** *****,*2. místo: Lubomír Kreisel, ******** 
****, **** ******* *** *****,*3. místo: Klára Hermanová, *********** ***, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** Růženě Zicháčkové, ********** 
****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, 

1.3.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Růženou Zicháčkovou, 
********** ****, **** ******* *** *****, za cenu 3.500,- Kč/měsíc, na dobu určitou 1 rok, za 
předpokladu, že paní Zicháčková uhradí před podpisem nájemní smlouvy na účet města kauci ve 
výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění služeb poskytovaných v souvislosti s 
užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.4.  Lubomíra Kreisela, ******** ****, **** ******* *** ***** jako 1. náhradníka, 
1.5.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Lubomíru Kreiselovi, ******** ****, 

**** ******* *** ***** v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s Růženou Zicháčkovou, 
1.6.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Lubomírem Kreiselem, 

******** ****, **** ******* *** ***** v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s Růženou 
Zicháčkovou. Smlouva bude uzavřena za cenu 3.087,- Kč/měsíc, ostatní podmínky zůstávají 
shodné s částí 1.3 tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/307/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 133 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové 
nad Labem, ve kterém byla min. cena nájemného stanovena na 2.085,- Kč/měsíc (zveřejnění č. 
15/2011), se nepřihlásil žádný zájemce, 
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2.   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. opakovaně zveřejnit záměr pronájmu dle usnesení rady města č. R/171-1.1/2011 - 8. Rada 
města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2011 na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem.  

Termín: 13.04.2011 

R/308/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/940-45/2010 s VČP Net, s.r.o., Hradec 
Králové, Pražská třída 485, 500 04, která je zastoupena na základě plné moci společností RWE 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a Svazkem obcí pro plynofikaci Podzvičinska, 
Doubravice 155, 544 51 Doubravice a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/940-246/2010 s Alenou Volfovou, ***** 
****** *, *********, VČP Net, s.r.o., Hradec Králové, Pražská třída 485, 500 04, která je zastoupena 
na základě plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a 
Svazkem obcí pro plynofikaci Podzvičinska, Doubravice 155, 544 51 Doubravice a pověřuje 
starostku města jejím podpisem,  

1.3.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/940-317/2010 s VČP Net, s.r.o., Hradec 
Králové, Pražská třída 485, 500 04, která je zastoupena na základě plné moci společností RWE 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a Svazkem obcí pro plynofikaci Podzvičinska, 
Doubravice 155, 544 51 Doubravice a pověřuje starostku města jejím podpisem,  

1.4.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/940-357/2010 s VČP Net, s.r.o., Hradec 
Králové, Pražská třída 485, 500 04, která je zastoupena na základě plné moci společností RWE 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a Svazkem obcí pro plynofikaci Podzvičinska, 
Doubravice 155, 544 51 Doubravice a pověřuje starostku města jejím podpisem,  

1.5.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/940-367/2010 s VČP Net, s.r.o., Hradec 
Králové, Pražská třída 485, 500 04, která je zastoupena na základě plné moci společností RWE 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a Svazkem obcí pro plynofikaci Podzvičinska, 
Doubravice 155, 544 51 Doubravice a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/309/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad 
Labem, ve kterém byla min. cena nájemného stanovena na 2.600,- Kč/měsíc (zveřejnění č. 
11/2011), se nepřihlásil žádný zájemce, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. zveřejnit záměr pronájmu dle usnesení rady města č. R/1188-2.1/2010 - 4. Rada města Dvůr 
Králové nad Labem ze dne 21.12.2010 na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem.  

Termín: 13.04.2011 

R/310/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že na výzvu k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, nereagoval žádný zájemce, 

2 .   vyzývá 
2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem za těchto podmínek: 
- min. cena nájmu 400,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, 
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, 
- využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebně-technickým určením, 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1. zveřejnit záměr pronájmu vč. výzvy k podání nabídky dle usnesení rady města č. R/1193-
3.1,4.1/2010 - 4. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.12.2010 na úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 13.04.2011 
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R/311/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****, Miloši 
Špeťuchovi, ******* ******** ****, **** ******* *** *****.  

R/312/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu ** ** * *** ***, *******, **** ******* *** *****, ke dni 05.04.2011 s Lenkou 
Řeháčkovou, ******* ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** ** * *** ***, *******, **** ******* *** ***** s Lenkou 
Řeháčkovou, ******* ***, **** ******* *** *****, ke dni 05.04.2011 a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

R/313/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že u Tělovýchovné jednoty, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem byl naplněn 
výpovědní důvod dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových 
prostor, pro výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 3 v čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr 
Králové nad Labem, 

2 .   neschva lu je  
2.1.  výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 3 v čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 

Labem, Tělovýchovné jednotě, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem z důvodu 
doplacení dlužného nájemného a záloh na služby.  

R/314/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 224/2, pozemkovou parcelu č. 224/3, pozemkovou 
parcelu č. 224/4 a pozemkovou parcelu č. 232, všechny v k.ú. Sylvárov,  

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. zveřejnit záměr na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem dle bodu 1.1. 
tohoto usnesení.  

Termín: 09.04.2011 

R/315/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s doplněním smluvního vztahu se spol. CESA o nutné administrativní náležitosti plynoucí z 
požadavku poskytovatele dotace, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 kupní smlouvy se spol. CESA a.s. a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/316/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání neinvestiční 
dotace MPSV pro r. 2011 ve výši 1 120 000,- Kč na krytí provozních nákladů sociální služby 
pečovatelská služba, 

1.2.  oznámení o získání finančního daru účelově neurčeného ve výši 25 000,- Kč, na základě 
písemné darovací smlouvy, v souladu se zřizovací listinou Pečovatelské služby Města Dvůr 
Králové nad Labem.  

R/317/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  rozvojový plán Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem na roky 2011 - 2013, 
2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

2.1.  schválit Rozvojový plán Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem na roky 2011 – 
2013.  
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R/318/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 1 písm. d) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postup 
do 11. platového stupně, ředitelce Hankova domu, městského kulturního zařízení, s účinností od 
01.04.2011, 

2 .   u rču je  
2.1.  plat ředitelce příspěvkové organizace Hankův dům, městského kulturního zařízení, dle přílohy č. 

1 a pověřuje starostku města podpisem platového výměru.  

R/319/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádostí o poskytnutí dotací na Den dětí a Rekonstrukci softbalových šaten, k RWE, 
Pražská 702, 500 04 Hradec Králové, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1. odeslat žádosti o poskytnutí dotací na Den dětí a Rekonstrukci softbalových šaten na RWE, 
Pražská 702, 500 04 Hradec Králové.  

Termín: 08.04.2011 

R/320/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace na provoz cyklobusů Sdružení měst a obcí Podzvičinsko, Holovousy 39, 
Hořice.  

R/321/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   kons ta tu je  

1.1.  že byly splněny podmínky dané čl. IV., ale, dle protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly č.j 
KIA/6380-11/774-2011/jir, nebyly splněny podmínky dané čl. V. smlouvy o poskytnutí dotace 
uzavřené v roce 2010 s Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 
137, na částku 1.292.475,- Kč, 

2 .   rozhodu je  
2.1.  v souladu s usnesením č. Z/77/2011 ze dne 10.3.2011, následovně: vzhledem k nesplnění 

podmínek daných čl. V. smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v r. 2010 a dodatkem č. 1, s 
Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, nevyplatit dotaci ve 
výši 2 337 000,- Kč pro rok 2011 Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem,  

3 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
3.1.  rozhodnout o pokrácení dotace o částku 393.286,- Kč Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad 

Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem, poskytnuté na základě smlouvy o 
poskytnutí dotace a dodatku č. 1 ke smlouvě z roku 2010 uzavřené na částku 1.292.475,- Kč. 
Částka 393.286,- Kč bude vrácena na účet města a to nejpozději do 31.7.2011, 

4 .   uk ládá 
4.1.  místostarostovi 

4.1.1. jednat s provozovateli sportovišť o úhradách faktur Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové nad 
Labem za pronájem a o lhůtách splatnosti,   

Termín: 19.04.2011 
4.1.2. projednat situaci  v Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem se zástupci jednotlivých 

sportovních oddílů,  
Termín: 19.04.2011 

4.1.3. informovat veřejnost o financování sportovních oddílů.  
Termín: 30.04.2011 

R/322/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  oznámení ředitele Základní školy Schulzovy, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, týkající se 
částečného uvolnění školní budovy v ul. Komenského čp. 795, a možnosti jejího předání městu, 

2 .   schva lu je  
2.1.  ponechání budovy čp. 795 v ul. Komenského ve výpůjčce Základní školy Schulzovy sady, Dvůr 

Králové nad Labem, Školní 1235, dle platné smlouvy o výpůjčce ze dne 05.11.2010.  
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R/323/2011 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  bod č. 2 usnesení č. R/290/2011 - 11. RM ze dne 22.3.2011, 
2 .   souh las í  

2.1.  s umístěním lunaparku, v rozsahu stanoveném v důvodové zprávě, na náměstí Odboje při 
oslavách Majáles s tím, že maringotky budou umístěny na prostranství mezi sportovní halou a 
sokolovnou.  

 
 
 
 
 
   Edita Vaňková        Jan Bém 
              starostka města                             místostarosta  
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