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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

100. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 07.05.2013 

 

R/1230/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o zabezpečení úkolů požární ochrany města Dvůr Králové nad Labem za rok 2012. 

 

 

R/1231/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápisy z kontrol výsledků hospodaření za rok 2012 na:  ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ 
Strž, ZŠ Podharť, ZUŠ, MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, v Městské knihovně Slavoj, 
v Hankově domě, městském kulturním zařízení Hankův dům, v Městském muzeu, v Domě dětí 
a mládeže Jednička, v Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem a v Technických 
službách města Dvora Králové nad Labem, 

1.2.  hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených 
v bodě 1.1. za rok 2012 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2012, 

2 .   schva lu je  

2.1.  hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2012, 
jejich rozdělení do jednotlivých fondů, včetně případného posílení investičního fondu z rezervního 
fondu, dále odvody do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. (6) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a úpravy stávajících 
výší neinvestičních příspěvků pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2013, vše dle přiložené 
tabulky Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2012. 

 

 

R/1232/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2012 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2012.  

 

 

R/1233/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2012 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2012 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením s výhradami. Náprava uvedených dílčích nedostatků roku 2012 
bude, v souladu s § 17, odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších doplnění a předpisů, provedena způsobem a opatřeními 



Strana 2/8 

popsanými v příloze č. 2 k materiálu ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2012 - Harmonogram a postup opatření k nápravě chyb a nedostatků 
zjištěných Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012. 

 

 

R/1234/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zařazení nového vozidla RENAULT Kangoo používaného městem zřízenou příspěvkovou 
organizací Pečovatelská služba města Dvůr Králové nad Labem do stávající flotily vozidel, 

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. 8 k pojistné smlouvě  
č. 2268678840 (ES č. RAF/POJI-2011/1661 - D-8) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER 
H59 - 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. 8 k pojistné smlouvě č. 2268678840  
(ES č. RAF/POJI-2011/1661 - D-8) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 
v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 15.05.2013 
 
 

R/1235/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit sjednání společného postupu zadavatelů a úpravu vzájemných práv a povinností 
smluvních stran při zadávání projektové dokumentace ve stupni DSP  (dokumentace pro 
stavební povolení) v podrobnostech PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby) 
veřejné zakázky: „II/299 - Dvůr Králové nad Labem - MOK U oční školy“ mezi smluvními stranami 
Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové a městem Dvůr 
Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit "Smlouvu o sdružení zadavatelů" dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostku 
města jejím podpisem. 

 

 

R/1236/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zveřejnění výzvy k předložení nabídky, okruh 
navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: "Stavební úpravy části 1. PP  
ZŠ Legionářská 407, Dvůr Králové nad Labem, v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu 
města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.2.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při této veřejné zakázce bude využit elektronický systém E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním 20.05.2013, 

Termín: 20.05.2013 
 

3.1.2.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech. 
Termín: 26.08.2013 
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R/1237/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem zpracování cyklogenerelu pro město Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  podání žádosti o grant Fondu T - Mobile na zpracování cyklogenerelu pro město Dvůr Králové 
nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit podání žádosti o grant Fondu T - Mobile ve výši 100.000 Kč, 
Termín: 10.05.2013 

 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny a do návrhu 
rozpočtu města na rok 2014. 

Termín: 16.05.2013 
 
 

R/1238/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zveřejnění výzvy k předložení nabídky, okruh 
navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: "Oprava fasády MŠ Dvořákova 
728, Dvůr Králové nad Labem" v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 10/2012 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.2.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při této veřejné zakázce bude využit elektronický systém E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním 22.05.2013, 

Termín: 22.05.2013 
 

3.1.2.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 29.08.2014 

Kontrolní termín: 30.08.2013 
 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu města pro rok 2014. 

Termín: 12.12.2013 
 
 

R/1239/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  navýšení položky sekání trávy I., II. a IV. intenzivní třída - traktůrky, sekačky na částku  
1,25 Kč/m2 v "Ocenění výkonů Technických služeb města Dvora Králové nad Labem odvedených 
pro svého zřizovatele" v sekci Správa, údržba městské zeleně, 

1.2.  "Ocenění výkonů Technických služeb města Dvora Králové nad Labem odvedených pro svého 
zřizovatele" dle přílohy č. 6 s platností od 07.05.2013, účinnost od 01.05.2013. 
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R/1240/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost o opravu komunikace a o vybudování zpevněné komunikace v ulici Halíkova od manželů 
Benešových, Kubíčkových a Bílkových, 

2 .   schva lu je  

2.1.  text odpovědi na žádost dle bodu 1.1. dle přílohy č. 4. 

 

 

R/1241/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej stavební parcely č. 2352/2 o výměře 64 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
kupní cenu 350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 22.400 Kč, do podílového spoluvlastnictví a to:  
Davidu Miroslavovi, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 166/4807 za kupní cenu 774 Kč,  
Mgr. Drahorádové Janě, ***** ********** ******, *** ** **** * ******, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 18/437 za kupní cenu 923 Kč,  
Dvořáku Tomášovi, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 18/437 za kupní cenu 923 Kč,  
Hartmanové Haně, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu 
ve výši 590/14421 za kupní cenu 916 Kč,  
manželům Miroslavu a Miluši Havlovým, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
SJM spoluvlastnický podíl ve výši 7/209 za kupní cenu 750 Kč, 
Hlavové Janě, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 164/4807 za kupní cenu 764 Kč,  
Hynkové Janě, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 7/209 za kupní cenu 750 Kč,  
Jarolímkové Věře, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu 
ve výši 7/209 za kupní cenu 750 Kč,  
Jiráskové Květoslavě, ***** ******** ***, *** ** ************ *** ******, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 7/209 za kupní cenu 750 Kč,  
Kasnarové Ivě, bytem ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu 
ve výši 7/209 za kupní cenu 750 Kč,  
Kulhánkovi Radimovi, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 111/4807 za kupní cenu 518 Kč,  
Landrichterové Monice, ***** *********** ******* *** ** ***** * ********, do spoluvlastnického podílu 
ve výši 590/14421 za kupní cenu 916 Kč,  
Lubinové Soně, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 166/4807 za kupní cenu 774 Kč,  
manželům Jaroslavu a Janě Mackovým, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
SJM spoluvlastnický podíl ve výši 7/209 za kupní cenu 750 Kč, 
Mgr. Maňáskové Janě, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 18/437 za kupní cenu 923 Kč,  
manželům Martínkovi Vladimírovi, ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****  a Martinek 
Jaroslavě, ***** ***** ***, *** ** *****, do SJM spoluvlastnický podíl ve výši 18/437 za kupní cenu 
923 Kč, 
manželům Matouši Patrikovi, ***** ** ******, *** ** ******* * ******* a Matoušové Monice, ***** 
********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do SJM spoluvlastnický podíl ve výši 18437 za kupní 
cenu 923 Kč, 
Novákové Bohumile, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 7/209 za kupní cenu 750 Kč,  
Prouzové Bohdaně, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 590/14421 za kupní cenu 916 Kč,  
manželům Ing. Josefu a Květoslavě Řízkovým, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
do SJM spoluvlastnický podíl ve výši 923/14421 za kupní cenu 1.434 Kč, 
PhDr. Syrovátkové Ivaně, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu 
ve výši 18/437 za kupní cenu 923 Kč,  
Širocké Janě, ***** ********** *, *** ** *******, do spoluvlastnického podílu ve výši 214/4807 za 
kupní cenu 997 Kč,  
Trösteru Tomášovi, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 214/4807 za kupní cenu 997 Kč,  
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Vlkové Mileně, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 590/14421 za kupní cenu 916 Kč,  
Vohnoutové  Markétě, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 590/14421 za kupní cenu 916 Kč,  
manželům Miroslavu a Nataše Zemkovým, ***** ********* ***, *** ** *******, do SJM spoluvlastnický 
podíl ve výši 166/4807 za kupní cenu 774 Kč,  

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2013/546 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostku 
města jejím podpisem. 

 

 

R/1242/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkové parcely č. 2253/1 a pozemkové parcely č. 2253/8, obě 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: 17.05.2013 
 
 

R/1243/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3714/3 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4133-405/2011 za jednorázovou finanční náhradu 
ve výši 45.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2007841/1 (ES-RIM/VB-2013/551) s ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupena společností VČE-montáže a. s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082,  
531 17 Pardubice, která je na základě plné moci zastoupena zmocněncem Ing. Milošem 
Kynčlem, jednatelem společnosti Geodézie Trutnov, s. r. o., se sídlem Horská 634,  
541 01 Trutnov 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: 27.05.2013 
 
 

R/1244/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 29.04.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 

2.2.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 bod 1a) prodejem za 50 Kč/kus, v případě neprodání 
ekologickou likvidací, 

2.3.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 bod 1b) prodejem za 100 Kč/kus, v případě neprodání 
ekologickou likvidací, 

2.4.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 bod 1c) prodejem za 500 Kč/kus, v případě neprodání 
ekologickou likvidací, 

2.5.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 bod 2) ekologickou likvidací, 

2.6.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 4 ekologickou likvidací, 

2.7.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 5 ekologickou likvidací, 

2.8.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 6 ekologickou likvidací, 

2.9.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 7 prodejem za zůstatkovou cenu 10.000 Kč organizaci 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem, 
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2.10.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 8 ekologickou likvidací, 

2.11.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 9 ekologickou likvidací, 

2.12.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 10 ekologickou likvidací, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 
z majetku dle částí 2.1. až 2.8. a dle částí 2.10. až 2.12. tohoto usnesení, 

 
Termín: 14.06.2013 

4 .   zm ocňu je  

4.1.  Bc. Marcelu Hauke, ředitelku příspěvkové organizace Pečovatelská služba Města Dvůr Králové 
nad Labem, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu plné moci, která je 
přílohou č. 11 tohoto usnesení, 

5 .   schva lu je  

5.1.  zmocnění Bc. Marcely Hauke v rozsahu dle části 4.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jeho podpisem. 

 

 

R/1245/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 21 v čp. 35 Verdek, Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu Rejlovi, **** ******** *** **, 
*** ** **** ******** na dobu určitou 2 roky od 08.05.2013 do 07.05.2015 za smluvní nájemné ve 
výši 1.500 Kč/měsíc,  

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/ONBT-2013/0560 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: 10.05.2013 

 
 

R/1246/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu č. 23 v čp. 950 Boženy Němcové v mimořádně tíživé životní situaci 
Tomáši Kočovskému, ******* ** ** ******** *** **, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok od 
13.05.2013 do 12.05.2014 za smluvní nájemné 1.371 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu RIM/ONBT-2013/0489 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: 13.05.2013 
 
 

R/1247/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 420 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: 17.05.2013 
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R/1248/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  zrušit své usnesení Z/254-1.5., 1.6./2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem, 
z 21.06.2012, 

1.2.  schválit prodej pozemkových parcel č. 792/101 a č. 787/41 o celkové výměře 171 m2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, Haně Budinské, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, za cenu  
200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 34.200 Kč, 

1.3.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2012/1891 dle bodu 1.2. a pověřit starostku města jejím 
podpisem. 

 

 

R/1249/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s převedením částky ve výši vysoutěžené ceny veřejné zakázky na rekonstrukci noclehárny, 
z rezervního fondu Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem do investičního fondu, 

2 .   uk ládá  
2.1.  ředitelce Pečovatelské služby 

2.1.1.  odvod do rozpočtu města ve výši vysoutěžené ceny veřejné zakázky na rekonstrukci 
noclehárny (do max. výše hodnoty darů). 

Termín: 15.08.2013 
 
 

R/1250/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 4 sociální komise RM z 24.04.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  umístění uvedených osob do domu s pečovatelskou službou - ********* *********, ***** *** ***** 
****, **** ******* *** *****, **** ********* ********, ******** ******* ****, **** ******* *** *****, do bytu pro 
dvojici ****** ****, ********* ****** ****, **** ******* *** ***** s tím, že v nájemní smlouvě bude 
stanoveno, že v případě potřeby souhlasí s přestěhováním do bytu pro jednotlivce, jako 
náhradnice ***** ***********, ********* ***, **** ******* *** ***** * **** *******, ***** ***** **, **** ******* 
*** *****, 

3 .   ruš í  

3.1.  schválení umístění ******* ****** **************, ******* ** ** ******** **, Dvůr Králové nad Labem, do 
domu s pečovatelskou službou. 

 

 

R/1251/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle přílohy č. 1, ředitelkám a řediteli škol, ředitelce školského 
zařízení a zástupkyni ředitelky Základní školy Podharť. Výplata odměn je možná jen v rámci 
přidělených mzdových prostředků. 

 

 

R/1252/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  záměr podání žádosti Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
o grant v rámci projektu "Oranžová učebna", vyhlášeného společností ČEZ, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí grantu dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím 
finančních prostředků poskytnutých Základní škole Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, 
Školní 1235. 
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R/1253/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výroční zprávy za rok 2012 Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Městského 
muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Hankova domu, městského kulturního zařízení 
a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

R/1254/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, o grant 
"Výchova ke zdraví zážitkovou formou pro všechny ročníky ZŠ" z dotačního programu 
Královéhradeckého kraje, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí grantu dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím 
finančních prostředků poskytnutých Základní škole Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 
884. 

 

 

R/1255/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelkám Hankova domu, městského 
kulturního zařízení, Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, ředitelce Městské knihovny 
Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem.  
Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 

 

R/1256/2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Smlouvu o způsobu placení autorských odměn v souvislosti s rozmnožováním děl pro osobní 
potřebu č. VVS/OSTA-2013/0549 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit Smlouvu o způsobu placení autorských odměn v souvislosti s rozmnožováním děl 
pro osobní potřebu č. VVS/OSTA-2013/0549 starostce města k podpisu. 

 
Termín: 10.05.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Edita Vaňková v. r.        Jan Bém v. r.  

               starostka města                  místostarosta 
 


