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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

99. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 23.04.2013 

 

R/1200/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu č. KTÚ/VERJ-2013/484 s obcí Zábřezí-Řečice ve věci vyřizování přestupkové agendy 
a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

 

R/1201/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanovu je  

1.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o obcích), celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na 123,75, 
s platností od 01.05.2013, 

1.2.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, rozsah funkčního místa - vedoucí odboru 
informatiky na celý pracovní úvazek a rozsah funkčního místa informatik - na celý pracovní 
úvazek s platností od 01.05.2013, 

2 .   z ř i zu je  

2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 1 funkční místo samostatného referenta na 
odboru dopravy a silničního hospodářství k 01.05.2013, 

3 .   souh las í  

3.1.  se  zveřejněním vnitřního předpisu č. 5/2013, obsahujícího změnu dle bodu 1.1. tohoto usnesení 
včetně přílohy č. 1  na webových stránkách města, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí KTÚ-PO 

4.1.1.  zajistit zveřejnění vnitřního předpisu č. 5/2013 na webových stránkách města, 
 

Termín: 30.04.2013 
4.2.  vedoucímu RAF 

4.2.1.  zahrnout navýšení mzdových prostředků v potřebné výši do návrhu nejbližší rozpočtové 
změny, 

Termín: 15.05.2013 
 
 

R/1202/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o soudním sporu se společností HOLIDAY-PACIFIC HOMES-BOHEMIA spol. s r. o. 
o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy věcným břemenem, 
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2.   schva lu je  

2.1.  nepodání dovolání do rozsudku Krajského soudu Hradec Králové z 30.01.2013  
č. j. 17Co 544/2012-129. 

 

 

R/1203/2013 - 99. 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 - podpora domácího kompostování" z programu "Čistý kraj", 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

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

Termín: 30.04.2013 

3 .   pověřu je  

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

 

 

R/1204/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 11, § 61 odst. 2 písm. a) a § 102 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení města Dvůr Králové nad 
Labem č. 1/2013 tržní řád, s účinností od 01.05.2013. 

 

 

R/1205/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989 na pojištění majetku města Dvůr Králové nad Labem ve 
smyslu dodatku č. 11 (rozšíření rozsahu živelního pojištění majetku města o doložku DZ13 - 
Atmosférické srážky), 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení dodatek č. 11 k pojistné smlouvě  
č. 5830851989 (ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-11) na pojištění majetku města s Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu dodatek č. 11 k pojistné smlouvě č. 5830851989  
(ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-11) na pojištění majetku města v souladu s bodem  
1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 29.04.2013 
 
 

R/1206/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, za cenu 800 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, od 01.05.2013 na 
dobu určitou 5 let, Farní charitě Dvůr Králové nad Labem, zastoupené ředitelkou Mgr. Kateřinou 
Hojnou, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, za účelem užívání prostor jako zařízení pro děti 
(centrum pro rodinu), 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONNP-2013/0492 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, za předpokladu, že bude uhrazena kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního 
nájemného včetně záloh na služby, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. starostce města k podpisu. 
Termín: 01.05.2013 

 
 

R/1207/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkových parcel č. 2123, č. 2124/2, č. 2119/6, č. 2119/4, č. 2120, č. 4775, 
č. 2119/1 a č. 2122, všechny 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 pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 07.05.2013 
 
 

R/1208/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 21  v čp. 57, T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 6.527 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) 
dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem ve složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava 
Hiltscherová) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 30.04.2013 
 
 

R/1209/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  písařskou chybu v usnesení č. R/1130-2.1./2013 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
z 12.03.2013, v uvedeném usnesení byl v čísle smlouvy ES-RIM/BUDO-2012/323 uveden rok 
2012, správně mělo být uvedeno ES-RIM/BUDO-2013/323. 

1.2.  písařskou chybu v usnesení č. R/1131-2.1./2013 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
z 12.03.2013, v uvedeném usnesení byl v čísle smlouvy ES-RIM/BUDO-2012/324 uveden rok 
2012, správně mělo být uvedeno ES-RIM/BUDO-2013/324. 

 

 

R/1210/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 2277/1, č. 2277/2, č. 2277/19, 
č. 2277/20, č. 2294/1, č. 3774/2, všechny v  k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 3999-6160/2010 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč 
bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2004936/1 (ES-RIM/VB-2013/487) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupena společností PROCEZ s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Nový 
Hradec Králové, Na Občinách 959/2, 500 09 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 13.05.2013 
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R/1211/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu č. 22 v čp. 950 Boženy Němcové v mimořádně tíživé životní situaci Janě 
Hermanové, ********* ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok od 24.04.2013 do 
23.04.2014 za smluvní nájemné 1.823 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu RIM/ONBT-2013/0485 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 dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 24.04.2013 
 
 

R/1212/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení výpůjčky nemovitostí, budovy čp. 1032 na st. p. č. 2815, st. p. č. 2815 o výměře 117 m2 
a části pozemkové parcely č. 2360 o výměře 1 000 m2, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
Městským vodovodům a kanalizacím Dvůr Králové nad Labem s. r. o., zastoupené jednatelem 
společnosti Ing. Petrem Kasalem, se sídlem náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce z 27.04.2011 č. RIM/DOUS-2013/486 v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  záměr pronájmu budovy čp. 1032 na st. p. č. 2815, st. p. č. 2815 a části p. p. č. 2360, vše  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce 
města k podpisu, 

Termín: 13.05.2013 
 

2.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.3. tohoto usnesení. 

Termín: 09.05.2013 
 
 

R/1213/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2957 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, za 
cenu 1.319,14 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let od 
01.08.2013, Michalu Šmelhausovi, ***** **, **** ******* *** *****, za účelem ponechání již 
provozované prodejny průmyslového zboží, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONNP-2013/0488 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, a to za předpokladu, že bude uhrazena kauce ve výši měsíčního 
nájemného včetně záloh na služby a za předpokladu, že bude záměr zveřejněn a nebudou 
k němu podány připomínky či jiné návrhy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
 

Termín: 03.05.2013 
 

2.1.2.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. starostce města k podpisu za předpokladu, že 
nebude v době zveřejnění z řad občanů ani organizací k tomuto záměru podána žádná 
připomínka. 

Termín: 31.05.2013 
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R/1214/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  1.1. pronájem bytu č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu 
sociálního, přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, Miroslavu a Markétě Hegrovým, 
*********** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky, tj. od 01.05.2013 do 30.04.2014 za 
smluvní nájemné 1.973 Kč/měsíc a od 01.05.2014 do 30.04.2015 za smluvní nájemné  
2.269 Kč/měsíc. 

1.2.  nájemní smlouvu RIM/ONBT-2013/0491 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 dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 30.04.2013 
 

R/1215/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 192/2 o výměře 60 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
cenu 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 300 Kč/rok, Václavu Hanušovi, ***** ********* ****, *** 
** **** ******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/NAJE-2013/490 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 dle bodu 1.2. starostce města k podpisu. 
Termín: 23.05.2013 

 
 

R/1216/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č.132 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 4.444 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle 
Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 132 v čp. 400, Švehlova ulice, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) 
a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 30.04.2013 
 
 

R/1217/2013 - 99. 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. 1 v čp. 40, náměstí 
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, dle  zveřejnění č. 13/2013, 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. 

Termín: 03.05.2013 
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R/1218/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části stavební parcely č. 66 o výměře 60 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem firmě 
SEEL, spol. s r. o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka 40, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, za 
celkovou dohodnutou cenu 6.000 Kč/rok, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/NAJE-2013/494 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 13.05.2013 
 
 

R/1219/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 22 v čp. 2900, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 2.641 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení 
bytu) dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 22 v čp. 2900, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) 
a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 30.04.2013 
 
 

R/1220/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výměnu bytu č. 62 v čp. 2902 v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem za byt č. 22 v čp. 57 
náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem Olze Šenfeldové, ******* ****** ****, **** ******* 
*** *****, na dobu určitou od 01.06.2013 do 22.02.2014 za smluvní nájemné 1.682 Kč/měsíc, za 
předpokladu, že tento byt bude způsobilý k užívání a Olga Šenfeldová uhradí před podpisem 
nájemní smlouvy kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. plnění za služby 
poskytované v souvislosti s užíváním bytu, 

1.2.  výměnu bytu č. 22 v čp. 57 náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem za byt č. 62 v čp. 
2902 v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem Anně Husičkové, ******* **** ******** *** **, 
**** ******* *** *****, na dobu neurčitou od 01.06.2013 za smluvní nájemné 3.650 Kč/měsíc, za 
předpokladu, že tento byt bude způsobilý k užívání  a Anna Husičková uhradí před podpisem 
nájemní smlouvy kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. plnění za služby 
poskytované v souvislosti s užíváním bytu, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvy dle bodu 1.1. a 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 30.04.2013 
 
 

R/1221/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3763 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2010166/VB/05 (ES-RIM/VB-2013/499) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupena společností K energo, s. r. o., se sídlem Nádražní 346,  
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Lanškroun, 563 01, která je na základě plné moci zastoupena společností GEOŠRAFO s. r. o., 
se sídlem Hradec Králové, Zemědělská 1091/3b, 500 03 a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
Termín: 13.05.2013 

 
 

R/1222/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zrušením realizace veřejné zakázky na dodavatele elektronické spisové služby a vnitřní 
integrace úřadu, 

1.2.  se zrušením 3. etapy projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OI 

2.1.1.  zaslat Řídícímu orgánu IOP Oznámení o změně v projektu, 
Termín: 30.04.2013 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout finanční prostředky, které byly rezervovány pro výměnu informačního systému do 

návrhu nejbližší rozpočtové změny, 
Termín: 16.05.2013 

 
 

R/1223/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zakoupením vyšší verze programu FISO od společnosti AQE advisors, a. s., 

2 .   schva lu je  

2.1.  servisní smlouvu programového vybavení FISO OI/POSS-2013/0498 a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 30.04.2013 

 
 

R/1224/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: "ZŠ Podharť - Dodávka prezenční techniky a souvisejících služeb" 
v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2012 - Pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové 
nad Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění. 
 

 

R/1225/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  navýšení poskytnuté dotace SKK Dvůr Králové nad Labem, Slovany 3051, Dvůr Králové nad 
Labem, které bylo schváleno usnesením č. R/1121/2013 - 95. RM z 12.03.2013. 
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R/1226/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Směrnice pro používání 
motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové  nad Labem s účinností od 01.05.2013 
a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   svěřu je  

3.1.  v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) odboru 
všeobecné vnitřní správy oprávnění k uzavírání smluv o výpůjčce motorových vozidel 
příspěvkovým organizacím města, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí VVS 

4.1.1.  předložit vnitřní předpis města č. 3/2013 Směrnice pro používání motorových vozidel pro 
potřeby města Dvůr Králové nad Labem starostce města k podpisu, 

Termín: 26.04.2013 
 

4.1.2.  zajistit zveřejnění vnitřního předpisu města č. 3/2013 Směrnice pro používání motorových 
vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem na webových stránkách. 

Termín: 03.05.2013 
 
 

R/1227/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.03.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny u nesplněných a oddálených úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1 a č. 2. 

 

 

R/1228/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 16.01.2013, 
Osadního výboru Lipnice z 01.02.2013 a Osadního výboru Verdek z 28.02.2013. 

 

 

R/1229/2013 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace na nákup nového svozového vozidla na projekt „Zefektivnění 
nakládání s odpady“ Technickými službami města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936, 
vyhlášeného v rámci 45. výzvy operačního plánu Ministerstvem životního prostředí 
prostřednictvím Fondu životního prostředí, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti podané Technickými 
službami města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936, o dotaci dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení. 

 

 

 

   Edita Vaňková v. r.        Dušan Kubica v. r.  

               starostka města                       místostarosta 
 


