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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

102. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 04.06.2013 

 

R/1313/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP_2013_94878 a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

 

 

R/1314/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  vyhlášení materiální sbírky čistících a dezinfekčních prostředků pro občany v oblastech 
zasažených povodněmi. 

 

 

R/1315/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávání veřejné zakázky: "Nájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti" 
jako nadlimitní VZ na dodávky zadávané v otevřeném řízení, časový harmonogram, zadávací 
dokumentaci včetně potřebných formulářů a návrhu nájemní smlouvy, příloh, formulář Oznámení 
o zakázce, Odůvodnění VZ a harmonogram vlastního průběhu zadávání VZ včetně 
předpokládané realizace v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, 

1.2.  odeslání (zveřejnění) Oznámení o zahájení zadávacího řízení VZ do Věstníku veřejných zakázek 
s využitím systému E-ZAK, 

1.3.  zveřejnění Odůvodnění účelnosti na profilu zadavatele s využitím systému E-ZAK, 

1.4.  způsob hodnocení nabídek tak, že základním hodnotícím kritériem pro zadání shora uvedené  
VZ je nejnižší nabídková cena, 

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

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

 

 

R/1316/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavebních úprav v bytě č. 11 v čp. 1989, nábřeží Benešovo ve Dvoře Králové nad 
Labem, 
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2.   schva lu je  

2.1.  dohodu o provedení stavebních úprav * ******* *********** * **** ** ** * *** ****, ******* ******** ** 
***** ******* *** *****, a pověřuje vedoucí odboru RIM jejím podpisem. 

 

 

R/1317/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol z otevírání obálek s nabídkami, zprávu o posouzení nabídek a protokol o průběhu  
e-aukce veřejné zakázky na akci: "Stavební úpravy části 1. PP ZŠ Legionářská 407, Dvůr 
Králové nad Labem", 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy Pavel Hauser - Stavhaus, se sídlem E. Krásnohorské 2318, Dvůr 
Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 2.353.239,50 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí podle výhodnosti nabídek takto: 
2. J. Pišta a spol., společnost s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, s cenou 2.353.450,00 Kč včetně 
DPH 
3. Jaroslav Pavelka - PKP, Dvůr Králové nad Labem, s cenou 2.371.748,80 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RIM/DILO-2013/0657 s vítězným uchazečem uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejich výsledcích, 
Termín: 11.06.2013 

 
4.1.2.  předložit smlouvu o dílo starostce města k podpisu. 
 

Termín: 11.06.2013 
 
 

R/1318/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávacího řízení zakázky malého rozsahu a zadávací dokumentaci na službu: 
Technický dozor investora pro akci "Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové 
nad Labem" v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012 - 
Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu a v souladu se „Závaznými pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP“, 

1.2.  zveřejnění veřejné zakázky na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a na 
internetových stránkách města, 

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků, okruh 
oslovených uchazečů a harmonogram veřejné zakázky, 

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

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu města pro rok 2014 a finanční 
prostředky pro rok 2015 do rozpočtového výhledu. 

Termín: 09.06.2012 
 
 

R/1319/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o posouzení a hodnocení nabídek nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na 
službu realizace projektu: "Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem" 
z 28.05.2013, 
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2.   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy Gardenline, s. r. o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice,  
IČ: 272 63 827, s nabídkovou cenou 9.359.909,22 Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti nabídek takto: 
2. Okrasné zahrady arboristika, s. r. o., 549 37 Žďárky 69, IČ: 275 35 363, s nabídkovou cenou 
9.522.733,00 Kč bez DPH 
3. ZAHRADA Olomouc, s. r. o., Železniční 469/4, 772 11 Olomouc, IČ: 483 95 013, s nabídkovou 
cenou 9.559.208,00 Kč bez DPH 
4. Gabriel, s. r. o., Terezín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, IČ: 254 19 455, s nabídkovou 
cenou 9.689.377,38 Kč bez DPH 
5. KHL - EKO, a. s., 431 11 Jirkov - Červený Hrádek 2, IČ: 261 60 277, s nabídkovou cenou 
10.024.359,00 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RIM/DILO-2013/0659 s vítězným uchazečem dle bodu 2.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM 

4.1.1.  předložit smlouvu č. RIM/DILO-2013/0659 starostce města k podpisu. 
 

Termín: 27.06.2013 
 
 

R/1320/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přípravu stavebních akcí: "DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - ul. 28 října - REKONSTRUKCE 
KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ" a "SILNICE II/300 - DVŮR KRÁLOVÉ N. L. -  
ul. SMETANOVA - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ" tak, aby vlastní 
realizace byla zahájena v roce 2014, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  hledat možný způsob financování akcí uvedených v bodě 1.1. a jeho zahrnutí do návrhu 
rozpočtu města na rok 2014. 

 
Termín: 28.12.2013 

 
 

R/1321/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol z otevírání obálek s nabídkami, zprávu o posouzení nabídek a protokol o průběhu  
e-aukce veřejné zakázky na akci: "Oprava fasády MŠ Dvořákova 728, Dvůr Králové nad Labem", 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy J. Pišta a spol., společnost s r. o., se sídlem Dukelská 414, Dvůr 
Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 3.446.080 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí podle výhodnosti nabídek takto: 
2. Pavel Hauser - Stavhaus, Dvůr Králové nad Labem, s cenou 3.447.290 Kč včetně DPH 
3. Lestav, spol. s r. o., Dvůr Králové nad Labem, s cenou 3.448.500 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RIM/DILO-2013/0663 s vítězným uchazečem uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejich výsledcích, 
Termín: 11.06.2013 

 
4.1.2.  předložit smlouvu o dílo starostce města k podpisu, 

Termín: 19.06.2013 



Strana 4/9 

4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu pro rok 2014. 
 

Termín: 10.12.2013 
 
 

R/1322/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přesun a nové rozdělení provozního příspěvku do jednotlivých činností dle zřizovací listiny (ZL) 
pro rok 2013 TSm dle přílohy č. 1. 

 

 

R/1323/2013 - 102. 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: "Odstranění havarijního stavu 
fasády gymnázia ve Dvoře 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 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním 21.06.2013, 

Termín: 21.06.2013 
 

2.1.2.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech. 
Termín: 01.11.2013 

 
 

R/1324/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 360 na st. p. č. 2051 na městském koupališti 
se společností Americana bar s. r. o., se sídlem Vančurova 2690, Dvůr Králové nad Labem, 
zastoupenou jednatelkou společnosti Jolanou Kolářovou, a za podmínek uvedených v příloze  
č. 3, 

1.2.  uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. p. č. 1910/3 na městském koupališti se 
společností Americana bar s. r. o., se sídlem Vančurova 2690, Dvůr Králové nad Labem, 
zastoupenou jednatelkou společnosti Jolanou Kolářovou, a za podmínek uvedených v příloze  
č. 4, 

1.3.  uzavření dodatků k nájemním smlouvám s nájemci nebytových prostor dle přílohy č. 2 s ohledem 
ke zvýšení nájemného z nebytových prostor pro rok 2013 o meziroční růst inflace ve výši 
vyhlášené ČSÚ, tj. o 3,3 %, 

2 .   uk ládá  
2.1.  řediteli Technických služeb města 

2.1.1.  vypracovat dodatky k nájemním smlouvám dle bodu 1.3. s nájemci nebytových prostor a ve 
výši, jak je uvedeno v příloze č. 2, 

Termín: 14.06.2013 
 

2.1.2.  vypracovat nájemní smlouvu s nájemcem dle bodu 1.1. výše uvedeného usnesení a za 
podmínek dle přílohy č. 3, 

Termín: 14.06.2013 
 

2.1.3.  vypracovat nájemní smlouvu s nájemcem dle bodu č. 1.2. výše uvedeného usnesení a za 
podmínek dle přílohy č. 4. 

Termín: 14.06.2013 
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R/1325/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10065983 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR se Státním fondem životního prostředí České republiky na akci: "Zateplení DPS Sadová  
čp. 2755, Dvůr Králové nad Labem" číslo RIM/SMDO-2012/1949-DODS č. 1, který se týká 
změny bankovního spojení příjemce podpory a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

1.2.  dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů číslo RIM/DOHO-2013/667 k výše uvedené akci OPŽP 
č. 10065983 se Státním fondem životního prostředí České republiky a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  předložit dodatek č. 1 dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu, 
 

Termín: 24.06.2013 
 

2.1.2.  předložit dohodu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 24.06.2013 
 
 

R/1326/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 4111 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: 10.06.2013 
 
 

R/1327/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit finanční příspěvek ve výši 95.605 Kč SVJ Štefánikova 1947, 1948, Dvůr Králové nad 
Labem, zastoupené předsedou SVJ Josefem Šmídem, *********** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  jednat s vlastníky bytových domů o podmínkách pronájmu pozemků. 
Termín: 25.07.2013 

 
 

R/1328/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky do části pozemkové parcely č. 1535/44  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, se zřízením sjezdu k pozemkové parcele č. 1535/32 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 1535/44 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění číslo RIM/OSTA-2013/652 dle bodu 1.1. tohoto usnesení s Danuší Dobrou, 
********* ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 24.06.2013 
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R/1329/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3747/2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem dle geometrického plánu č. 4314-130/2013 a na pozemkové parcele č. 1070/3  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4298-71/2013 za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 2.738 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. NET/OSNM/105,207/2013 (ES-RIM/VB-2013/662 
s VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, která je zastoupena společností 
RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 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: 24.06.2013 
 
 

R/1330/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodloužení termínu pro výstavbu rodinného domu na pozemkové parcele č. 2001/1  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to na dobu 6 let od uzavření kupní smlouvy na pozemkovou 
parcelu č. 2001/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit dodatek č. RIM/KUPP-2008/581-D-1 ke kupní smlouvě z 26.11.2008 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Michalem a Ivanou Veverkovými, ************ **, *** ** ****, a pověřit starostku města 
jeho podpisem. 

 

 

R/1331/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk onču je  

1.1.  platnost usnesení č. R/1244-2.6./2013 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem, týkající se 
majetku - skříně ič. 0113310010, 

2 .   schva lu je  

2.1.  její ponechání v majetku města Dvůr Králové nad Labem, svěřeného do správy organizace 
Základní umělecká škola R. A. Dvorského. 

 

 

R/1332/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části stavební parcely č. 66 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  záměr výpůjčky části stavební parcely č. 66 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: 10.06.2013 
 

2.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr výpůjčky dle 
bodu 1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 10.06.2013 
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R/1333/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zapůjčením serveru DELL PowerEdge 2950 pro Technické služby města Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o výpůjčce serveru DELL PowerEdge 2950 číslo OI/OVYP-2013/0660 pro Technické 
služby města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit starostce města smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení k podpisu. 
 

Termín: 07.06.2013 
 
 

R/1334/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se snížením odměny za přípravu zadávací dokumentace k výběrovému řízení "Rozvoj služeb 
eGovernmentu v ORP Dvůr Králové nad Labem - informační systém", 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek číslo OI/MAND-2011/1229 - D-1 k mandátní smlouvě se spol. e-tenders, s. r. o. 
a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   pověřu je  
3.1.  vedoucího OI 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 07.06.2013 
 
 

R/1335/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Motoklubu Černí jezdci, Nerudova 900, Dvůr Králové nad Labem na úhradu 
výlepu plakátů a částečné technické zajištění dočasné uzavírky ulice Nerudova ve výši 2.000 Kč, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2013/0615 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
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. tohoto usnesení k podpisu. 
  

Termín: 10.06.2013 
 
 

R/1336/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s výpůjčkou pozemkové parcely č. 76/2 v k. ú. Verdek organizaci Mateřská škola, Dvůr Králové 
nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 (ŠKS/OVYP-2012/2157-D1) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 dle bodu 1.2. starostce města k podpisu. 
 

Termín: 24.06.2013 
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R/1337/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Základní škole 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, roční výši sazby za pronájem 
vnější části nemovitosti za účelem umístění reklamní tabule ve výši 3.000 Kč za m2. 

 

 

R/1338/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   zm ocňu je  

1.1.  sociální pracovnici Annu Kotrčovou k výkonu funkce opatrovníka omezenému ve způsobilosti 
k právním úkonům ****** *************, ****** ***** ****** ***, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  plnou moc, dle přílohy č. 2, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.2.  plné moci, dle příloh č. 6, 7, 8, k výkonu funkce opatrovníka osobám omezeným ve způsobilosti 
k právním úkonům ******** ********, ***** ******** * **** *******, ***** ***** ********, Roháčova 2968, 
a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

3 .   odvo lává  

3.1.  k 04.06.2013 plné moci, které byly schváleny usneseními č. 77/2006 - 3. RM z 28.11.2006, 
1944/2009 - 92. RM z 03.08.2009 a  R/1121/2011 z 20.12.2011. 

 

 

R/1339/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis sportovní komise RM z 27.05.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  poskytnutí dotace Softball Clubu Dvůr Králové nad Labem, Zborovská 1780, na úhradu výdajů 
(ubytování stravování, letenka a sportovní vybavení) spojených s účastí členek Softball Clubu na 
MS v Ostravě a MS v Kanadě, ve výši 7.500 Kč s tím, že dotace bude rozdělena pro jednotlivé 
sportovkyně takto: 2.000 Kč pro ***** ********, 2.000 Kč pro ******* ********** a 3.500 Kč pro ******* 
********,  

2.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2013/656 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

3.1.1.  předložit starostce města smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení k podpisu. 
 

Termín: 24.06.2013 
 
 

R/1340/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Hankova domu, 
městského kulturního zařízení a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, dle příloh 
č. 1, 2 a 3. 
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R/1341/2013 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit dodatek č. 2 (ŠKS/SMDO - 2011/0020 - D2) ke smlouvě uzavřené se svazkem obcí 
Královská věnná města, Československé armády 408/51, Hradec Králové, na financování 
a předfinancování projektu "Královská věnná města, známá, nepoznaná..." a pověřuje starostku 
města jeho podpisem, 

1.2.  uložit vedoucí ŠKS-ŠKIC předložit starostce města dodatek dle bodu 1.1. k podpisu.  
Termín 26.06.2013. 

 

 

 

 

 

 

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

               starostka města                  místostarosta 
 


