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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

52. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 06.03.2012 

 

 

R/196/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  výjimku pro 1. HK Dvůr Králové nad Labem ze schváleného ceníku sazeb za komerční pronájem 
haly ZŠ Strž, Elišky Krásnohorské 2919, Dvůr Králové nad Labem, který je platný od 01.01.2011. 

R/197/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis kulturní komise RM ze dne 29.02.2012, 
2 .   schva lu je  

2.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu veřejně prospěšných 
aktivit do částky 50.000,- Kč následovně: Big Band Dvorský, Tyršova 2750, Dvůr Králové nad 
Labem - 20.000,- Kč, Klub Natura, nám. Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem - 30.000,- Kč, TJ 
Sokol Žireč - 5.000,- Kč, Klub kaktusářů, 28. října 822, Dvůr Králové nad Labem - výstava 
kaktusů a sukulentů - 5.000,- Kč a mezinárodní symposium - 10.000,- Kč, Český svaz chovatelů, 
Žireč 8 - 15.000,- Kč, Self Defence team MPDK, Nerudova 1071, Dvůr Králové nad Labem - 
10.000,- Kč, Soňa Zahrádková, Kotkova 858, Dvůr Králové nad Labem - 2.000,- Kč, TJ Sokol 
Dvůr Králové nad Labem, nábř. Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem - letní tábor Ježkov 
- 15.000,- Kč, dětské šibřinky - 3.000,- Kč a zpravodaj - 5.000,- Kč, Veteran Car Club, Tyršova 
557, Dvůr Králové nad Labem - 10.000,- Kč, Ing. Aleš Kubica, Okružní 2329, Dvůr Králové nad 
Labem - 10.000,- Kč, ZO ČSV, o.s., Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova 155 - propagace mezi 
mládeží - 5.000,- Kč a tématický zájezd - 3.000,- Kč, TJ Sokol Lipnice - 10.000,- Kč, 
Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99 - adventní koncerty 
- 10.000,- Kč a Noc kostelů - 3.000,- Kč, Pěvecký spolek Záboj, nám. V. Hanky 299, Dvůr 
Králové nad Labem - 8. setkání pěveckých sborů - 15.000,- Kč a celoroční činnost - 5.000,- Kč, 
Oblastní charita - stř. Domov sv. Josefa v Žirči, 5. května 1170, Červený Kostelec - 15.000,- Kč, 
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Zvičina, Plk. Švece 1278, Dvůr Králové nad Labem 
- 20.000,- Kč, Královédvorský chrámový sbor, Krátká 1838, Dvůr Králové nad Labem - koncert se 
světovou premiérou - 5.000,- Kč a celoroční činnost - 5.000,- Kč, Pionýrská skupina Jiřího 
Wolkera, Sladkovského 301, Dvůr Králové nad Labem - 25.000,- Kč, Old Racing Club, Klicperova 
2498, Dvůr Králové nad Labem - 50.000,- Kč, Jezdecký  oddíl, Tylova 515, Dvůr Králové nad 
Labem - 5.000,- Kč, Kynologický klub Nový svět, Tylova 515, Dvůr Králové nad Labem - 
pejskařský kroužek - 4.000,- Kč a Podzvičinský voříšek - 3.000,- Kč, Komitét pro udržování 
památek z války roku 1866, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové - 20.000,- Kč, Oddíl Tubrodel 
Dvůr Králové, Roháčova 2190, Dvůr Králové nad Labem - 10.000,- Kč,  

2.2.  smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 2.1. na podporu 
veřejně prospěšných aktivit a pověřuje starostku města jejich podpisem, 
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3.   neschva lu je  
3.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu veřejně prospěšných 

aktivit do částky 50.000,- Kč následovně: Královédvorský chrámový sbor, Krátká 1838, Dvůr 
Králové nad Labem - hudební léto Kuks a Jiří Burda, Macharova 2092, Dvůr Králové nad Labem, 

4 .   uk ládá  
4.1.   vedoucímu RAF 

4.1.1.  zahrnout příslušné převody finančních prostředků do nejbližší rozpočtové změny. 
 

Termín: 10.05.2012 

R/198/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  podání žádosti o schválení grantu na projekt z Programu Comenius s názvem "Od břehu  
k břehu" Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, vyhlášeného 
Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v Praze. 

R/199/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  oznámení ředitele Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235  
o ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do řádného starobního důchodu ke dni 
31.07.2012, 

2 .   vyh lašu je  
2.1.  v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurs na 
obsazení pracovního místa ředitele/ky  Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, 
Školní 1235, s nástupem od 01.08.2012, 

3 .   schva lu je  
3.1.  vyhlášení konkursního řízení, dle přílohy č. 2, na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 

Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, které bude zveřejněno na 
úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a v Novinách královédvorské radnice. 

R/200/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením předmětu "Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat 
pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji" mezi Státní 
tiskárnou cenin, státní podnik, jako poskytovatelem, a městem Dvůr Králové nad Labem, jako 
příjemcem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  Dodatek č.4 ke "„Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro 

cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji" a pověřuje 
starostku města jeho podpisem. 

R/201/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  partnerství s Občanským sdružením Bokouš a spolupráci na projektu "Královédvorské farmářské 
trhy", 

1.2.  smlouvu o partnerství a spolupráci k projektu"Královédvorské farmářské trhy" a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

R/202/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  provedení úklidu příkopů u příjezdových komunikací do města a to: TJ Sokol Žireč 16 km, 
odměna 16.000,- Kč, Klub NATURA 48 km, odměna 48.000,- Kč, 

1.2.  dohody o provedení sběru a třídění odpadů na příjezdových komunikacích do města s Klubem 
NATURA a TJ Sokol Žireč a pověřuje starostku města jejich podpisem. 
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R/203/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s partnerstvím města Dvůr Králové nad Labem  na projektu "Od semínka po židli", který 
připravuje Krkonošská Poradenská a Informační, o.p.s., M. Gorkého 181, Trutnov, IČ: 27494799. 

R/204/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí ze dne 16.02.2012. 

R/205/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem společností ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
IČ: 27478246, 

1.2.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem se společností  ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, IČ: 27478246, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/206/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezplatné umístění kontejneru na textil na pozemku města a bezplatné odevzdávání použitého 
textilu společnosti Diakonie Broumov, s.r.o., V Důlni 913, Úpice, IČ 25921916, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí služeb, jejímž předmětem je bezplatné umístění kontejneru na textil na 
pozemku města a bezplatné odevzdávání použitého textilu společnosti Diakonie Broumov, s.r.o., 
V Důlni 913, Úpice, IČ 25921916, a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, 

2 .   nesouh las í  
2.1.  s umístěním kontejnerů na textil od společnosti PPHU "WTÓRPOL" ZPChr., Polsko, na 

pozemcích města. 

R/207/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Rozvoj integrovaného systému nakládání  
s komunálními odpady s prioritou zvýšení efektivity separace využitelných odpadů (bioodpad, 
papír, plast, sklo, nápojové kartony)“, 

2 .   uk ládá  
2.1.   vedoucímu OŽP 

2.1.1.  zajistit podání žádosti na projekt „Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními 
odpady s prioritou zvýšení efektivity separace využitelných odpadů (bioodpad, papír, plast, 
sklo, nápojové kartony)" na Královéhradecký kraj, 

Termín: 09.03.2012 
3 .   pověřu je  

3.1.  starostku města podpisem žádosti „Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními 
odpady s prioritou zvýšení efektivity separace využitelných odpadů (bioodpad, papír, plast, sklo, 
nápojové kartony)". 

R/208/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se změnou termínů úplného dokončení dokumentace pro metropolitní síť etapy Žireč z data 
30.04.2012 na 31.03.2013 a etapy Verdek z data 30.04.2012 na 30.4.2013, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace "Metropolitní komunikační sítě města 

Dvůr Králové nad Labem" a pověřuje starostku města jeho podpisem, 
3 .   uk ládá  

3.1.   vedoucímu RAF 
3.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky na etapy Žireč a Verdek do návrhu rozpočtu města 

na rok 2013. 
Termín: 05.12.2012 
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R/209/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  předložené plnění úkolu z RM od TSm z 28. RM - 3.1.1. a 30. RM ohledně problematiky dětských 
hřišť, 

2 .   schva lu je  
2.1.  "plán péče o dětská hřiště" na území města Dvůr Králové nad Labem ve správě TSm dle přílohy 

č. 2. 

R/210/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky k předložení nabídky, zadávací dokumentaci a realizaci akce: 
"Zateplení objektu mateřské školy Elišky Krásnohorské a objektu mateřské školy Roháčova Dvůr 
Králové nad Labem. 

R/211/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Ceník prací a služeb TSm k ocenění vykázané práce pro město s platností od 07.03.2012 dle 
přílohy č. 2. 

R/212/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  průběžnou zprávu o činnosti Technických služeb města Dvora Králové nad Labem předloženou 
ředitelem TSm včetně nového organizačního uspořádání zaměstnanců. 

R/213/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: 
"Poskytnutí právní asistence městu Dvůr Králové nad Labem, včetně jeho zastupování vůči 
společnosti VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L., spol. s r.o." ze dne 28.02.2012, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  kom ise  
2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 

nabídkou je nabídka právní kanceláře Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář,  
s. r. o., se sídlem Na Pankráci 30a/404, 140 00 Praha 4, s cenou 2.500,- Kč/hod. bez DPH,  
tj. 3.000,- Kč/hod. včetně DPH. 
Jako druhá v pořadí byla vyhodnocena nabídka advokátní kanceláře JUDr. Martina Purkyta a Co, 
se sídlem Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5, s cenou 2.700,- Kč/hod. bez DPH,  
tj. 3.240,- Kč/hod. včetně DPH, 

3 .   schva lu je  
3.1.  smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku města 

jejím podpisem, 
4 .   uk ládá  

4.1.   vedoucí RIM 
4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku. 

Termín: 08.03.2012 

 

R/214/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s napojením sjezdu, se zřízením zpevněného vjezdu na pozemkové parcele č. 3575/3 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 3575/3 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění s Ing. Petrem Janovským a Mgr. Renatou Janovskou, **** ***** ****, **** 

******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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R/215/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 40, náměstí 
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, dle  zveřejnění č. 21/2012, nereagoval žádný 
zájemce, 

2 .   uk ládá  
2.1.   vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, vč. výzvy k podání nabídky za podmínek, stanovených usnesením  
č. R/851-1.3,2.1/2011 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.09.2011. 

 
Termín: 14. 03. 2012 

R/216/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem nebytového prostoru č. 8 v čp. 40, náměstí 
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, dle  zveřejnění č. 22/2012, nereagoval žádný 
zájemce, 

2 .   uk ládá  
2.1.   vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, vč. výzvy k podání nabídky, za podmínek, stanovených usnesením  
č. R/969-1.3, 2.1/2011 - 37. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2011. 

 
Termín: 14. 03. 2012 

R/217/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku částí pozemkových parcel č. 3752/2, č. 3755, č. 4139, č. 2082/31, č. 3749/1,  
č. 2039/11, č. 2074/14, č. 3821, č. 2039/33, č. 4138, č. 3764/1, č. 2061/1 všechny v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvu o výpůjčce s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 
Králové a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/218/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 132 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové 
nad Labem (viz zveřejnění č. 25/2012), se nepřihlásil žádný zájemce, 

2 .   uk ládá  
2.1.   vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu bytu 
č. 132 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem za podmínek, stanovených 
usnesením č. R/627-1.1/2011 - 26. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
28.06.2011. 

Termín: 19.03.2012 

R/219/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 341 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové 
nad Labem (viz zveřejnění č. 24/2012), se nepřihlásil žádný zájemce, 

2 .   uk ládá  
2.1.   vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu bytu 
č. 341 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem za podmínek stanovených usnesením 
č. R/683-1.1/2011 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.08.2011. 

 
Termín: 19.03.2012 
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R/220/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č.43 v čp. 2904 v ul. Eduarda 
Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Kristýna Šrámková, ********* ****, **** ******* *** *****,*2. místo: Miloš Špeťuch, ******* 
******** ****, **** ******* *** ******* 

1.2.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****  Kristýně Šrámkové, ********* ****, 
**** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, 

1.3.  nájemní smlouvu na byt č. 43 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem s Kristýnou 
Šrámkovou, ********* ****, **** ******* *** *****, za cenu 2.410,- Kč/měsíc, na dobu určitou 1 rok,  
od 01.04.2012, za předpokladu, že Kristýna Šrámková  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.  Miloše Špeťucha, nábřeží Benešovo 1989, Dvůr Králové nad Labem jako 1. náhradníka, 
1.5.  pronájem bytu č. 43 v čp. 2904, Eduarda Zbroje , Dvůr Králové nad  Labem, Miloši Špeťuchovi, 

******* ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok v případě, že nedojde k podpisu 
nájemní smlouvy s Kristýnou Šrámkovou, 

1.6.  nájemní smlouvu na byt č. 43 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem s Milošem 
Špeťuchem, ******* ******** ****, **** ******* *** *****,  v případě, že nedojde k podpisu nájemní 
smlouvy  s Kristýnou Šrámkovou. Smlouva bude uzavřena za cenu 2.273,-Kč/měsíc, ostatní 
podmínky shodné s částí 1.3 tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/221/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  plné moci Evy Pavlové k výkonu funkce opatrovníka **** ****** * ****** *********, ke dni 
11.03.2012, 

2 .   zm ocňu je  
2.1.  sociální pracovnici odboru ŠKS Miloslavu Buřilovou k výkonu funkce opatrovníka **** ******, **** 

**********, od 12.03.2012, 
2.2.  sociální pracovnici odboru ŠKS Ivu Jarolímkovou k výkonu funkce opatrovníka ****** *********, 

**** **********, od 12.03.2012, 
3 .   schva lu je  

3.1.  plnou moc dle přílohy č. 1, k výkonu funkce opatrovníka **** ****** a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

3.2.  plnou moc dle přílohy č. 2, k výkonu funkce opatrovníka ****** ********* a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

R/222/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace MISS DEAF s.r.o., Senovážné náměstí 1464/6, 110 00 Praha 1, na soutěž 
Miss Deaf World 2012 a Miss Deaf Europe 2012 pro sluchově postižené dívky. 

 

R/223/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 28.000,- Kč Klubu důchodců Sadová, Sadová 2755, Dvůr Králové nad 
Labem, na dopravu, vstupné, nájem a provozní náklady, 

1.2.  poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč organizaci Společné cesty o.s., Krámská 29, 547 01 
Náchod, na sociální službu osobní asistence poskytovanou žákům Základní školy a Praktické 
školy, Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodů 1.1. a 1.2. 
tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejich podpisem. 
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R/224/2012 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem  vůči České televizi, Kavčí 
hory Praha 4, ve věci práva na uveřejnění odpovědi dle § 35 zákona č. 231/2001 Sb.,  
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, týkajícího se reportáže České televize 
související s vodovody a kanalizacemi ve Dvoře Králové nad Labem, 

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 Dvůr 
Králové nad Labem vůči České televizi, Kavčí hory Praha 4, ve věci práva na uveřejnění 
odpovědi dle § 35 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
týkajícího se reportáže České televize související s vodovody a kanalizacemi ve Dvoře Králové 
nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 
 
 
 
 
 

   Edita Vaňková      Jan Bém 
            starostka města                místostarosta 
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