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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

139. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 26.06.2014 

 

R/461/2014 - 139. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozšíření pojištění elektronických zařízení v majetku města v souvislosti s doplněním souboru 
používaných mobilních telefonních přístrojů, 

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. 17 k pojistné smlouvě  
č. 5830851989 (ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-17) na pojištění majetku města 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. 17 k pojistné smlouvě č. 5830851989  
(ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-17) na pojištění majetku města v souladu s bodem 1.2. 
tohoto usnesení. 

Termín: 04.07.2014 
 

R/462/2014 - 139. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  na základě pověření od zastupitelstva města dle usnesení č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo 
města Dvůr Králové nad Labem rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2014 provedené u rozpočtových 
položek v rámci organizačních jednotek rozpočtu č. 3 Životní prostředí, č. 20 Výpočetní technika 
a informatika č. 38 Správa a údržba majetku včetně změn závazných ukazatelů, vše dle přílohy 
č. 1 tohoto materiálu, které upravuje schválený rozpočet na rok 2014 zahrnující již požadavky na 
schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Celkové rozpočtované 
hodnoty příjmů, výdajů a financování platné pro rok 2014 již po provedení rozpočtového opatření 
č. 2 pro rok 2014 zůstávají beze změny. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  seznámit zastupitelstvo města s obsahem rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2014. 
Termín: 11.09.2014 

 

R/463/2014 - 139. 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 01.08.2014 do funkce vedoucí odboru všeobecné vnitřní 
správy MěÚ Dvůr Králové nad Labem Ing. Drahomíru Smrčkovou, 

2 .   pověřu je  

2.1.  tajemníka městského úřadu podpisem jmenovacího dekretu. 
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R/464/2014 - 139. 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 21.07.2014 do funkce vedoucího odboru rozvoje, investic a 
správy majetku MěÚ Dvůr Králové nad Labem Ing. Ctirada Pokorného, 

2 .   pověřu je  

2.1.  tajemníka městského úřadu podpisem jmenovacího dekretu. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Edita Vaňková v. r.       Jan Bém  
starostka města      místostarosta 

 
 
 

  
  
 

Starostka města pozastavuje dle § 105 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. výkon usnesení  
č. R/464/2014 – 139. RM. 

 


