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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

122. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 28.01.2014 

 

R/23/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.12.2013, 

2 .   schva lu je  

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

 

R/24/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  obsah zápisu do kroniky města za rok 2011, 

2 .   uk ládá  
2.1.  tajemníkovi MěÚ 

2.1.1.  zajistit tisk 5 ks kroniky za rok 2011. 
Termín: 31.03.2014 

 

R/25/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o roznášce radničních novin č. KTÚ/0121/2014  a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  tajemníkovi MěÚ 

2.1.1.  předložit starostce města smlouvu k podpisu. 
Termín: 29.01.2014 

 

R/26/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o vyřizování stížností a petic přijatých v roce 2013. 

 

R/27/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prominutí poplatku z prodlení podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění ve výši 102.706 Kč za Jiřím Součkem, bytem Dvůr Králové nad Labem, 
Rooseveltova 463. 

 

R/28/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výroční zprávu Asociace měst pro cyklisty za rok 2013. 
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R/29/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s vybudováním remízků v rámci komplexních pozemkových úprav Verdek a Nové Lesy (část), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  projednat možnost vybudování remízků v rámci komplexních pozemkových úprav Verdek 
a Nové Lesy (část) se Státním pozemkovým úřadem, pracoviště Trutnov. 

 
Termín: 28.02.2014 

 

R/30/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s usnesením zastupitelstva města č. Z/514/2013 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr 
Králové nad Labem z 05.12.2013 rozpočtovou změnu č. 8 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 KÚ 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
 
− na straně příjmů snižuje   o    11.476,45 tis. Kč 
− na straně výdajů snižuje   o    40.202,88 tis. Kč 
− ve financování upravuje    o   -28.726,43 tis. Kč  
 
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2013 
 
− na straně příjmů       302.831,70 tis. Kč 
− na straně výdajů       270.125,70 tis. Kč 
− financování         -32.706,00 tis. Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  starostce města 

2.1.1.  informovat zastupitelstvo města o souhrnných hodnotách 8. rozpočtové změny roku 2013. 
 

Termín: 06.03.2014 
 

R/31/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  přehled škrtů v rámci údržby zeleně v roce 2014 a možné důsledky, které jsou s tímto spojené, 
dle příloh č. 2 a č. 3. 

 

R/32/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktur č. 1100849, č. 1101164, č. 1200509 a č. 1200725 
v celkové výši 15.463 Kč v 12 měsíčních splátkách SVJ (Společenství pro dům čp. 1088 ve 
Dvoře Králové nad Labem - IČ 27543935) v ul. Heydukova 1088 ve Dvoře Králové nad Labem, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady pod č. RIM/DOHO-2013/1377 měsíčními 
splátkami se SVJ ul. Heydukova 1088 zastoupeným předsedou, Josefem Railem, a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  předložit dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady dle splátkového kalendáře 
starostce města k podpisu. 

 
Termín: 15.02.2014 
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R/33/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost Společenství pro dům čp. 1088 ve Dvoře Králové nad Labem, ul. Heydukova, 

2 .   schva lu je  

2.1.  odpověď rady města na žádost SVJ a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

R/34/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/7/2014 - 121. RM Dvůr Králové nad Labem z 14.01.2014. 

 

R/35/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  text "„Oznámení předběžných informací” včetně jeho uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb. 
O veřejných zakázkách, v platném znění k připravované zakázce: "Rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu v ul. 28. října ve Dvoře Králové nad Labem s poskytnutím dodavatelského úvěru", 

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

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uveřejnění 
"Oznámení předběžných informací" v souladu s bodem č. 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 31.01.2014 

 

R/36/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 539/12 v domě čp. 539 ulice Sladkovského, v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 500 
ve výši 6138/34805 Aleně Peterové, ************ *** ***, **** ******* *** *****, za kupní cenu 
248.651 Kč,  

1.2.  schválit kupní smlouvu RIM/KUPB - 2014/1317 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostku 
města jejím podpisem. 

 

R/37/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 53 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 2.306 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení 
bytu) dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 53 v čp. 2903, 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: 03.02.2014 

 

R/38/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 259/2, č. 269/1, č. 269/3, č. 265, 
a pozemkové parcely č. 257, všechny v k. ú. Žireč Ves, za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2, 
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1.2.  neschválit prodej pozemkových parcel č. 267/1, č. 267/2, č. 267/3, č. 267/4, č. 567/5, všechny 
v k. ú. Žireč Ves vedených ve zjednodušené evidenci Štěpánu Harwotovi ml., ***** ***, *** ** **** 
******* *** ****** 

 

R/39/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit směnu pozemkové parcely č. 103/1 o výměře 1 782 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové 
ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem za pozemkové parcely č. 1939/6 o výměře  
3 605 m2, č. 1945/8 o výměře 448 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s Ing. Blankou 
Porcalovou, ******* **, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit směnnou smlouvu č. RIM/SMEN-2014/0081 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

R/40/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr darovat pozemkové parcely č. 1697/9 o výměře 204 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
a části pozemkové parcely č. 4184/3 o výměře 25 m2 označenou dle geometrického plánu  
č. 4397-361/2013 jako díl "b", 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

 
Termín: 03.02.2014 

 

R/41/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 2277/19 o výměře 726 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
za kupní cenu 508.926 Kč Luboši a Kláře Nechanickým, *********** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/0074 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

R/42/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 23 v čp. 2904 ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 2.312 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení 
bytu) dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 23 v čp. 2904 ul. 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: 03.02.2014 

 

R/43/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 32 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 2.243 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení 
bytu) dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 
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1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 32 v čp. 2903, 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: 03.02.2014 

 

R/44/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  usnesení hodnotitelské komise na byt č. 2 v čp. 587 ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, 
která nedoporučuje radě města schválit pronájem bytu a nájemní smlouvu na uvedený byt 
v souladu s vyhlášenými podmínkami výběrového řízení, kdy je kompetencí rady města nevybrat 
žádného uchazeče, příp. výběrové řízení zrušit, 

2 .   ruš í  

2.1.  výběrové řízení na pronájem bytu č. 2 v čp. 587 v ulici Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  záměr města pronajmout byt č. 2 v čp. 587 ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 2.778 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle 
Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

3.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 2 v čp. 587 ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) 
a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 3.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 03.02.2014 

 

R/45/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit bezúplatné nabytí částí pozemkové parcely č. 1697/3 o výměře 31 m2, které jsou dle 
geometrického plánu č. 4397-361/2013 označeny jako díly "d+e" a části pozemkové parcely  
č. 1697/4 o výměře 13 m2, která je dle geometrického plánu č. 4397-361/2013 označena jako díl 
"f", všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 
1245/2, Hradec Králové, 

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

 

R/46/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1989/33 nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem:  
1. místo: Ondřej Makáň, ************ ***, *** ** ******, 

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

2.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 1989/33 v domě čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo 
v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu č. 1987, 1988, 1989 a st. p. č. 2346, 2347, 2348 ve výši 457/17416 Ondřeji Makáňovi, ***** 
************ ***, *** ** ****** za celkovou kupní cenu 501.200 Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu RIM/KUPB-2014/0065 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřit starostku 
města jejím podpisem. 
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R/47/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 576 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: 07.02.2014 

 

R/48/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 1910/3 o výměře 17 m2, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s Arnoštovi Holubovi, ***** ******* ******** ***, *** ** **** ******* *** *****, dohodou 
k 29.01.2014, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. RIM/DOUS-2014/83 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: 29.01.2014 
 

R/49/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pacht pozemkových parcel č. 4551, č. 4552, č. 4553, č. 4556 a č. 4538 o celkové výměře  
79 735 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnuté jednorázové pachtovné  
3.987 Kč/rok, Jaroslavě Zdráhalové, ***** * ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  smlouvu o zemědělském pachtu č. RIM/PACH-2014/67 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 smlouvu o zemědělském pachtu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města 
k podpisu. 

 
Termín: 28.02.2014 

 

R/50/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu pozemkové parcely č. 692/11 o celkové výměře 461 m2, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, Martě Mrkvičkové, ***** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, dohodou ke dni 
účinnosti převodu vlastnického práva k předmětu nájmu na vlastníka odlišného od pronajímatele, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. RIM/DOUS-2014/82 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 692/11 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 30.04.2014 
 

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

 
Termín: 07.02.2014 
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R/51/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  nesouhlasit s odprodejem objektu společnosti Senior domy Pohoda a. s., Smetanova 173/2,  
737 01 Český Těšín, za účelem zřízení a provozování sociálních služeb domov pro seniory 
a domov se zvláštním režimem ve Dvoře Králové nad Labem. 

 

R/52/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí účelově neurčeného daru ve výši 1.000 Kč Domovu pro seniory Pilníkov, Trutnovská 
176, 542 42 Pilníkov, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2014/0056 s Domovem pro seniory Pilníkov, Trutnovská 176,  
542 42 Pilníkov a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostce města darovací smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 17.02.2014 
 

R/53/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o celkové částce  
3.997 Kč přijatých účelově určených darů určených na tisk a tvorbu propagačních materiálů za 
rok 2013, 

2 .   uk onču je  

2.1.  platnost usnesení č.R/1417/2013 - 107. RM z 30.07.2013, k 28.01.2014. 

 

R/54/2014 - 122. 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 č. 2/2014 - Pravidla pro umísťování občanů do domu 
s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem, s účinností od 01.02.2014 a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu č. 2/2014 na webových stránkách města Dvůr Králové 
nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  zajistit zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 07.02.2014 
 

R/55/2014 - 122. 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 č. 3/2014 - Pravidla pro pronajímání bytů zvláštního určení 
upravených pro ubytování zdravotně postižených osob (tzv. bezbariérové byty), s účinností od 
01.02.2014 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu č. 3/2014 na webových stránkách města Dvůr Králové 
nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  zajistit zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 07.02.2014 
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R/56/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  termín pro předkládání návrhů na cenu města „Osobnost města Dvůr Králové nad Labem“ za rok 
2013, od 29.01.2014 do 14.02.2014, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  informovat veřejnost o termínech pro podání návrhů v Novinách královédvorské radnice, na 
webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem, úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem. 

 
Termín: 29.01.2014 

 

R/57/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Hankova domu, městského kulturního zařízení, o dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2014 na projekt 20. ročník swingového festivalu  
R. A. Dvorského, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 
příjemce dotace, a s jejich převedením na účet Hankova domu, městského kulturního zařízení, 
náměstí V. Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené 
v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/58/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr výpůjčky náměstí T. G. Masaryka pro pořádání farmářských trhů v roce 2014 a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  s pořádáním všeobecných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka v roce 2014, se 
sortimentem sklo, keramika, textil, kabelky, obuv,  hračky, koření, výrobky z proutí apod. 
Václavem Chaloupkou, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit záměr výpůjčky náměstí T. G. Masaryka pro pořádání farmářských trhů starostce 
města k podpisu, 

Termín: 31.01.2014 
 

3.1.2.  zveřejnit po dobu 15 dnů záměr výpůjčky náměstí T. G. Masaryka na úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 31.01.2014 
 

R/59/2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  servisní smlouvu číslo VVS/0105-2014 se spol. LinuxBox.cz, s. r. o., 28. října 168,  
709 00 Ostrava a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit starostce města smlouvu k podpisu. 
Termín: 31.01.2014 

 
 

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

               starostka města                       místostarosta 
 

  

 


