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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

144. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 21.08.2014 

 

R/531/2014 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zapojením Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, Základní 
školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 a Základní školy Schulzovy sady, Školní 
1235, do projektu: "Škola na dotek v Královéhradeckém kraji", dle příloh č. 1 - 3, a s přijetím 
poskytnutých finančních prostředků na účty jednotlivých škol, 

1.2.  se zapojením Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, do projektu: 
"Dotkněme se budoucnosti", dle přílohy č. 4, a s přijetím poskytnutých finančních prostředků, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostku města podpisem formulářů "Souhlas zřizovatele s realizací projektu", dle příloh č. 1 - 3 
a Doložky osvědčující souhlas zřizovatele s tím, aby právnická osoba uzavřela smlouvu 
o partnerství, dle přílohy č. 4, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  předložit formuláře dle příloh č. 1 - 4 starostce města k podpisu. 
 

Termín: 25.08.2014 
 

R/532/2014 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s nominací sociální služby noclehárna poskytované Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové 
nad Labem na Cenu Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách, 

2 .   schva lu je  

2.1.  text nominace dle přílohy č. 1. 

 

R/533/2014 - 144. 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. 6 pro rok 2014 provedené u rozpočtových 
položek v rámci organizační jednotky rozpočtu č. 10 Doprava 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, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  seznámit zastupitelstvo města s obsahem rozpočtového opatření č. 6 pro rok 2014. 
 

Termín: 11.09.2014 
 
 

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

  starostka města      místostarosta   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 

  


