
Strana 1/1 

 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

44. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 22.12.2011 

 

R/1132/2011 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem nebytového  prostoru - kanceláře č. 104 v čp. 38, náměstí T. G. Masaryka Úřadu práce 
ČR na dobu určitou 2 roky od 01.01.2012, 

1.2.  nájemní smlouvu na pronájem nebytového  prostoru - kanceláře č. 104 v čp. 38, náměstí  
T. G. Masaryka Úřadu práce ČR a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/1133/2011 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v soudním sporu o zdržení 
se nekalosoutěžního jednání a odstranění závadného stavu a změnu firmy vedeném po  
sp. zn: 33Cm 230/2011, 

2 .   zm ocňu je  
2.1.  Mgr. Luboše Havla, advokáta zapsaného v seznamu advokátů pod ev. číslem 4605, 

vykonávajícího advokacii ve společnosti Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, 
s.r.o. IČ: 601 13 910, se sídlem Na Pankráci 30a/404, 140 00 Praha 4 k zastupování města  
v soudním sporu o zdržení se nekalosoutěžního jednání a odstranění závadného stavu a změnu 
firmy vedeném po sp. zn: 33Cm 230/2011, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

R/1134/2011 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s realizací plynárenského zařízení a jeho majetkoprávním vypořádáním pro akci: "Rekonstrukce 
autobusového nádraží", 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu s VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 

realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní pro akci: "Rekonstrukce 
autobusového nádraží" a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 
 
 
 
 
   Edita Vaňková     Jan Bém 
              starostka města            místostarosta 
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