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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

109. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 30.08.2013 

 

R/1550/2013 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 11 u domu čp. 830, v ul. Kotkova ve Dvoře Králové nad Labem 
k 31.08.2013 s Klárou Hermanovou, bytem ******* *** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy RIM/DOUS-2013/0985 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  způsob úhrady dlužného nájemného ve výši 10.072 Kč navýšeného o 8 % tj. o 806 Kč za byt  
č. 11 u domu čp. 830 v ul. Kotkova ve Dvoře Králové nad Labem  formou 5 měsíčních splátek po 
2.000 Kč a jednou splátkou ve výši 878 Kč Kláře Hermanové, *** ******* *** *** ** ***** ******* *** 
*****,  pod podmínkou ztráty výhody splátek při prodlení s měsíční splátkou s tím, že první 
splátka bude uhrazena v září 2013, 

1.4.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami RIM/DOHO-2013/0984 
s Klárou Hermanovou, *** ******* *** ***,  **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.5.  záměr města pronajmout byt č. 11 u domu čp. 830 ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 4.303 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) 
dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.6.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 11 u domu čp. 830 ul. Kotkova, 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.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení a dohodu 
o uznání dluhu a způsobu úhrady dle bodu 1.4. tohoto usnesení starostce města k podpisu, 

 
Termín: 31.08.2013 

 
2.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 

bodu 1.5. tohoto usnesení. 
Termín: 31.08.2013 

 
 

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

               starostka města                      místostarosta 
 


