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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

134. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 20.05.2014 

 

R/320/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  koordinaci společného postupu města Dvůr Králové nad Labem a Policie ČR při zabezpečování 
místních úkolů na úseku veřejného pořádku, 

1.2.  koordinační dohodu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

 

R/321/2014 - 134. 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. 1902/12 v domě čp. 1902 na nábřeží Benešově, v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
čp. 1902 a st. p. č. 2263 ve výši 488/7737 Věře Kulhánkové, ******* ******** *** ****, **** ******* *** 
*****, za celkovou kupní cenu 443.917 Kč,  

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPB - 2014/0522 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

 

R/322/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  část usnesení č. R/46-2.1. a 2.2./2014 - 122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - prodej 
bytové jednotky č. 1989/33 Ondřeji Makáňovi, 

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

2.1.  zrušit usnesení č. Z/533/2014 - 22. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem o prodeji 
bytové jednotky č. 1989/33 Ondřeji Makáňovi, 

2.2.  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 čp. 1987, 1988, 1989 a st. p. č. 2346, 2347, 2348 ve výši 457/17416, Ondřeji Makáňovi, 
************ ***, *** ** ******, za celkovou kupní cenu 501.200 Kč s úhradou kupní ceny 
následujícím způsobem: 
- část kupní ceny ve výši 5.000 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,  
- zbytek kupní ceny ve výši 471.207 Kč bude uhrazen do 3 měsíců od vkladu kupní smlouvy do 
katastru nemovitostí s tím, že kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního 
práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny, 

2.3.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPB-2014/0065 dle bodu 2.2. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 
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R/323/2014 - 134. 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. 437/2 o výměře 288 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 57.600 Kč, Miloslavu Brslínkovi, se sídlem 
Tylova 807, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/462 a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

R/324/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídky na pronájem bytu č. 23 v čp. 2904, ul. Eduarda 
Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Klára Ježková, *********** ***, **** ******* *** *****, 2. místo: Petr Tolar, ******** ****, **** 
******* *** *****, ** 

1.2.  pronájem bytu č. 23 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Kláře Ježkové, 
*********** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou 1 rok, od 21.05.2014 do 20.05.2015, za 
smluvní nájemné ve výši 2.500 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní 
smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu RIM/ONBT-2014/0499 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 21.05.2014 
 

R/325/2014 - 134. 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, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 32 v čp. 2903, 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: 28.05.2014 

 

R/326/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  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, 

1.2.  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), 

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: 28.05.2014 
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R/327/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit, dle ustanovení § 9, odst. 11 zákona č. 139/2001 Sb., zákona o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, plán společných zařízení v rámci 
komplexních pozemkových  úprav v katastrálním území Verdek a Nové Lesy (část) zpracovaný 
firmou Geošrafo s. r. o., Zemědělská 1091, 500 06 Hradec Králové. 

 

R/328/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 41 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem, 
k 31.05.2014 s Adélou Šraierovou, bytem ******* ***** *** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy RIM/DOUS-2014/0498 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 dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce 
města k podpisu. 

 
Termín: 31.05.2014 

 

R/329/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku pozemkové parcely č. 67/1 o výměře 590 m2 a části pozemkové parcely č. 230/3 
o výměře 170 m2, obě v k. ú. Žireč Městys, Oblastní charitě Červený Kostelec, zastoupené 
ředitelem Oblastní charity Červený Kostelec Ing. Mgr. Miroslavem Wajsarem, se sídlem 5. května 
1170, 549 41 Červený Kostelec, na dobu určitou 5 let, 

1.2.  smlouvu o výpůjčce č. RIM/OVYP-2014/507 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 10.06.2014 
 

R/330/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1539/17 o výměře 52 m2, která je dle GP  
č. 4444-130/2014 z 06.05.2014 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1539/27  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Romanu a Ivaně Staňkovým, ***** ********* ****, *** ** **** ******* 
*** *****, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 10.400 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/511 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

1.3.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1539/17 o výměře 62 m2, která je dle GP  
č. 4444-130/2014 z 06.05.2014 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1539/28  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Pavlu a Simoně Vítkovým, bytem *** ***** ****, *** ** **** ******* 
*** *****, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 12.400 Kč, 

1.4.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/512 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

 

R/331/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 537/4 o výměře 120 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, za 
cenu 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 600 Kč/rok, Markétě Kloučkové, ***** ******* ***, *** ** 
*******, na dobu neurčitou od 01.06.2014, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/NAJE-2014/515 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 
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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: 31.05.2014 
 

R/332/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkových parcel č. 671/1, č. 671/2, č. 668 a č. 803/2 o celkové výměře  
4 070 m2, všechny k. ú. Lanžov, za kupní cenu 25 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 101.750 Kč, 
Jaroslavu Brabcovi, ***** ******* ***, *** ** *********, 

1.2.  schválit zřízení bezúplatné služebnosti stezky a cesty po pozemkové parcele č. 803/2  
v k. ú. Lanžov za účelem možnosti přístupu na sousedící pozemkové parcely č. 666/5 a č. 669/2, 
obě v k. ú. Lanžov, 

1.3.  schválit kupní smlouvu se služebností č. RIM/KUPP-2014/520 v souladu s bodem 1.1. a 1.2. 
tohoto usnesení a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

R/333/2014 - 134. 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. 1697/38 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Milanu Charvátovi, ***** *** 
********* ****, *** ** **** ******* *** *****, ** 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/523 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostku 
města jejím podpisem, 

1.3.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1697/40 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Miroslavu Borovičkovi, ***** *** 
********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.4.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/524 dle bodu 1.3. tohoto usnesení a pověřit starostku 
města jejím podpisem, 

1.5.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1697/42 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Stanislavu Svatoši, *** ********* 
****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.6.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/525 dle bodu 1.5. tohoto usnesení a pověřit starostku 
města jejím podpisem, 

1.7.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1697/48 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Miroslavu a Evě Formanovým, *** 
********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.8.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/526 dle bodu 1.7. tohoto usnesení a pověřit starostku 
města jejím podpisem, 

1.9.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1697/46 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Lence Škarytkové, *** ********* 
****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.10.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/530 dle bodu 1.9. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

1.11.  schválit prodej pozemkové parcely č. 1697/50 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, do podílového vlastnictví: 
Janečkové Jaruše, ***** ******* **, *** ** ******* * ******, do spoluvlastnického podílu ve výši 1/6, 
za kupní cenu 667 Kč,  
Najmanové Ladislavě, ***** ******* **, *** ** ***** * ***** ****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
1/6, za kupní cenu 667 Kč, 
Tumové Ludmile, ***** *** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 4/6, za kupní cenu 2.666 Kč, 

1.12.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/532 dle bodu 1.11. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 
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R/334/2014 - 134. 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. 378 o celkové výměře 1 703 m2, k. ú. Doubravice u Dvora 
Králové, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 809/2/14 z 10.02.2014, tj. za 
celkovou kupní cenu 17.030 Kč, Martině Eliášové, ***** **** *** ** ****** ***, *** ** ******* ** ***** 
*****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/460 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

 

R/335/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením vodovodní, kanalizační, elektrické přípojky v pozemkových parcelách č. 683/1,  
č. 687/8, č. 690/3, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, zpevněním části komunikace na 
pozemkových parcelách č. 683/1, č. 687/8, č. 690/3, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
a se vstupem na pozemkové parcely č. 683/1, č. 687/8, č. 690/3, všechny v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. RIM/OSTA-2014/0513 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s MUDr. Igorem Valentou, ******** ***, *** ** **** ******* *** ***** 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: 06.06.2014 
 

R/336/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení částí pozemkové parcely č. 1924 označené jako díl "d" o výměře 298 m2 a díl 
"f" o výměře 225 m2, části pozemkové parcely č. 1927 označené jako díl "g" o výměře 2.571 m2, 
části pozemkové parcely č. 1928 označené jako díl "a" o výměře 2.890 m2, všechny v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4424-91/2014 za dohodnutou kupní cenu ve výši 
418.880 Kč od Růženy Lubinové, ******* **, *** ** **** ******* *** ***** a Václava Vonky, ** ***** 
****, *** ** ******* **, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/0518 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostku města jejím podpisem. 

 

R/337/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem prostoru sloužícího k podnikání č. 1 v čp. 
40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, dle zveřejnění č. 24/2014, nereagoval 
žádný zájemce, 

2 .   vyzývá  

2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího k podnikání č. 1 v čp. 40, 
náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za podmínek stanovených usnesením 
R/722/2012 - 77. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 25.09.2012 s tím, že 
- minimální cena nájmu 400 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 
- využití prostoru může být v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým určením za 
podmínek dohodnutých s vlastníkem, 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr a výzvu 
k podání nabídky dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 26.05.2014 
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R/338/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 115 v ulici 
Palackého, Dvůr Králové nad Labem, reagoval jediný zájemce, 

2 .   schva lu je  

2.1.  pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 115 v ulici Palackého, Dvůr Králové nad Labem, 
Martinovi Mádlemu, ******* ****, **** ******* *** *****, za účelem zřízení prodejny proutěného zboží 
- Proutěný atelier, na dobu určitou 5 let, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 800 Kč/m2/rok, 
včetně uplatnění meziročního inflačního růstu nájemného, s účinností od 01.08.2014, za 
podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši čtyřnásobku 
měsíčního nájemného a záloh na služby, 

2.2.  smlouvu o nájmu č. RIM/ONNP-2014/0516 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 30.05.2014 
 

R/339/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr darování pozemkové parcely č. 634  o výměře 130 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové 
včetně části asfaltové komunikace, 

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: 26.05.2014 

 

R/340/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 1507/4 o výměře 0,48 m2, která je dle GP  
č. 4330-5/2013 z 19.07.2013 označena jako díl „f", k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Petru Civínovi, 
***** ** ***** ***, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 500 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/469 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

 

R/341/2014 - 134. 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 číslo 14/2014 - Pravidla pro činnost 
likvidační komise, s účinností od 01.06.2014 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 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zajistit umístění schváleného znění vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr 
Králové nad Labem, 

Termín: 30.05.2014 
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3.1.2.  předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 21.05.2014 
 

R/342/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 46/2 o výměře 3 m2 a části pozemkové parcely č. 47 
o výměře 4 m2, obě v k. ú. Žireč Městys, které byly odděleny GP č. 187-426/2013 z 21.11.2013 
a označeny jako díl "„a" a díl "„b", za kupní cenu 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 3.500 Kč, 
Milanu Hartlovi, ***** ***** **, *** ** **** ******* *** ***** a Šmídové Bohuslavě, ***** ************ 
******** **, *** ** ************ ********,  * 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/539 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

 

R/343/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit změnu způsobu úhrady kupní ceny ve výši 508.926 Kč, 

1.2.  schválit změnu textu v kupní smlouvě č. RIM/KUPP-2014/0074 v článku 2 Předmět smlouvy, 
v odstavci 2) z „Kupní cena byla uhrazena v plné výši na účet prodávajícího číslo 
187580614/0300, vedený u Československé obchodní banky, pobočka ve Dvoře Králové nad 
Labem, variabilní symbol 8015000447 ke dni ................... To prodávající  podpisem této smlouvy 
stvrzuje." na "Kupní cena bude uhrazena v dohodnuté výši 508.926 Kč na účet prodávajícího 
číslo 187580614/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., pobočka ve Dvoře 
Králové nad Labem, variabilní symbol 8015000447, do 14 dnů po podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami." 

R/344/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o hodnocení nabídek ze 07.05.2014 na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka 
serveru a PC", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka serveru 
a PC" tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy DLNK, s. r. o., E. Beneše 470,  
552 03 Česká Skalice za cenu 124.800 Kč bez DPH. 

 

R/345/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o hodnocení nabídek ze 07.05.2014 na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - 
pronájem licencí Microsoft", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - pronájem licencí 
Microsoft" tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Servodata, a. s., Dolnoměcholupská 
1418/12, 102 00 Praha 10 za cenu 104.826 Kč bez DPH. 

 

R/346/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s bezplatným převodem majetku České republiky - Ministerstva vnitra do vlastnictví města Dvůr 
Králové nad Labem dle Přílohy č. 1 darovací smlouvy, 

2 .   schva lu je  

2.1.  v souladu s bodem 1.1. darovací smlouvu OI/DAR-2014/0536 a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

 

 

 

 



Strana 8/14 

3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit smlouvu starostce města k podpisu. 
 

Termín: 30.05.2014 
 

R/347/2014 - 134. 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, 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/348/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise cestovního ruchu RM z 16.04.2014, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  zajistit koordinaci setkání subjektů působících v cestovním ruchu. 
 

Termín: 05.06.2014 
 

R/349/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání památkové komise RM z 17.04.2014, 

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

2.1.  schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu vnějšího pláště 
objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské 
památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem - Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 
čp. 1170, Červený Kostelec, na opravu krovu a novou krytinu na objektu bývalé sýpky bez čp. 
v Žirči, ve výši 100.000 Kč, 

2.2.  schválit smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2014/0514 v souladu s bodem 2.1. a pověřit starostku města 
jejím podpisem, 

2.3.  uložit vedoucí ŠKS-ŠKIC předložit smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení k podpisu starostce 
města do 03.07.2014, 

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

3.1.  neschválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu vnějšího 
pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území 
Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem, ****** * **** ***********, ********** *****, 
**** ******* *** *****, na čp. 15, Havlíčkova ulice, Dvůr Králové nad Labem, ***** **** *******, 
******** ******* *** ****, **** ******* *** *****, na čp. 41, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem * ********* ********, ****** *** ***, **** ******* *** *****, na čp. 178, Husova ul. Dvůr Králové 
nad Labem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RAF 

4.1.1.  zahrnout do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření převod částky 100.000 Kč z ORJ 16, 
org. 16000, pol. 5493 Příspěvky na obnovu fasád do ORJ 38, org. 21101 Gymnázium - 
oprava fasády. 

 
Termín: 03.06.2014 

 

R/350/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti o grant Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
na projekt Erasmus+, Klíčová akce 2, vyhlášeného Domem zahraniční spolupráce, Praha 1, Na 
Poříčí 1035/4, 
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2.   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti podané Základní školou 
Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, o grant uvedený v bodě 1.1. tohoto 
usnesení. 

 

R/351/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč Mateřské škole, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2428, z rozvojového programu "Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním 
postižením"  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

R/352/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit dodatky č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací: 
−   Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, 
−   Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, 
−   Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
− Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
− Základní umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí  

T. G. Masaryka 83, 
− Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, 
− Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, 
− Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, 
− Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, 
− Hankova domu, městského kulturního zařízení, 
− Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, 
− Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

s platností od 12.06.2014 a pověřit starostku města jejich podpisem. 
 

R/353/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vy řazu je  

1.1.  **** ********, ******* ****, **** ******* *** *****, z konkursního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ky Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, z důvodu nesplnění 
odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

 

R/354/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpověď smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet z 15.06.2011 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit výpověď dle bodu 1.1. starostce města k podpisu. 
 

Termín: 26.05.2014 
 

R/355/2014 - 134. 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 Zboží z 28.02.2014, 
Osadního výboru Žireč z 25.02.2014 a Osadního výboru Lipnice z 25.01.2014. 
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R/356/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  zvolit přísedící Okresního soudu v Trutnově: 
1. Milan Fejks, **** **********, ********** ****, **** ******* *** ****** 
2. Zdeňka Hartmanová, **** **********, ******* **, **** ******* *** ****** 
3. Jana Josífková, **** **********, ********* ****, **** ******* *** ****** 
4. Alena Sedláčková, **** **********, ********* ****, **** ******* *** ****** 
5. Jana Hubená, **** **********, ********* ***, **** ******* *** ******* 
 

R/357/2014 - 134. 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.  zprávu o plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

1.2.  schválit nové termíny nesplněných a oddálených úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem 
města dle přílohy č. 2 a 3. 

 

R/358/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

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. 15/2014 Financování příspěvkových 
organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem, a to s účinností od 01.06.2014, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 15/2014 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 26.05.2014 

3 .   souh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/359/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pro rozpočtový rok 2014  provedení přezkumu hospodaření města Dvůr Králové nad Labem 
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a pověřuje starostku města v tomto smyslu, 
v souladu s ustanovením § 4, odst. 1) zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, 
požádat o toto přezkoumání Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, k podpisu formulář 
žádosti o provedení přezkoumání hospodaření pro rok 2014, po jeho obdržení z Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje. 

 
Termín: 10.06.2014 

 

R/360/2014 - 134. 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 
2013 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2013.  

 

R/361/2014 - 134. 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 2013 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2013 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením bez výhrad. 
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R/362/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

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. 16/2014 Rozdělení rozpočtového 
hospodaření do organizačních jednotek rozpočtu dle rozpočtové skladby s vymezením seznamu 
příkazců operací s účinností od 01.06.2014, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 16/2014 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 26.05.2014 

3 .   nesouh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/363/2014 - 134. 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 § 84 odst. 2, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem, sestavenou 
k 31.12.2013, 

1.2.  nevznést požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky uvedené v bodě 1.1. 

 

R/364/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

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. 17/2014 Vnitřní předpis o pokladních operacích a o nakládání 
s penězi v hotovosti a s dalšími cennostmi s účinností od 01. 06. 2014, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 17/2014 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 26.05.2014 

3 .   nesouh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/365/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  

1.1.  řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat nejvhodnější nabídku 
zakázky malého rozsahu na "Výspravu asfaltových povrchů za použití asfaltového recyklátu za 
horka do 3 000 m2", kterou byla hodnotící komisí určena nabídka společnosti STREET s. r. o., se 
sídlem Srbova 360/1, 180 00 Praha 8 – Libeň, s nabídkovou cenou 500 Kč/m2 bez DPH. 

 

R/366/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  text dopisu - opětovnou žádost o úhradu nákladů spojených s údržbou pozemků ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje ve správě SÚS KHK na území města Dvůr Králové nad Labem, 
adresovaný hejtmanovi Královéhradeckého kraje, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  řediteli Technických služeb města 

2.1.1.  provést nezbytnou údržbu pozemků (komunikací i travnatých ploch) ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, ve správě SÚS KHK na území města Dvůr Králové nad Labem 
a náklady s tím spojené vyúčtovat městu dle schváleného ocenění prací a služeb pro 
město, 

Termín: 31.10.2014 
Kontrolní termín: 30.08.2014 

Termín: průběžně 
 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 12.06.2014 
 

R/367/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek s nabídkami a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné 
zakázky: "Výběr zhotovitele na zateplení části bytového domu čp. 72 (I. etapa) v ulici Revoluční 
ve Dvoře Králové nad Labem" z 12.05.2014, 

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 Stafi, spol. s r. o., se sídlem Rokycanova 2796, Dvůr Králové nad 
Labem, s nabídkovou cenou 498.213 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí podle výhodnosti nabídek takto: 
2. místo - Vanderlaan s. r. o., V Předpolí 1452/30, Praha 10, s nabídkovou cenou 506.117 Kč 
včetně DPH 
3. místo - J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dukelská 414, Dvůr Králové nad Labem, 
s nabídkovou cenou 527.597 Kč včetně DPH 
4. místo - Pavel Hauser - Stavhaus, nám. Odboje 1843, Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou 
cenou 546.618 Kč včetně DPH 
5. místo - ASJ s. r. o., Světí 8, Světí, s nabídkovou cenou 637.075 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RIM/DÍLO-2014/0521 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 jejím výsledku, 
 

Termín: 27.05.2014 
 

4.1.2.  předložit smlouvu dle bodu 3.1. starostce města k podpisu. 
 

Termín: 27.05.2014 
 

R/368/2014 - 134. 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: "Výměna oken v MŠ Lipnice", v souladu s článkem 4, bod 4 
vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání zakázek 
malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem, 

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

1.4.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění, 
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2.   rozhodu je  

2.1.  že při této veřejné zakázce bude k hodnocení využita e-aukce v elektronickém systému E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 20.08.2014 

 
3.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 

činnost prvním jednáním 02.06.2014. 
 

Termín: 02.06.2014 
 

R/369/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  odeslání kladného závazného stanoviska k podané žádosti projektu „Úspora energie v objektu 
čp. 795". 

 

R/370/2014 - 134. 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 střechy ZŠ Schulzovy sady, úsek 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 J. Škop a spol., s r. o., Dr. Kramáře 1938, Dvůr Králové nad Labem, 
s nabídkovou cenou 3.205.895 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí podle výhodnosti nabídek takto: 
2. MAKAL s. r. o., Dobruška, s cenou 3.206.500 Kč včetně DPH 
3. GOS CZ s. r. o., Trutnov, s cenou 3.829.046 Kč včetně DPH 
4. Štěpán Stupka, Hajnice, s cenou 4.382.181 Kč včetně DPH 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RIM/DILO-2014/0544 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 jejích výsledcích, 
 

Termín: 27.05.2014 
 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo starostce města k podpisu. 
 

Termín: 27.05.2014 
 

R/371/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek a protokol o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu 
"Nový laserový měřič rychlosti pro Městskou policii Dvůr Králové nad Labem" z 07.05.2014, 

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

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky plnění předmětu veřejné zakázky tak, že nejvhodnější nabídkou je 
nabídka uchazeče ATS-TELCOM PRAHA, a. s., IČ 61860409, se sídlem Trojská 195/88, Praha 
7, PSČ 171 00, s nabídkovou cenou 393.250 Kč s DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  kupní smlouvu č. MP/KUPN-2014/538 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky dle 
bodu 2.1. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
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4.   uk ládá  
4.1.  určenému strážníkovi 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 26.05.2014 

 
4.1.2.  předložit kupní smlouvu dle bodu 3.1. starostce města k podpisu. 
 

Termín: 26.05.2014 
 

R/372/2014 - 134. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   jm enu je  

1.1.  v souladu s § 102, odst. 2, písm. g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 31.05.2014 do funkce vedoucí odboru ekonomiky a majetku 
města Elenu Mocovou, 

2 .   pověřu je  

2.1.  tajemníka městského úřadu podpisem jmenovacího dekretu. 

 

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

               starostka města                       místostarosta 
 


