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RADA  MĚSTA  DVŮR  KRÁLOVÉ  NAD  LABEM 

 

34. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 04.10.2011 

 

R/853/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  předložené plnění úkolu č. R/750/2011 - 4.1.1. - 30. RM ze dne 23.08.2011.  

R/854/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  nabídku výlepových ploch od TSm ze dne 22.09.2011 
2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

2.1.  schválit nabytí výlepových ploch dle seznamu bezúplatným převodem - darováním od TSm, 
2.2.  schválit darovací smlouvu na výlepové plochy s Technickými službami města Dvora Králové nad 

Labem a pověřit starostku města podpisem smlouvy.  

R/855/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  výsledek výběrového řízení na pracovní místo ředitele TSm, 
2 .   odvo lává  

2.1.  Pavla Krause, nar. **.**.****, z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Technické 
služby města Dvora Králové nad Labem, s účinností k 09.10.2011, a pověřuje starostku města 
podpisem odvolání, 

3 .   jm enu je  
3.1.  Ing. Miroslava Petrů, nar. **.**.****, na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 

Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, s účinností od 10.10.2011 na dobu 
neurčitou, a pověřuje starostku města podpisem jmenovacího dekretu, 

4 .   uk ládá  
4.1.  řediteli Technických služeb města 

4.1.1.  připravit a shromáždit podklady pro předání funkce novému řediteli TSm k datu 10.10.2011, 
Termín: 10.10.2011 

5 .   pověřu je  
5.1.  starostku města jmenovat dva pracovníky města, kteří budou přítomni předávání funkce ředitele 

TSm za město, 
6 .   schva lu je  

6.1.  platový výměr novému řediteli TSm Ing. Miroslavu Petrů, nar. **.**.****, s účinností od 
10.10.2011, dle přílohy č. 6.  

R/856/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  plnění úkolu č. R/823/2011 - 2.1.1. - 33. RM ze dne 20.09.2011 od TSm,  
2 .   schva lu je  

2.1.  ceník prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 
04.10.2011 dle přílohy č. 2, 



Strana 2/7 

2.2.  ceník prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad Labem k ocenění vykázané 
práce pro město s účinností od 04.10.2011 dle přílohy č. 3.  

R/857/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti o předčasném užívání stavby, která umožní průjezdnost náměstí T. G. 
Masaryka mezi ulicemi J. Hory a Palackého, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dohodu o podmínkách předčasného užívání části stavby: "Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka 

a přilehlých ulic J. Hory a Palackého ve Dvoře Králové nad Labem" mezi městem Dvůr Králové 
nad Labem a  firmou BÖGL a KRÝSL, k.s. a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/858/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 3568/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pod stavbou 
garáže, která je v geometrickém plánu č. 4110-232/2011 označena jako díl "a", za kupní cenu ve 
výši 500,- Kč Zdeňce Králové, ************ ***, **** ******* *** *****, manželům Jiřímu a Blance 
Soumarovým, ************ ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu se Zdeňkou Královou, ************ ***, **** ******* *** ***** a Jiřím a 
Blankou Soumarovými, ************ ***, **** ******* *** ***** a pověřit starostku města podpisem 
smlouvy. 

R/859/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zpevněním části pozemkové parcely č. 692/10 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem 
na pozemkovou parcelu č. 692/10 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Josefem Polákem, ********** ****, *** ** ****** ******* a pověřuje starostku 

města jejím podpisem. 

R/860/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním vodovodní přípojky do pozemkových parcel č. 547/1, č. 607/3 v k.ú. Žirecká 
Podstráň a se vstupem na pozemkové parcely č. 547/1, č. 607/3 v k.ú. Žirecká Podstráň, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Petrem Mühlsteinem, ********* ****, *** ** ****** ******* a pověřuje starostku 

města jejím podpisem. 

R/861/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 3654 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře  2.5 m2 v 
k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 1.500,- Kč/m2/rok tj. roční nájemné 3.750,- Kč, firmě Petr 
Daněk, Bratří Čapků 2860, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  nájemní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/862/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu části stavební parcely č. 2628/1 o výměře 3,5 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
s Pavlínou Němečkovou, ***** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, dohodou ke dni 
05.10.2011, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 21.09.2004 s Pavlínou Němečkovou, ***** ********* 
****, *** ** **** ******* *** ***** ke dni 05.10.2011 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/863/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 1688/20 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2360, 2361 ve Dvoře Králové n. L., se sídlem 
Štefánikova 2361, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.  
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R/864/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zachováním výše nájemného 3.500,- Kč/měsíc za pronájem bytu ** * * *** ***, *******, **** 
******* *** *****, Miloslavě Zmrzlíkové, ******* ***, **** ******* *** ***** do doby, než dojde k dohodě 
o nové výši nájemného dle § 696 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.  

R/865/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  stanovisko Tělovýchovné jednoty, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem k návrhu 
dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu na nebytový prostor č. 3 v čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr 
Králové nad Labem obsahující změnu doby nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 
31.12.2011, 

2 .   ruš í  
2.1.  své usnesení č. R/755/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2011, 

3 .   schva lu je  
3.1.  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 dle § 10 
zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor v platném znění a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

R/866/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í ,  že  

1.1.  u Jaroslava Hermana a Mariky Pačanové, *********** ***, **** ******* *** ***** byl naplněn 
výpovědní důvod dle § 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném 
znění, pro výpověď z nájmu bytu ** ** * *** ***, ***********, **** ******* *** *****, 

2 .   schva lu je  
2.1.  náhradní lhůtu pro doplnění finančních prostředků na účtu kauce ve výši 1.924,- Kč, Jaroslavu 

Hermanovi a Marice Pačanové, *********** ***, **** ******* *** *****, a to do 21.10.2011, 
2.2.  výpověď z nájmu bytu č. ** v čp. ***, ***********, **** ******* *** *****, Jaroslavu Hermanovi a 

Marice Pačanové, *********** ***, **** ******* *** *****, dle § 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník v platném znění, a to za předpokladu, že nedojde k doplnění finančních 
prostředků na účtu kauce dle bodu 2.1 tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

R/867/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   vyh lašu je  

1.1.  v souladu s postupem, stanoveným usneseními zastupitelstva města  - č. Z/71/2011 - 3. 
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem, část 1.1. a č. Z/147/2011 - 5. Zastupitelstvo 
města Dvůr Králové nad Labem prodej domu čp. 963, ulice Sladkovského,  se st.p.č. 504, v obci 
a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, po bytových 
jednotkách, 

2 .   schva lu je  
2.1.  ponechání bytu č. 963/12 v čp. 963, ulice Sladkovského v majetku města Dvůr Králové nad 

Labem, na základě skutečnosti, že nájemcem bytu je invalidní osoba, upoutaná na invalidní vozík 
a byt je upraven na bezbariérový, 

3 .   schva lu je  
3.1.  znění vzorové nabídky nájemníkům na odkoupení bytů dle části 1.1. tohoto usnesení, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RIM-EMM 

4.1.1.  předložit starostce města k podpisu nabídky na odkoupení bytů nájemcům jednotek dle 
části 1.1. tohoto usnesení, s přihlédnutím k rozhodnutí rady města dle části 2.1. tohoto 
usnesení. 

Termín: 31.10.2011 

R/868/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že u Miloše a Milady Menclových, ********* ****, **** ******* *** *****, byl naplněn 
výpovědní důvod dle § 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném 
znění, pro výpověď z nájmu bytu ** ** * *** ****, *********, **** ******* *** *****, 
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2.   schva lu je  
2.1.  výpověď z nájmu bytu ** ** * *** ****, *********, **** ******* *** *****, Miloši a Miladě Menclovým, 

********* ****, **** ******* *** *****, dle § 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník v platném znění, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/869/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že u společnosti POWER HAND s.r.o., Palackého 741, Dvůr Králové nad Labem byl 
naplněn výpovědní důvod pro výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 1 v čp. 511, Tylova, Dvůr 
Králové nad Labem dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu 
nebytových prostor v platném znění, 

2 .   schva lu je  
2.1.  výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 1 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem 

společnosti POWER HAND s.r.o., Palackého 741, Dvůr Králové nad Labem dle § 9 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor v platném znění a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

R/870/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   vyh lašu je  

1.1.  prodej neobsazené bytové jednotky č. 963/21 vč. podílu na společných částech domu čp. 963 a 
podílu na st.p.č. 504 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 9688/28618 k celku, v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 1.525.153,- Kč, 

2 .   schva lu je  
2.1.  podmínky prodeje bytové jednotky v předloženém zveřejnění a pověřuje starostku města jeho 

podpisem, 
2.2.  složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise ve složení Jan Bém, Petr 

Krejcar, Milan Tuček (náhradníci Dušan Kubica, Petr Vojtěch, Iva Škopová), 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu RIM-EMM 
3.1.1.  zveřejnit podmínky prodeje na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 07.10.2011 
3.1.2.  svolat hodnotící komisi k otevírání obálek a provedení vyhodnocení došlých nabídek, 

Termín: 08.11.2011 
3.1.3.  předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení na prodej bytu č. 963/21 v 

k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 
Termín: 15.11.2011 

R/871/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem číslo 14/2011 - Inventarizace majetku a 
závazků města Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 05.10.2011, 

2 .   souh las í  
2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucímu RIM-EMM 
3.1.1.  zajistit umístění schváleného znění vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr 

Králové nad Labem. 
Termín: 10.10.2011 

R/872/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na prodej pozemkové parcely č. 2004/13 se nepřihlásil žádný 
zájemce, 

2 .   vyh lašu je  
2.1.  výběrové řízení obálkovou metodou na prodej pozemkové parcely č. 2004/13 v k.ú. Dvůr Králové 

nad Labem - obytná zóna Alešova ul., určené k zastavění 4 bytovými domy typu 5, dle územního 
rozhodnutí č. 2/2006, vydaného odborem VÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem - 3. 
kolo, 
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3.   schva lu je  
3.1.  text zveřejnění výběrového řízení dle části 2.1. tohoto usnesení, ve znění přílohy č. 3,  
3.2.  komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek uchazečů ve složení: Jan Bém, místostarosta 

města - předseda komise, Petr Vojtěch, Radmila Fiľakovská, Jan Fíla, Milan Tuček, vč. 
náhradníků : Dušan Kubica, Petr Krejcar, Jaroslava Valentová, Iva Škopová, Tomáš Machek, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RIM-EMM 

4.1.1.  zveřejnit vyhlášení výběrového řízení dle části 2.1. tohoto usnesení, ve znění schváleném v 
části 3.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem po 
dobu 40 dní, 

Termín: 07.10.2011 
4.1.2.  jednat s odborem VÚP o podmínkách změny územního rozhodnutí č. 2/2006 ve smyslu 

rozdělení pozemkové parcely č. 2004/13 na více (4 - 5) parcel pro výstavbu rodinného 
domu jednoho z typů domů, uvedených v územním rozhodnutí č. 2/2006 a podat informaci 
o možném řešení radě města. 

Termín: 29.11.2011 

R/873/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že společnost CLR LauRa s.r.o., Preslova 449, Dvůr Králové nad Labem v daném 
termínu nereagovala na návrhy variant ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 8 v čp. 
40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem. 

R/874/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení č. R/780-1.3,1.4/2011 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
06.09.2011, 

2 .   schva lu je  
2.1.  splátky dlužné částky za pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** ve výši 

7.521,- Kč navýšenou o 8%, tj. celkem 8.123,- Kč, Monice Bandové, ********* ***, **** ******* *** 
***** formou pravidelných měsíčních splátek po dobu 15 měsíců, 

2.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami s Monikou Bandovou, 
********* ***, **** ******* *** ***** dle bodu 2.1 tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

R/875/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  splátky dlužné částky za nedoplatek vyúčtování služeb ve výši 4.711,-- Kč a poplatku z prodlení 
ve výši 1.131,-- Kč + 8 % tj. 6.309,-- Kč Monice Bandové, ********* ***, **** ******* *** *****, formou 
pravidelných měsíčních splátek ve výši  12 x 500,-- Kč a 1 x 309,-- Kč, a to od října 2011 

1.2.  dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami s Monikou 
Bandovou, ********* ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/876/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  protokol hodnotící komise ze dne 21.9.2011 o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek 
výběrového řízení na veřejnou zakázku Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, El. 
Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem, na výměnu kuchyňských linek v domě s 
pečovatelskou službou v ul. Sadová, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   rozhodu je  
2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku výměna kuchyňských linek v průběhu čtyř let 

v domě s pečovatelskou službou v ul. Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem tak, že 
nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Lukáš Buřval - truhlářství, Kocléřov 234, 544 62 Vítězná - 
r. 2011: 16 093,- Kč, r. 2012: 16 445,- Kč, r. 2013 a 2014: 16 898,- Kč, 
o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. místo - Jiří Klust, Dolní Nemojov 272, 544 61 Nemojov - r. 2011: 18 813,30 Kč,  
r. 2012: 20 472,00 Kč, r. 2013: 22 155,80 Kč 
2014: 23 263,80 Kč, 
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3. místo - Pavel Hauser, STAVHAUS, El. Krásnohorské 2318, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 
r. 2011 a 2012:  21 660,00 Kč, r. 2013: 22 524,- Kč, r. 2014: 22 524,- Kč. 

R/877/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis ze schůze sociální komise RM č. 11 ze dne 21.9.2011, 
2 .   schva lu je  

2.1.  umístění Růženy Copové, ****** ***** ******* * ******** *** ***, do domu s pečovatelskou službou, 
Sadová ul. 2755, Dvůr Králové nad Labem, s podmínkou, že do 30.11.2011 poskytne obec 
Vítězná městu Dvůr Králové nad Labem finanční příspěvek ve výši 95.000,- Kč, na základě 
smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku, v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové 
nad Labem č. 4/2006 Pravidla pro zařazení občanů do domu s pečovatelskou službou,  

3 .   souh las í  
3.1.  s přijetím finančního příspěvku ve výši 95.000,- Kč od obce Vítězná, za účelem umístění Růženy 

Copové, ****** ***** ******* * ******** *** ***, do domu s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové 
nad Labem, 

4 .   schva lu je  
4.1.  smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s obcí Vítězná a pověřuje starostku města jejím 

podpisem,  
5 .   uk ládá  

5.1.  vedoucímu RAF 
5.1.1.  uplatnit příjem ve výši 95.000,- Kč v návrhu nejbližší rozpočtové změny.  

Termín: 29.11.2011 

R/878/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis ze schůze Komise prevence kriminality RM ze dne 31.8.2011, 
2 .   souh las í  

2.1.  se zapojením města Dvůr Králové nad Labem do Programu prevence kriminality MV ČR 
počátkem roku 2012.  

R/879/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  platový postup Alexandry Jiřičkové, ředitelky Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, s 
účinností od 01.10.2011, v souladu s § 1 písm. d) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 

2 .   urču je  
2.1.  plat Alexandře Jiřičkové, ředitelce Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, dle přílohy 

důvodové zprávy, a pověřuje starostku města podpisem platového výměru.  

R/880/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím sponzorského daru tj. výmětového papíru v hodnotě 2.000,- Kč vč. DPH, poskytnutého 
Mateřské škole, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, od KRPA PAPER, a. s., 
Nádražní 266, Hostinné.  

R/881/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prominutí pohledávky podle §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 14.640,- Kč za Věrou Klosovou, 

1.2.  prominutí pohledávky podle §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 3.300,- Kč za Jaroslavem Svobodou, 

1.3.  prominutí pohledávky podle §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 3.000,- Kč za Jiřím Mynářem.  

R/882/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   s tanoví  

1.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákona), celkový počet zaměstnanců obce zařazených do úřadu na 136,35 s účinností 
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od 01.11.2011 a na celkový počet zaměstnanců obce zařazených do úřadu na 135,35 s účinností 
od 01.01.2012, 

2 .   schva lu je  
2.1.  vnitřní  předpis města Dvůr Králové nad Labem č.13/2011 Organizační řád Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem s platností od 01.11.2011.  

R/883/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis ze schůze škodní komise ze dne 19.09.2011, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucímu RAF 
2.1.1.  znovu projednat ve škodní komisi bod 2. zápisu ze schůze škodní komise ze dne 

19.09.2011 a posoudit míru zavinění z nedbalosti pracovníků města při plnění pracovních 
povinností. 

Termín: 18.10.2011 

R/884/2011 - 34. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  Zprávu o stavu pohledávek k 30.06.2011, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucímu RAF 
2.1.1.  nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontroly stavu pohledávek a věnovat maximální péči 

pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů 
řešení správy pohledávek města.  

Termín: 28.02.2012 
Kontrolní termín: 28.02.2012 

Termín: průběžně 
 

  
 
 
 
 
 
        Edita Vaňková                 Jan Bém  
       starostka města            místostarosta  
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