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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

75. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 12.09.2012 

 

R/709/2012 - 75. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem nebytového prostoru č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
Základní škole speciální Diakonie ČCE Vrchlabí, na dobu určitou 5 let, 

1.2.  nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 8 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem se Základní školou speciální Diakonie ČCE Vrchlabí, za cenu 400 Kč/m2/rok včetně 
uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, od 01.09.2013 do 31.08.2018, za 
účelem výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to za předpokladu, 
že Základní škola speciální Diakonie ČCE Vrchlabí uhradí na účet města kauci ve výši 
čtyřměsíčního nájemného včetně záloh na služby, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

R/710/2012 - 75. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s ukončením smlouvy o dílo na stavbu: „Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty 
a návštěvníky města ve Dvoře Králové nad Labem" s firmou RESA - sanace a rekonstrukce, 
spol. s r. o., Ostrava - Vítkovice, formou uzavření dohody o ukončení práv a povinností 
vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo mezi zhotovitelem, firmou RESA - sanace 
a rekonstrukce, spol. s r. o., Ostrava - Vítkovice, a objednatelem, městem Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dohodu o ukončení smlouvy o dílo na stavbu: „Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty 

a návštěvníky města ve Dvoře Králové nad Labem" s firmou RESA - sanace a rekonstrukce, 
spol. s r. o., Ostrava - Vítkovice, IČ: 258 37 982, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 
 
 
 
 

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