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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

79. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 18.10.2012 

 

R/773/2012 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a na základě realizace Smlouvy o převodu práv a závazků návratnou 
finanční dotaci ve výši 366.994,76 Kč pro Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 
Labem, s. r. o.  pro zajištění náběhu běžné provozní činnosti této společnosti a pokrytí 
základních výdajů vyplývajících z uzavřených leasingových smluv v návaznosti na příslušná 
ustanovení Dohody o narovnání z 28.06.2012 ve znění pozdějších dodatků, 

1.2.  schválit Smlouvu o poskytnutí návratné finanční dotace v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
s Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem , s. r. o., se sídlem Raisova 
1032, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  a pověřit starostku města podpisem této smlouvy. 

 
 

R/774/2012 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  vzít na vědomí zápis a usnesení ze schůze finančního výboru ZM z 15.10.2012, 
1.2.  uložit starostce města postupovat v souladu s doporučením finančního výboru ZM z 15.10.2012. 
 
 

R/775/2012 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  zrušit usnesení číslo Z/318/2012-14.ZM z 13.09.2012 v části týkající se dodatku č. 5 ke Smlouvě 
o úvěru č. 3327/06/5107, 

1.2.  v souladu ze zněním bodu 13) Výzvy k předložení nabídky veřejné zakázky na poskytnutí služby 
dlouhodobého úvěru ve výši 35 mil. Kč souvisejícího s narovnáním vztahů mezi městem Dvůr 
Králové nad Labem a společností VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r. o. 
neuzavřít smlouvu s vítězným uchazečem, 

1.3.  souhlasit s vypsáním nové veřejné zakázky na poskytnutí služby střednědobého nebo 
dlouhodobého úvěru souvisejícího s narovnáním vztahů mezi městem Dvůr Králové nad Labem 
a společností VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r. o., 

1.4.  pověřit v souvislosti se záměrem uvedeným v bodě 1.3. vedoucího odboru rozpočtu a financí 
jednáním s příslušnými peněžními ústavy včetně zajištění provedení výběrového řízení na službu 
výše uvedeného úvěru, 

2 .   schva lu je  
2.1.  text výzvy rady města adresované ČSOB a. s. a pověřuje starostku města podpisem dopisu. 
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R/776/2012 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit změnu dohody o narovnání mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností 
VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r. o. (VAK), schválené zastupitelstvem 
města 26.04.2012, dodatkem č. 2, ve znění přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení, 

1.2.  schválit dodatek č. 2 k dohodě o narovnání mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností 
VAK, schválené zastupitelstvem města 26.04.2012, ve znění přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení 
a pověřit starostku města jeho podpisem. 

 
 

R/777/2012 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 15. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
25.10.2012 od 15 hodin v sále Hankova domu 
 
1. Zahájení 
2. Výbory ZM 
3. Statut sociálního fondu 
4. Smlouva o poskytnutí finanční dotace v návaznosti na realizaci Smlouvy o převodu práv 

a závazků 
5. Veřejná zakázka na službu poskytovatele úvěru souvisejícího s narovnáním vztahů mezi 

městem Dvůr Králové nad Labem a společností VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové 
n. L. spol. s r. o. - další doplnění přijatých usnesení 

6. Dodatek č. 2 k dohodě o narovnání mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností 
VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r. o. 

7. Diskuze 
8. Závěr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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