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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

66. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 11.07.2012 

 

R/574/2012 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 6 v čp. 830, ul. Kotkova, 
Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: manželé Jiří Tydrych a Jiřina Tydrychová, ********* ***, **** ******* *** *****,*2. místo: 
Ivana Trochová a Jaromír Dufek, ** ****** ****, **** ******* *** *****,*3. místo: Jaroslav Imlauf, ** 
****** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 6 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem manželům Jiřímu Tydrychovi 
a Jiřině Tydrychové, ********* ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok od 01.08.2012 do 
31.07.2013, 

1.3.  nájemní smlouvu na byt č. 6 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem s manžely Jiřím 
Tydrychem a Jřinou Tydrychovou, ********* ***, **** ******* *** *****, za cenu 3.255 Kč/měsíc, na 
dobu určitou 1 rok od 01.08.2012 za předpokladu, že 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.  Ivanu Trochovou a Jaromíra Dufka, ** ****** ****, **** ******* *** ***** jako 1. náhradníka, 
1.5.  pronájem bytu č. 6 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Ivaně Trochové a Jaromíru 

Dufkovi,  ** ****** ****, **** ******* *** ***** v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy 
s manžely Jiřím a Jiřinou Tydrychovými, 

1.6.  nájemní smlouvu na byt č. 6 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, s Ivanou 
Trochovou a Jaromírem Dufkem, ** ****** ****, **** ******* *** *****, v případě, že nedojde 
k podpisu nájemní smlouvy s manžely Jiřím Tydrychem a Jiřinou Tydrychovou, a to za cenu 
3.050 Kč/měsíc za podmínek uvedených v části 1.3 tohoto usnesení a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

 
 

R/575/2012 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 11 v čp. 2905 v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
k 13.07.2012 s Jaroslavem Lhotským, *** ****** ************ *** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11 v čp. 2905 v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové 
nad Labem s Jaroslavem Lhotským, *** ****** ************ *** ****, **** ******* *** *****, 
k 13.07.2012 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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R/576/2012 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 32 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 
k 31.07.2012 se Zdenkou Langerovou, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 32 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové 
nad Labem se Zdenkou Langerovou, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, k 31.07.2012 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/577/2012 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  protokol o posouzení a hodnocení nabídek z 29.06.2012 na veřejnou zakázku Základní školy 
Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, "Dodávka terminálové učebny PC", 

2 .   rozhodu je  
2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Dodávka terminálové učebny PC" tak, že 

nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Bc. Petr Šotola, Zborovského 2757, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem za cenu 245.754 Kč. 

 
 

R/578/2012 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím finančního příspěvku ve výši 95.000 Kč od obce Vítězná, za účelem umístění ****** 
*****, ****** ***** ******* * ******** *** ***, do domu s pečovatelskou službou, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s obcí Vítězná, Kocléřov 123, 544 62 Vítězná-

Kocléřov, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

R/579/2012 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  získání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 23.000 Kč na podporu činnosti 
městského informačního centra, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, Hradec 

Králové, na podporu činnosti městského informačního centra a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

 
 

R/580/2012 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve věcech zpracování 
žádosti o dotaci a ke zprostředkování komunikace příjemce podpory (zmocnitele) se Státním 
fondem životního prostředí na akci: "Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem" 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 1, Oblast podpory 1.1.1. - Snížení 
znečištění z komunálních zdrojů, 

2 .   zm ocňu je  
2.1.  firmu PROVOD - inženýrská společnost s r. o., V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, 

IČ: 25023829, zastoupenou Ing. Petrem Plichtou - prokuristou společnosti k zastupování města 
Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, 
a pověřuje starostku města podpisem plné moci. 
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R/581/2012 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu faktury (příloha č. 1) společnosti LITAVE, s. r. o. za ČOV v období 27. - 30.04.2012, 
1.2.  dopis dle přílohy č. 2 společnosti LITAVE, s. r. o. ve věci úhrady faktury č. 2012001 a pověřuje 

starostku města jeho podpisem, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucímu RAF 
2.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 

Termín: 28.08.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Edita Vaňková v. r.      Jan Bém v. r.  
               starostka města               místostarosta 
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