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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

142. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 16.07.2014 

 

R/516/2014 - 142. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  petici občanů na podporu povolení provozování stánku s občerstvením v lokalitě labské stezky 
z 26.06.2014, 

2 .   schva lu je  

2.1.  text odpovědi na petici z 26.06.2014 dle přílohy č. 2 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

R/517/2014 - 142. 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. 4 pro rok 2014 provedené u rozpočtových 
položek v rámci organizačních jednotek rozpočtu č. 10 Doprava, č. 16 Kultura a vnější vztahy,  
č. 19 Vnitřní správa a 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. 4 pro rok 2014. 
 

Termín: 11.09.2014 
 

R/518/2014 - 142. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  položení mostního provizoria přes stávající most v ul. Nedbalova ve Dvoře Králové nad Labem 
za měsíční nájemné 14.995 Kč bez DPH a dodávku a montáž dle cenové nabídky firmy  
SDS EXMOST spol. s r. o., BRNO v celkové ceně 203.837,80 Kč vč. DPH, 

2 .   pověřu je  
2.1.  vedoucí RISM 

2.1.1.  podpisem smlouvy na dodávku a montáž mostního provizoria přes stávající most  
v ul. Nedbalova ve Dvoře Králové nad Labem, 

 
Termín: 16.07.2014 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  předložit přesun potřebných finančních prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového 
opatření, 

 
Termín: 31.07.2014 

 
3.2.  vedoucí OEMM 

3.2.1.  předložit odboru RAF podklad na požadavek finančních prostředků pro zajištění nájmu 
mostního provizoria v roce 2014 a uplatnit potřebné finanční prostředky na nájem do 
návrhu rozpočtu pro rok 2015. 

 
Termín: 21.07.2014 

 
 

 
 
 
 
   Jan Bém v. r.                    Dušan Kubica v. r.   

   místostarosta                                místostarosta 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 

  


