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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

151. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 07.10.2014 

 

R/662/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o stavu pohledávek k 30.06.2014, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontroly stavu pohledávek a věnovat maximální péči 
pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů 
řešení správy pohledávek města. 

 
Termín: 28.02.2015 

 

R/663/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zařazení nového vozidla Man provozovaného příspěvkovou organizací Technické služby města 
Dvora Králové nad Labem do rámce havarijního pojištění do stávající flotily vozidel, 

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. 14 k pojistné smlouvě  
č. 2268678840 (ES č. RAF/POJI-2011/1661 - D-14) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER 
H59 - 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. 14 k pojistné smlouvě č. 2268678840  
(ES č. RAF/POJI-2011/1661-D-14) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 
v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 13.10.2014 

 

R/664/2014 - 151. 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. 8 pro rok 2014 provedené u rozpočtových 
položek v rámci organizačních jednotek rozpočtu ORJ 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor, 
ORJ 3 Životní prostředí, ORJ 10 Doprava, ORJ 16 Kultura a vnější vztahy, ORJ 19 Vnitřní 
správa, ORJ 21 Kancelář starosty města, ORJ 38 Správa a údržba majetku, ORJ 40 Stavebnictví 
a ORJ 41 Všeobecná pokladní správa, 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. 7 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. 8 pro rok 2014. 
 

Termín: 30.12.2014 
 

R/665/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s postoupením práv a povinností z investorství a dalším postupem při výstavbě a uvádění do 
provozu stavby IV-12-2012625, “Dvůr Králové n.L. kvn ČOV město D.K.n.L.“ k dílu Rozhodnutí o 
prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 24/2009 o umístění stavby “Čistírna odpadních 
vod“, 

1.2.  s postoupením práv a povinností z investorství a dalším postupem při výstavbě a uvádění do 
provozu stavby IV-12-2012625, “Dvůr Králové n.L. kvn ČOV město D.K.n.L.“ k dílu Rozhodnutí  
č. 24/2009 o umístění stavby “Čistírna odpadních vod“, a to jen část: “Přípojku VN“ - zemní 
kabelová přípojka VN. Přesný popis - viz ÚR čj.: VÚP/26415-08/2993-2008/bre,  

1.3.  se zřízením věcného břemene - služebnosti a s právem provést stavbu č. IV-12-2012625/VB/2 
název stavby: Dvůr Králové n.L. ČOV město D.K.n.L., jejímž předmětem je kabel vn 35kV 
uložený v zemi v délce 25 m, 

1.4.  se zřízením věcného břemene - služebnosti a s právem provést stavbu č. IV-12-2012625/VB/1 
název stavby: Dvůr Králové n.L. ČOV město D.K.n.L., jejímž předmětem je kabel vn 35kV 
uložený v zemi v délce 75m a vn rozvaděč o ploše 1,2m2, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o podmínkách postoupení práva a povinností z investorství a dalším postupu při 
výstavbě a uvádění do provozu energetického díla - Stavba: IV-12-2012625, “Dvůr Králové n.L. 
kvn ČOV město D.K.n.L.“ č. RISM/DOHO-2014/0837 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupené Ing. Luborem Čáslavkou, 
vedoucím oddělení Inženýrink, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.2.  dohodu o podmínkách postoupení práva a povinností z investorství a dalším postupu při 
výstavbě a uvádění do provozu energetického díla - Stavba: IV-12-2012625, “Dvůr Králové n.L. 
kvn ČOV město D.K.n.L.“, a to jen část: “Přípojku VN“ - zemní kabelová přípojka VN. Přesný 
popis - viz ÚR čj.: VÚP/26415-08/2993-2008/bre, č. RISM/DOHO-2014/0838 se společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupené Ing. Luborem 
Čáslavkou, vedoucím oddělení Inženýrink, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.3.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IV-12-2012625/VB/2 název stavby: Dvůr Králové n.L. ČOV město 
D.K.n.L. č. RISM/BUDO-2014/0839 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou společností Montprojekt, a. s., se sídlem 
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 531 17, v zastoupení na základě plné moci ČEZ 
Distribuce, a.s., evidenční číslo: PM/II-099/2014 ze 07.03.2014 vedoucím projektantem, panem 
Milanem Dundou, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.4.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IV-12-2012625/VB/1 (ES-RISM/BUDO-2014/0828) název stavby: Dvůr 
Králové n.L. ČOV město D.K.n.L. se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou společností Montprojekt, a. s., se sídlem 
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 531 17, v zastoupení na základě plné moci ČEZ 
Distribuce, a. s., evidenční číslo: PM/II-099/2014 ze 07.03.2014 vedoucím projektantem, panem 
Milanem Dundou, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dohody a smlouvy dle bodů 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4. tohoto usnesení starostce města 
k podpisu. 

 
Termín: 14.10.2014 
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R/666/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost ředitelky Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem o udělení souhlasu 
s technickým zhodnocením budovy, 

2 .   souh las í  

2.1.  s technickým zhodnocením budovy Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem čp. 530 ve 
výši 147.466 Kč. 

 

R/667/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 61 v čp. 2901, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Kateřině Zubajové, 
******* ****** *** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 16.10.2014, za smluvní nájemné 
4.549 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2014/0803 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 16.10.2014 
 

R/668/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 42 v čp. 1973, nábřeží Benešovo ve Dvoře Králové nad Labem, 
k 12.10.2014, s Miroslavem Šmelhausem, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, * 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2014/0836 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 21 v čp. 2903, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Miroslavu 
Šmelhausovi, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 13.10.2014 do 
12.10.2015, za smluvní nájemné 2.192 Kč/měsíc, za předpokladu, že uvolní k 12.10.2014 byt  
č. 42 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem a uhradí před podpisem nájemní 
smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2014/0835 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu dle bodu 1.2. tohoto usnesení a nájemní smlouvu dle bodu 1.4. tohoto 
usnesení starostce města k podpisu. 

 
Termín: 12.10.2014 

 

R/669/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 132 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 4.444 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s městskými 
byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 132 v čp. 400, ul. Švehlova, 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 OEMM 

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

 
Termín: 13.10.2014 
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R/670/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 42 v čp. 2901,  
ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Petr Buchar, ******** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 42 v čp. 2901, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Petru Bucharovi, 
******** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 13.10.2014 do 12.10.2015, za smluvní 
nájemné ve výši 2.700 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy 
kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2014/0822 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 08.10.2014 
 

R/671/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 947/1, č. 3656/3, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez 
příslušné sazby DPH a s provedením stavby v pozemkových parcelách č. 947/1, č. 3656/3, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IV-12-2012784/P/VB1 (ES-OEMM/BUDO-2014/0834) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupená 
společností ENERGOLAND spol. s r. o., Pardubická 18, 530 02 Srnojedy a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 17.10.2014 
 

R/672/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje pozemkových parcel č. 1984/9 o výměře 520 m2, č. 1984/10 o výměře 437 m2,  
č. 2004/4 o výměře 688 m2, č. 2004/6 o výměře 417 m2, všechny v k. ú Dvůr Králové nad Labem, 
formou obálkové metody, a to za minimální kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 navýšenou o pevný 
podíl na vybudované infrastruktuře ve výši 272.037 Kč a za podmínek uvedených v předloženém 
zveřejnění, 

1.2.  hodnotící komisi na prodej pozemkových parcel č. 1984/9 o výměře 520 m2, č. 1984/10 o výměře 
437 m2, č. 2004/4 o výměře 688 m2, č. 2004/6 o výměře 417 m2, všechny v k. ú Dvůr Králové nad 
Labem ve složení: příslušný místostarosta, Elena Mocová (náhradník Ivana Fátorová), Jaroslava 
Valentová (náhradník Jan Fíla), 

2 .   pověřu je  

2.1.  vedoucí odboru OEMM podpisem zveřejnění, přihlášek do výběrového řízení na prodej pozemků 
a smluv o splnění podmínek výběrového řízení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 09.10.2014 
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R/673/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 32 v čp. 950 ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 1.983 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. 950 ul. Boženy Němcové, 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 OEMM 

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

 
Termín: 13.10.2014 

 

R/674/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1107/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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

2.1.  neschválit prodej pozemkové parcely č. 1108/2 v k. ú Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu Skořepovi, 
Petru Líbalovi, Viktoru Novákovi, všichni bytem ******** ****, *** ** ***** ******* *** ***** a Evě 
Roupové, bytem ********* ***, *** -** ***** ******* *** *****, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 13.10.2014 

 

R/675/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr výpůjčky pozemkové parcely č. 403/1 v k. ú. Žireč Ves, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 13.10.2014 

 

R/676/2014 - 151. 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. 84/2014, 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 300 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, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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: 14.10.2014 

 

R/677/2014 - 151. 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, ve znění pozdějších předpisů, přijetí 
dotace na projekt „Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Dvůr Králové nad Labem  
vč. elektronizace procesů", 

1.2.  Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č.: CZ.1.06/2.1.00/22.09367 a pověřuje starostku 
města jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OI 

2.1.1.  předložit Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace starostce města k podpisu. 
 

Termín: 10.10.2014 
 

R/678/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Klubu českých turistů, odbor Trutnov, Úpská 549, Trutnov 4, ve výši 3.000 Kč, 
na zajištění občerstvovacích stanic zdravotním materiálem, jídlem a pitím, materiál pro označení 
trasy a čipové měření v rámci konání akce Stovka Podkrkonoším ve dnech 17. - 18.10.2014, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2014/0805 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 27.10.2014 
 

R/679/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání kulturní komise RM z 10.09.2014, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  zkoordinovat jednání kulturní komise RM se Střední průmyslovou školou kamenickou 
a sochařskou v Hořicích, ve věci možného zapůjčení sochařských děl na náměstí  
T. G. Masaryka. 

Termín: 31.12.2014 
 

R/680/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko dle přílohy č. 2  k nabízeným službám společností Tichý svět, o. p. s., Staňkovská 
378, 198 00 Praha 9, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  poskytnutí finančního příspěvku společnosti Tichý svět, o. p. s., Staňkovská 378, 198 00 Praha 9. 

 

R/681/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s převodem částky 300.000 Kč z rezervního fondu Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové 
nad Labem, Školní 1235, do investičního fondu, za účelem zakoupení nové elektrické pánve, 
výměny nefunkční jazykové učebny a pokládky umělého trávníku sportovního hřiště. 
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R/682/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Základní škole Podharť, Dvůr Králové nad 
Labem, Máchova 884, ve výši 23.000 Kč, na projekt "Mezigenerační setkávání ve škole, ve 
městě i okolí", 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu č. 14SMP03-0023 (ES ŠKS/SMDO-2014/0840) o poskytnutí dotace v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu, 
 

Termín: 27.10.2014 
 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zapracovat poskytnutou dotaci ve výši 23.000 Kč do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření. 
 

Termín: 30.11.2014 
 

R/683/2014 - 151. 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 veřejné zakázky: "ZŠ Schulzovy sady - Dodávka šatních skříněk a lavic" 
v souladu s čl. 4, oddíl I. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 - Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění. 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při této veřejné zakázce nebude využit elektronický systém E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  řediteli ZŠ Schulzovy sady 

3.1.1.  zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci v navržených termínech. 
 

Termín: 31.12.2014 
 

R/684/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním sídla Unie rodičů a přátel při ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové nad Labem, z. s., 
v budově Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235. 

 

R/685/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu č. ŠKS/OVYP-2014/0720 o výpůjčce nemovitého majetku mezi městem Dvůr Králové 
nad Labem a příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 
Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit smlouvu o výpůjčce dle bodu 1.1. starostce města k podpisu. 
 

Termín: 15.10.2014 
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R/686/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   u rču je  

1.1.  plat ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem s účinností od 01.10.2014 dle 
přílohy č. 4, a pověřuje starostku města podpisem platového výměru. 

 

R/687/2014 - 151. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace MAS Královédvorsko, o. s., náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad 
Labem, ve výši 7.000 Kč, na úhradu provozních nákladů kanceláře MAS - úhradu služeb, nákup 
materiálu, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2014/0854 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 27.10.2014 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

  starostka města      místostarosta 
 


