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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

94. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 26.02.2013 

 

R/1079/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2013 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, která upravuje schválený rozpočet na rok 
2013 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
 
· na straně příjmů zvyšuje                                      o                           24.802,05 tis. Kč 
· na straně výdajů zvyšuje                                      o                           29.971,18 tis. Kč 
· ve financování upravuje                                      o                             5.169,13 tis. Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2013 
· na straně příjmů                                                                             302.341,83 tis. Kč 
· na straně výdajů                                                                            307.400,79 tis. Kč 
· financování                                                                                      5.058,96 tis. Kč. 
 
 

R/1080/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  "Přehled čerpání a zdrojů sociálního fondu k 31.12.2012" a "Rozpočet sociálního fondu na rok 
2013". 

 

 

R/1081/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 131 v čp. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu sociálního, 
přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, Josefu Bláhovi, ********** ****, **** ******* *** *****, 
na dobu určitou 6 měsíců od 01.03.2013 do 31.08.2013, 

1.2.  nájemní smlouvu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 01.03.2013 

 
 

R/1082/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   neschva lu je  
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1.1.  přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci Natálii Bílé, ********* ****, **** ******* 
*** ***** a její žádost zamítá. 

 

 

R/1083/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 11 v čp. 2955, v ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, Zdeňce Mannové, 
*********** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky s účinností od 15.05.2013  
do 14.05.2015, 

1.2.  dodatek č. 5 k nájemní smlouvě v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 25.03.2013 

 
 

R/1084/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídky na pronájem bytu č. 51 v čp. 2905, ulice Eduarda 
Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Tomáš Baudyš, *************** **, **** ******* *** ***** a Alfréd Pohl, ********* ****, **** 
******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 51 v čp. 2905, v ulici Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Tomáši 
Baudyšovi, *************** **, **** ******* *** ***** a Alfrédu Pohlovi, ********* ****, **** ******* *** 
*****, na dobu určitou 1 rok od 15.03.2013 do 14.03.2014, za předpokladu, že uhradí před 
podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného včetně plnění 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, 

1.3.  nájemní smlouvu v souladu s bodem 1.2. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 14.03.2013 

 
 

R/1085/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 3656/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem nacházející  
se pod stavbou kolny, která je v geometrickém plánu označena jako díl "b" za dohodnutou kupní 
cenu ve výši 500 Kč Ladislavu Soukupovi, ******* ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostku města jejím 
podpisem. 

 

 

R/1086/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením sjezdu k pozemkové parcele č. 360/4 v k. ú. Žirecká Podstráň, zpevněním části 
komunikace na části pozemkové parcely č. 581/1 v k. ú. Žirecká Podstráň za podmínky, že bude 
vybudována a udržována na náklady investora stavby a se vstupem na pozemkovou parcelu  
č. 581/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění dle bodu 1.1. tohoto usnesení s Ing. Marií Sukovou, ** ****** ****, **** ******* 
*** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 
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3.1.1.  předložit smlouvu o umístění starostce města k podpisu. 
Termín: 18.03.2013 

 
 

R/1087/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy na část pozemkové parcely č. 677/19  
a část stavební parcely č. 861, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do 31.12.2018, 

1.2.  schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě z 11.04.2008 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s MUDr. Josefem Matysem, ************ ***, **** ******* *** ***** a pověřit starostku 
města jeho podpisem. 

 

 

R/1088/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkových parcel č. 2539/4 o výměře 7.237 m2, č. 2539/6 o výměře 7.428 m2, 
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 8 Kč/m2, tj. za celkovou 
kupní cenu 117.320 Kč Petru Teichmanovi, *** ***** ****, **** ******* *** *****, Ing. Pavlu Skálovi, 
****** **** ****, **** ******* *** *****, Ing. Miloslavu Fikarovi, ********* ****, **** ******* *** *****, 
Luboši Fikarovi, ** ******** ****, **** ******* *** *****, za podmínky zpětného prodeje částí pozemků 
pro výstavbu budoucího chodníku - cyklostezky a současného uzavření kupní smlouvy  
na pozemkové parcely č. 451, č. 454, č. 455, všechny v k. ú. Žireč Ves, které jsou určeny  
k vybudování suchého poldru, 

1.2.  pověřit starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. 
tohoto usnesení, 

1.3.  schválit odkoupení pozemkových parcel č. 451 o výměře 1.964 m2, č. 454 o výměře 11.382 m2, 
č. 545 o výměře 1.300 m2, všechny v k. ú. Žireč Ves za dohodnutou kupní cenu ve výši 8 Kč/m2, 
tj. za celkovou kupní cenu 117.168 Kč od Petra Teichmana, *** ***** ****, **** ******* *** *****,  
Ing. Pavla Skály, ****** **** ****, **** ******* *** *****, Ing. Miloslava Fikara, ********* ****, **** 
******* *** *****, Luboše Fikara, Na Vyhlídce 2403, Dvůr Králové nad Labem, za podmínky 
vymazání omezení vlastnických práv k pozemkovým parcelám v katastru nemovitostí, 

1.4.  pověřit starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.3. 
tohoto usnesení. 

 

 

R/1089/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  prohlásit pozemkovou parcelu č. 76/2 v k. ú. Verdek za historický majetek města Dvůr Králové 
nad Labem ve smyslu § 2 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

1.2.  prohlásit pozemkovou parcelu č. 35/4 v k. ú. Žireč Ves za historický majetek města Dvůr Králové 
nad Labem ve smyslu § 2a zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

1.3.  prohlásit pozemkovou parcelu č. 273 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za historický majetek 
města Dvůr Králové nad Labem ve smyslu § 2 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, 

1.4.  prohlásit pozemkovou parcelu č. 1699 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za historický majetek 
města Dvůr Králové nad Labem ve smyslu § 2a zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, 

1.5.  prohlásit pozemkovou parcelu č. 1723/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za historický majetek 
města Dvůr Králové nad Labem ve smyslu § 2 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, 

1.6.  prohlásit pozemkovou parcelu č. 2013/38 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za historický majetek 
města Dvůr Králové nad Labem ve smyslu § 2 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, 

1.7.  schválit souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkové parcele č. 76/2 v k. ú. 
Verdek z majetku České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha 3 do vlastnictví obce podle ustanovení § 2 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění 
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pozdějších předpisů, vyhotoveného podle § 40 odst. 2) písm. a) a odst. 3 vyhlášky ČÚZK  
č. 26/2007 Sb. a pověřit starostku města jeho podpisem, 

1.8.  schválit souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkové parcele č. 35/4 v k. ú. 
Žireč Ves z majetku České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha 3 do vlastnictví obce podle ustanovení § 2a zákona č. 172/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, vyhotoveného podle § 40 odst. 2) písm. a) a odst. 3 vyhlášky ČÚZK  
č. 26/2007 Sb. a pověřit starostku města jeho podpisem, 

1.9.  schválit souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkové parcele č. 273 v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem z majetku České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví obce podle ustanovení § 2 zákona č. 172/1991 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveného podle § 40 odst. 2) písm. a) a odst. 3 vyhlášky 
ČÚZK č. 26/2007 Sb. a pověřit starostku města jeho podpisem, 

1.10.  schválit souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkové parcele č. 1699  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem z majetku České republiky - Státního pozemkového úřadu, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví obce podle ustanovení § 2a zákona  
č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveného podle § 40 odst. 2) písm. a)  
a odst. 3 vyhlášky ČÚZK č. 26/2007 Sb. a pověřit starostku města jeho podpisem, 

1.11.  schválit souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkové parcele č. 1723/2  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem z majetku České republiky - Státního pozemkového úřadu, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví obce podle ustanovení § 2 zákona  
č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveného podle § 40 odst. 2) písm. a) a odst. 
3 vyhlášky ČÚZK č. 26/2007 Sb. a pověřit starostku města jeho podpisem, 

1.12.  schválit souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkové parcele č. 2013/38  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem z majetku České republiky - Státního pozemkového úřadu, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví obce podle ustanovení § 2 zákona  
č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveného podle § 40 odst. 2) písm. a) a odst. 
3 vyhlášky ČÚZK č. 26/2007 Sb. a pověřit starostku města jeho podpisem. 

 

 

R/1090/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 21 v čp. 2905, v ul. Eduarda Zbroje k 28.02.2013 s Milošem Voňkou  
a Lubicou Voňkovou, oba bytem ******* ****** *** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy starostce města k podpisu. 
Termín: 28.02.2013 

 
 

R/1091/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat stavební parcelu č. 2352/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodat dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 08.03.2013 
 
 

R/1092/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 192/2  v  k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 
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2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 08.03.2013 
 
 

R/1093/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu části stavebních parcel č. 4011, č. 4012,  č. 4013 a č. 4014 o výměře 17 m2, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s Ladislavem Jarolímem, ***** ******** ****, *** ** **** 
******* *** *****, dohodou k 28.02.2013,  

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem části stavebních parcel č. 4011, č. 4012, č. 4013 a č. 4014  o celkové výměře 17 m2, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  za cenu 9 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 153 
Kč/rok, Josefu Mikyskovi a Kateřině Hochové, oba bytem, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, 

1.4.  nájemní smlouvu v souladu bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy starostce města k podpisu, 
Termín: 28.02.2013 

2.1.2.  předložit nájemní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 18.03.2013 

 
 

R/1094/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   s tanovu je  

1.1.  nájemné za nebytový prostor č. 3 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem Aleně 
Nermuťové, * ******** ***, ******* ** **** ***** *********, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr pronájmu dle bodu 1.1 tohoto usnesení, 

2.2.  dodatek č. 4 k nájemní smlouvě s účinností od 01.04.2013 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jeho podpisem za předpokladu, že bude zveřejněn záměr 
pronájmu a nebudou k němu podány přípomínky či jiné návrhy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem, 

                Termín:06.03.2013 
3.1.2.  předložit dodatek č. 4 k nájemní smlouvě starostce města k podpisu za předpokladu, že 

nebude v době zveřejnění z řad občanů ani organizací k tomuto záměru podána žádná 
připomínka.              Termín:31.03.2013 
          

 

R/1095/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 40, náměstí 
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, dle  zveřejnění č. 2/2013, nereagoval žádný zájemce, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně výzvy k podání nabídky za minimální cenu 500 Kč/m2/rok a za ostatních 
podmínek, stanovených usnesením R/722/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
z 25.09.2012 s tím, že využití nebytového prostoru může být v souladu i v rozporu s jeho 
stavebně-technickým určením za podmínek dohodnutých s vlastníkem. 
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Termín: 13.03.2013 
 
 

R/1096/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 2050/10 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Radku  
a Jaroslavě Petrovým, ***** *********** ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

 

R/1097/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   p ro jedna la  

1.1.  předloženou zprávu o výsledku řádné periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr 
Králové nad Labem k 31.12.2012, 

2 .   schva lu je  

2.1.  výsledek roční periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr Králové nad Labem  
k 31.12.2012, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM, vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný  
v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace k 31.12.2012 k projednání  
v likvidační komisi rady města. 

Termín: 08.03.2013 
 
 

R/1098/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 23 v čp. 950, v ul. Boženy Němcové ve Dvoře Králové nad Labem  
k 28.02.2013 s Františkem Jahnátkem, bytem ** ********* *****, ****** ******* a Pavlou 
Jahnátkovou, bytem ****** ******* *** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy starostce města k podpisu. 
Termín: 28.02.2013 

 
 

R/1099/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Středisku pro ranou péči Liberec, o. p. s., Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, 
ve výši 5.000 Kč na úhradu části nákladů, které jsou spojeny s poskytováním sociální služby raná 
péče klientům ze Dvora Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2013/0177 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostce města smlouvu k podpisu. 
Termín: 19.03.2013 

 
 

R/1100/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit zřizovací listinu Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, s účinností  
od 15.03.2013 a pověřit starostku města jejím podpisem. 
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R/1101/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 2 ze sociální komise RM z 20.02.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb, 
služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví, do výše 50.000 Kč, 
následovně: 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov RIAPS, Procházkova 818, Trutnov 
- sociální odborné poradenství  15.000 Kč 
- sociální rehabilitace  2.000 Kč 
- kontaktní centrum 30.000 Kč 
Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové 
nad Labem 
- domov pro seniory 20.000 Kč 
- domov se zvláštním režimem 30.000 Kč 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem 
- sociálně terapeutické dílny  50.000 Kč 
- odborné sociální poradenství 45.000 Kč 
- osobní asistence 50.000 Kč 
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 10.000 Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec 
- odlehčovací služby Hospic Anežky České 20.000 Kč 
Most k životu o. p. s., Šikmá 300, Trutnov 
- azylový dům pro matky s dětmi 20.000 Kč 
Společné cesty o. s., Hurdálkova 147, Náchod 
- osobní asistence 5.000 Kč 
Svaz postižených civilizačními chorobami, Slunečná 2170, Dvůr Králové nad Labem 22.000 Kč 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, Klazarova 968, Dvůr Králové nad Labem 
22.000 Kč 
Územní organizace Svazu diabetiků Dvůr Králové nad Labem, 5. května 2195, Dvůr Králové nad 
Labem 22.000 Kč 
Klub důchodců Žireč, Žireč 5, Dvůr Králové nad Labem  36.000 Kč 
Klub důchodců Sadová, Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem 29.000 Kč 
Mateřské centrum Žirafa, náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad Labem 17.000 Kč 
Královédvorská Arnika, Doubravice 94, 544 51 Doubravice 20.000 Kč 
  
 
 
 
  

2.2.  smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 2.1. tohoto 
usnesení: 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov RIAPS, Procházkova 818, Trutnov 
- sociální odborné poradenství  ŠKS/SMDO-2013/0191 
- sociální rehabilitace  ŠKS/SMDO-2013/0190 
- kontaktní centrum  ŠKS/SMDO-2013/0189 
Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové 
nad Labem 
- domov pro seniory  ŠKS/SMDO-2013/0224 
- domov se zvláštním režimem  ŠKS/SMDO-2013/0228 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem 
- sociálně terapeutické dílny  ŠKS/SMDO-2013/0204 
- odborné sociální poradenství ŠKS/SMDO-2013/0199 
- osobní asistence ŠKS/SMDO-2013/0198 
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ŠKS/SMDO-2013/0223 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec 
- odlehčovací služby Hospic Anežky České  ŠKS/SMDO-2013/0192 
Most k životu o. p. s., Šikmá 300, Trutnov 
- azylový dům pro matky s dětmi ŠKS/SMDO-2013/0196 
Společné cesty o. s., Hurdálkova 147, Náchod 
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- osobní asistence ŠKS/SMDO-2013/0188 
Svaz postižených civilizačními chorobami, Slunečná 2170, Dvůr Králové nad Labem ŠKS/SMDO-
2013/0230 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, Klazarova 968, Dvůr Králové nad Labem 
ŠKS/SMDO-2013/0234 
Územní organizace Svazu diabetiků Dvůr Králové nad Labem, 5. května 2195, Dvůr Králové nad 
Labem ŠKS/SMDO-2013/0231 
Klub důchodců Žireč, Žireč 5, Dvůr Králové nad Labem  ŠKS/SMDO-2013/0233 
Klub důchodců Sadová, Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem ŠKS/SMDO-2013/0232 
Mateřské centrum Žirafa, náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad Labem ŠKS/SMDO-
2013/0229 
Královédvorská Arnika, Doubravice 94, 544 51 Doubravice ŠKS/SMDO-2013/0195 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  předložit starostce města smlouvy dle bodu 2.2. k podpisu, 
Termín: 19.03.2013 

4 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

4.1.  schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních 
služeb, služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví, nad 50.000 Kč, 
následovně: 
Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové 
nad Labem 
- pečovatelská služba 95.000 Kč 
- denní stacionář 90.000 Kč 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem 
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 80.000 Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec 
- domov pro osoby se zdravotním postižením v Domově sv. Josefa, Žireč 85.000 Kč 
- odlehčovací služby v Domově sv. Josefa, Žireč 85.000 Kč 

4.2.  schválit smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 4.1. 
tohoto usnesení: 
Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové 
nad Labem 
- pečovatelská služba ŠKS/SMDO-2013/0226 
- denní stacionář ŠKS/SMDO-2013/0225 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem 
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ŠKS/SMDO-2013/0197 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec 
- domov pro osoby se zdravotním postižením v Domově sv. Josefa, Žireč  ŠKS/SMDO-
2013/0193 
- odlehčovací služby v Domově sv. Josefa, Žireč ŠKS/SMDO-2013/0194 
a pověřit starostku města jejich podpisem, 

5 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  u lož i t  

5.1.  vedoucí odboru ŠKS předložit starostce města smlouvy dle bodu 4.2. k podpisu do 28.03.2013. 

6 .   schva lu je  

6.1.  umístění Jaroslava *****, **** **********, ******* ****, **** ******* *** *****, do domu s pečovatelskou 
službou a jako náhradníka Václava ******, **** **********, ******* **** ******** **, Dvůr Králové nad 
Labem. 

 

 

R/1102/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, dle přílohy č. 2. 

 

 

R/1103/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  
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1.1.  omezení provozu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské školy, 
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, v měsíci červenci a srpnu roku 2013,  
dle přílohy č. 1, v tomto období bude vždy zabezpečen provoz v některém pracovišti mateřských 
škol. 

 

 

R/1104/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis sportovní komise RM z 18.02.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu - 
na činnost do částky 50.000 Kč následovně: 
Cyklistický klub Dvůr Králové nad Labem, Bílá Třemešná 55 - 10.000 Kč 
SKK Dvůr Králové nad Labem, Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem - kulečník - 30.000 Kč 
Aeroklub, Letiště Dvůr Králové nad Labem - 15.000 Kč 
Jana Vepřeková, ********* ***, **** ******* *** ***** - 10.000 Kč 
Self defendence team MPDK, Nerudova 1071, Dvůr Králové nad Labem - 7.000 Kč 
Sportovně střelecký klub, Nové Lesy 44 - 3.000 Kč 
TJ Sokol Lipnice, Lipnice 120 - 40.000 Kč 
Horolezecký oddíl, Revoluční 71 - 15.000 Kč 
TJ Sokol Žireč - 40.000 Kč 
SK Nell, Štefánikova1979, Dvůr Králové nad Labem - softbal - 20.000 Kč 

2.2.  smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem v souladu s bodem 2.1. 
na podporu tělovýchovy a sportu - sportovní činnost  
Cyklistický klub Dvůr Králové nad Labem, Bílá Třemešná 55 - ŠKS/SMDO - 2013/0200 
SKK Dvůr Králové nad Labem, Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem - kulečník - ŠKS/SMDO - 
2013/0201 
Aeroklub, Letiště Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO - 2013/0206 
Jana Vepřeková, ********* ***, **** ******* *** ***** - ŠKS/SMDO - 2013/0208 
Self defendence team MPDK, Nerudova 1071, Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO - 
2013/0209 
Sportovně střelecký klub, Nové Lesy 44 - ŠKS/SMDO - 2013/0211 
TJ Sokol Lipnice, Lipnice 120 -ŠKS/SMDO - 2013/0214 
Horolezecký oddíl, Revoluční 71 - ŠKS/SMDO - 2013/0215 
TJ Sokol Žireč - ŠKS/SMDO - 2013/0216 
SK Nell, Štefánikova1979, Dvůr Králové nad Labem - softbal - ŠKS/SMDO - 2013/0218 
a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

2.3.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu - 
sportovní akce následovně: 
TJ Sokol Lipnice, Lipnice 120 - turnaj v nohejbalu - 3.000 Kč 
TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137 - krasobruslařské závody - 15.000 Kč 
TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137 - Český pohár žáků ve sjezdu na divoké 
vodě - 10.000 Kč 
TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137 - V. ročník Pohár radnice - 3.500 Kč 
TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137 - XXVIV.Běh Safari - 5.000 Kč 
TJ Sokol Žireč - Uliční turnaj - 5.000 Kč 
HC Dvůr Králové nad Labem - Turnaj pivních měst - 10.000 Kč  
HC Dvůr Králové nad Labem - Pojď hrát hokej - 5.000 Kč, 

2.4.  smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem v souladu s bodem 2.3. 
na podporu tělovýchovy a sportu - sportovní akce 
TJ Sokol Lipnice, Lipnice 120 - turnaj v nohejbalu - ŠKS/SMDO - 2013/0178 
TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137 - krasobruslařské závody - ŠKS/SMDO 
- 2013/0179 
TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137 - Český pohár žáků ve sjezdu na divoké 
vodě - ŠKS/SMDO - 2013/0180 
TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137 - V. ročník Pohár radnice - ŠKS/SMDO - 
2013/0184 
TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137 - XXVIV.Běh Safari - ŠKS/SMDO - 
2013/0185 
TJ Sokol Žireč - Uliční turnaj - ŠKS/SMDO - 2013/0181 
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HC Dvůr Králové nad Labem - Turnaj pivních měst - ŠKS/SMDO - 2013/0182 
HC Dvůr Králové nad Labem - Pojď hrát hokej - ŠKS/SMDO - 2013/0183 
a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

3 .   neschva lu je  

3.1.  poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Bílá Třemešná, 

4 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

4.1.  schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy  
a sportu nad 50.000 Kč následovně: 
Karate DO, B. Němcové 950, Dvůr Králové nad Labem - 70.000 Kč 
Softball Club, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem - 80.000 Kč 
Team DK, Havlíčkova 15, Dvůr Králové nad Labem - 65.000 Kč 
Tennis Club, 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem - 100.000 Kč 
HC Dvůr Králové nad Labem, Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem - 200.000 Kč 
HC Dvůr Králové nad Labem, Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem - mládež - 750.000 Kč 
TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem - 440.000 Kč 
TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem - kopaná - 
670.000 Kč 
1. HK Dvůr Králové nad Labem, Palackého 741, Dvůr Králové nad Labem - 530.000 Kč 
Angeles Dance Group, Zábřezí 12, Dvůr Králové nad Labem - 75.000 Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem - 
225.000 Kč, 

4.2.  schválit smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 4.1.  
na podporu tělovýchovy a sportu  
Karate DO, B. Němcové 950, Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO - 2013/0202 
Softball Club, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO - 2013/0203 
Team DK, Havlíčkova 15, Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO - 2013/0205 
Tennis Club, 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO - 2013/0207 
HC Dvůr Králové nad Labem, Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO - 
2013/0210 
HC Dvůr Králové nad Labem, Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem - mládež - ŠKS/SMDO - 
2013/0221 
TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO 
- 2013/0213 
TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem - kopaná - 
ŠKS/SMDO - 2013/0212 
1. HK Dvůr Králové nad Labem, Palackého 741, Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO - 
2013/0217 
Angeles Dance Group, Zábřezí 12, Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO - 2013/0219 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem - 
ŠKS/SMDO - 2013/0220 
a pověřit starostku města jejich podpisem, 

4.3.  uložit vedoucí ŠKS-ŠKIC předložit starostce města smlouvy dle bodu 4.2. k podpisu  
do 28.03.2013, 

5 .   uk ládá  
5.1.  místostarostovi 

5.1.1.  projednat doporučení sportovní komise RM, týkající se otevírací doby zimního stadionu  
a Tyršova koupaliště s ředitelem Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, 

Termín: 15.03.2013 
5.2.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

5.2.1.  předložit starostce města smlouvy dle bodu 2.2. a 2.4. k podpisu. 
Termín: 19.03.2013 

 
 

R/1105/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   souh las í  

1.1.  s názvem galerie, která vznikla ve vstupním prostoru Základní umělecké školy R. A. Dvorského, 
Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, na "Galerie Otto Gutfreunda". 
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R/1106/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  souhlasit s úpravou termínů realizace projektu "„Královská věnná města známá,  
ale nepoznaná..." financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 
dle důvodové zprávy, 

1.2.  schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. ŠKS/SMDO - 2010/0020 uzavřené se svazkem obcí 
Královská věnná města, Československé armády 408/51, Hradec Králové, na financování  
a předfinancování projektu "Královská věnná města, známá, nepoznaná..." a pověřit starostku 
města jeho podpisem, 

1.3.  uložit vedoucí ŠKS-ŠKIC předložit starostce města dodatek č. 1 dle bodu 1.2. k podpisu  
do 28.03.2013. 

 

 

R/1107/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  udělit cenu "Osobnost města Dvůr Králové nad Labem" za rok 2012, v kategorii trenér Oldřichu 
Voňkovi, za sportovní výkon v kategorii jednotlivec do 18 let Ondřeji Hajnyšovi, v kategorii 
jednotlivci - dospělí Janu Friedovi, a v souladu s § 36 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, cenu města za celoživotní práci v oblasti 
sportovních aktivit na královédvorsku in memoriam - Miloši Jónovi, 
 

 
 

R/1108/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Liborovi **********, ***** ****** *** na účast na XIX. evropských světových hrách 
trasplantovaných sportovců v roce 2013. 

 

 

R/1109/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu města na částečnou úhradu nákladů na předškolní vzdělávání  
6 dětí s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem, umístěných v Mateřské škole JUTA, 
Riegrova 717, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 20.000 Kč, 
  

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem s Mateřskou školou 
JUTA, Riegrova 717, Dvůr Králové nad Labem, č. ŠKS/SMDO - 2013/0235, a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit starostce města smlouvu dle bodu 1.2. k podpisu. 
Termín: 19.03.2013 

 
 

R/1110/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  Dodatek č. 7 ke smlouvě z 10.10.2003 o poskytování poradenství spotřebitelům a pacientům  
v mikroregionu města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit Dodatek č. 7 ke smlouvě z 10.10.2003 o poskytování poradenství spotřebitelům  
a pacientům v mikroregionu města Dvůr Králové nad Labem starostce města k podpisu. 

Termín: 01.03.2013 
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R/1111/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   souh las í  

1.1.  s doplněním osob oprávněných z rámcové smlouvy o telekomunikačních službách a o prodeji 
telekomunikačních zařízení a jejich příslušenství č. 390636 ze dne 18.05.2006 o společnost 
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 17 k rámcové smlouvě dle bodu 1.1 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit dodatek č. 17 starostce města k podpisu. 
Termín: 01.03.2013 

 
 

R/1112/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  vzít na vědomí zprávu o plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

1.2.  schválit nové termíny nesplněných úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle přílohy 
č. 2. 

 

 

R/1113/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2013 - Evidence a náležitosti právních úkonů 
a pověřuje starostku jeho podpisem. 

 

 

R/1114/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  delegovat, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, místostarostu Dušana Kubicu po dobu trvání jeho funkčního období 
zástupcem města Dvůr Králové nad Labem na valných hromadách společnosti Krematorium,  
a. s., Jaroměř. 

 

 

R/1115/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   souh las í  

1.1.  s realizací záměru "Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti", 

2 .   schva lu je  

2.1.  výběr měřících míst dle návrhu, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit ve spolupráci s vedoucím ODP a určeným strážníkem MP přípravu veřejné zakázky 
na "Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti" včetně zpracování 
zadávací dokumentace. 

Termín: 31.05.2013 
 
 

R/1116/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   rozhodu je  

1.1.  o ukončení likvidace podniku Automobilové opravny Dvůr Králové n. L., státní podnik v likvidaci, 
IČ: 00527491, k 31.03.2013, 
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1.2.  o výmazu podniku Automobilové opravny Dvůr Králové n. L., státní podnik v likvidaci,  
IČ: 00527491, k 30.04.2013 z obchodního rejstříku vedeného  Krajským soudem v Hradci 
Králové oddíl AXIII, vložka 109, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  zajistit provedení výmazu podniku Automobilové opravny Dvůr Králové n. L., státní podnik  
v likvidaci, IČ: 0052749, z obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, 

Termín: 30.04.2013 
2.1.2.  ukončit likvidaci podniku Automobilové opravny Dvůr Králové n. L., státní podnik v likvidaci, 

IČ: 0052749, a předat doklady do spisovny města Dvůr Králové nad Labem, 
Termín: 30.06.2013 

3 .   souh las í  

3.1.  vyplacením odměny likvidátorovi Josefu Pácaltovi z finančních prostředků podniku Automobilové 
opravny Dvůr Králové n. L., státní podnik v likvidaci. 

 

 

R/1117/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Odpadový kalendář - rok 2014", 

1.2.  záměr podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Rozvoj integrovaného systému nakládání  
s komunálními odpady - podpora domácího kompostování", 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  zajistit podání žádosti na projekt „Odpadový kalendář - rok 2014" Královéhradeckému kraji, 
Termín: 08.03.2013 

2.1.2.  zajistit podání žádosti na projekt „Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními 
odpady - podpora domácího kompostování", 

Termín: 08.03.2013 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostku města podpisem žádosti „Odpadový kalendář - rok 2014"  Královéhradeckému kraji, 

3.2.  starostku města podpisem žádosti „Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními 
odpady - podpora domácího kompostování". 

 

 

R/1118/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
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 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města 
jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  předložit dohody o provedení sběru a třídění odpadů na příjezdových komunikacích  
do města s Klubem NATURA a TJ Sokol Žireč starostce města k podpisu. 

Termín: 18.03.2013 
 
 

R/1119/2013 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  zajištění zpětného odběru a odděleného sběru solárních panelů na sběrném dvoře, 

1.2.  dodatek č. 1 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení č. OŽP/DILO-2006/0415-D1,  
se společností ASEKOL s. r. o., Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00,  
IČ 27373231, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města podpisem 
tohoto dodatku, 

2 .   uk ládá  
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2.1.  vedoucímu OŽP 
2.1.1.  předložit dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí služeb č. OŽP/DILO-2006/0415-D1 starostce 

města k podpisu. 
Termín: 18.03.2013 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
Edita Vaňková v. r. 

starostka města  

  
Jan Bém v. r. 
místostarosta  

 
 

 


