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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

153. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 21.10.2014 

 

R/689/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  

1.1.  ZM schválit prominutí poplatku z prodlení podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění ve výši 335.303 Kč Ludmile Myškové. 

 

R/690/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanovu je  

1.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, celkový počet zaměstnanců města zařazených 
do městského úřadu na 131,75 s platností od 01.11.2014, 

2 .   z ř i zu je  

2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, 1 funkční pracovní místo referenta odboru 
dopravy a silničního hospodářství, s platností od 01.11.2014, 

2.2.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, 2 funkční pracovní místa referentů na odboru 
výstavby a územního plánování, s platností od 01.11.2014 

3 .   schva lu je  a  vydává  

3.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 27/2014 - dodatek č.3 Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem včetně 
přílohy č. 1 - organizační schéma, s platností od 01.11.2014 a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

4 .   souh las í  

4.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 27/2014 na webových 
stránkách města, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí KTÚ-PO 

5.1.1.  zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 
 

Termín: 31.10.2014 
 

R/691/2014 - 153. 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 
darů na projekt "Odpadový kalendář - rok 2015" 
 ve výši 5.000 Kč od společnosti TRANSPORT Trutnov s. r. o., V Aleji 131, Trutnov, 
 ve výši 5.000 Kč od Jaroslava Janečka, Kotkova 792, Dvůr Králové nad Labem, 
 ve výši 5.000 Kč od společnosti Lukas trade s. r. o., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem, 
 ve výši 5.000 Kč od Bohuslava Žižky, Verdek 28, Dvůr Králové nad Labem, 
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1.2.  darovací smlouvy č. OŽP/DAR-2014/0842, č. OŽP/DAR-2014/0843, č. OŽP/DAR-2014/0845  
a č. OŽP/DAR-2014/0846 ve smyslu bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejich 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  předložit darovací smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce  města k podpisu, 
 

Termín: 14.11.2014 
 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 31.12.2014 
 

R/692/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s využitím systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem Miluší Sodomkovou, Vorlech 3075, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 02744023, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2014/0855 s Miluší Sodomkovou, Vorlech 3075, Dvůr Králové 
nad Labem, IČ: 02744023, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OŽP 

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

Termín: 14.11.2014 
 

R/693/2014 - 153. 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. 9 pro rok 2014 provedené u rozpočtových 
položek v rámci organizačních jednotek rozpočtu Nespecifikovaná ORJ, ORJ 19 Vnitřní správa 
a ORJ 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 a to v následujícím 
sestavení: 
 

− na straně příjmů zvyšuje   o   500.000,00 Kč 
− na straně výdajů zvyšuje   o   500.000.00 Kč 
− ve financování upravuje   o             0,00 Kč   

 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2014 
 

− na straně příjmů           319.954.664,80 Kč 
− na straně výdajů           331.500.563,58 Kč 
− financování             11.545.898,78 Kč. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  seznámit zastupitelstvo města s obsahem rozpočtového opatření č. 9 pro rok 2014. 
 

Termín: 30.12.2014 
 

R/694/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu aktuálního vodohospodářského majetku města Dvůr Králové nad Labem, který 
již obsahuje i nové investiční stavby v rozsahu dle přílohy č. 1, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

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

 
Termín: 29.10.2014 

 

R/695/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   t r vá  

1.1.  na znění článku 7.5.1.3. doložit 3 osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací - 
rekonstrukce kanalizace speciální bezvýkopovou technologií pomocí vložených sklolaminátových 
rukávců vytvrzených UV zářením ve finančním objemu nejméně 8 mil. Kč bez DPH u každé 
stavby samostatně, z nichž alespoň jedna stavební zakázka zahrnovala rekonstrukci kanalizace 
min. DN 800 a byla spojena s rekonstrukcí objektů na stokové síti v zadávací dokumentaci pro 
nadlimitní a významnou veřejnou zakázku „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem 
a rekonstrukce kanalizace", 

2 .   souh las í  

2.1.  s textem Dodatečné informace č. 2 pro nadlimitní a významnou veřejnou zakázku „Čistírna 
odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem a rekonstrukce kanalizace", 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit zveřejnění na profilu zadavatele s využitím systému E-ZAK. 
 

Termín: 22.10.2014 
 

R/696/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  "Operační plán zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015" dle přílohy č. 1. 

 

R/697/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavby "II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem" na částech 
pozemkových parcel č. 614, č. 544, č. 545/1, č. 556, č. 701, č.27/4, č. 675, č. 54/1, č. 583,  
č. 77/4, části stavební parcely č. 57, všechny v k. ú. Zboží u Dvora Králové a dále na 
pozemkových parcelách č. 4558, č. 3584/1, č. 4556, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
a se vstupem na pozemkové parcely č. 614, č. 544, č. 545/1, č. 556, č. 701, č.27/4, č. 675,  
č. 54/1, č. 583, č. 77/4, stavební parcelu č. 57, všechny v k. ú. Zboží u Dvora Králové a dále na 
pozemkové parcely č. 4558, č. 3584/1, č. 4556, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o právu provést stavbu čís. smlouvy 2/36509/2014/JL (ES-OEMM/OSTA-2014/0903) 
s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 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: 31.10.2014 
 

R/698/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 824/22, ul. Bezručova, Dvůr Králové 
nad Labem:  
1. místo: Mykhaylo Pavlyshyn, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

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

2.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 824/22 v domě čp. 824, ul. Bezručova v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. 824  
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a st. p. č. 1021/2 ve výši 5230/52202 Mykhaylu Pavlyshynu, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, za celkovou kupní cenu 590.000 Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2014/0857 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostku města jejím podpisem. 

 

R/699/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 41 v čp. 2904, ulice 
Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Zdeněk Brzlínek, *********** *** ***, **** ******* *** *****, 2. místo: Milan Herman, ** ** 
******** **, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 41 v čp. 2904, ulice Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Zdeňku 
Brzlínkovi, *********** *** ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.11.2014 do 31.10.2015, 
za smluvní nájemné ve výši 2.500 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní 
smlouvy jistotu ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2014/0868 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: 30.10.2014 
 

R/700/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  způsob úhrady dlužného nájemného ve výši 49.479 Kč navýšeného o 8 %, tj. o 3.958 Kč, za byt 
č. 1 v domě čp. 587, ul. Vrchlického ve Dvoře Králové nad Labem, formou 16 měsíčních splátek 
po 3.143 Kč a jednu splátku ve výši 3.149 Kč, Miladě Menclové a Miloši Menclovi, *** ************ 
*** ***, **** ******* *** *****, pod podmínkou ztráty výhody splátek při prodlení s měsíční splátkou 
s tím, že první splátka bude uhrazena v listopadu 2014, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami č. OEMM/DOHO/-2014/0905 
s Miladou Menclovou a Milošem Menclem, *** ************ *** ***,  **** ******* *** ***** a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o uznání dluhu a způsobu úhrady dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce 
města k podpisu. 

Termín: 31.10.2014 
 

R/701/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku části pozemkové parcely č. 441/2 v k. ú. Žireč Městys za účelem vybudování 
autobusové zastávky, 

1.2.  schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 9/60/14/0164/Va/N (ES-OEMM/OVYP-2014/0906) se Správou 
silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Hradec Králové - Plačice, 
Kutnohorská 59, 500 04 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.10.2014 
 

R/702/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci Bartoloměji Kováčovi, ******* ******** 
*** ****, **** ******* *** ****** 
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R/703/2014 - 153. 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 24/2014 - Hospodaření 
s majetkem  města Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 22.10.2014 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 OEMM 

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

Termín: 31.10.2014 
 
 

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

Termín: 22.10.2014 
 

R/704/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 25/2014 - Odpisový plán pro rok 2015, 
s účinností od 22.10.2014 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 22.10.2014 
 

R/705/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 26/2014 - Plán inventur na rok 2014, pro 
účetní jednotku město Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 22.10.2014 do 13.02.2015 
a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 22.10.2014 
 

R/706/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 12 v čp. 734, ul. Vrchlického ve Dvoře Králové nad Labem, k 31.10.2014, 
s Miloslavou Ulvrovou, bytem *********** *** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2014/0907 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce 
města k podpisu. 

 
Termín: 31.10.2014 

 

R/707/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem, Tereze Žižkové, ********* ***, **** 
******* *** *****, na dobu neurčitou, od 22.10.2014, za min. cenu ve výši 1.500 Kč/měsíc (cena 
zahrnuje i užívání vybavení bytu a je stanovená odchylně od pravidel pro hospodaření 
s městskými byty), 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2014/0917 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: 22.10.2014 
 

R/708/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost Roberta Zubaje o výměnu bytu z 30.07.2014,* 

2 .   neschva lu je  

2.1.  výměnu bytu na základě žádosti Roberta Zubaje, ****** ***** ******* ****** ****, **** ******* *** 
*****,* 

3 .   schva lu je  

3.1.  záměr města pronajmout byt č. 32 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
jako byt bez předběžného určení za min. cenu 3.771 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení 
bytu) dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

3.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 32 v čp. 57 na náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem ve složení: příslušný místostarosta (náhradník příslušný místostarosta), Jiří Janeček 
(náhradník Jaroslava Hiltscherová) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 3.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 29.10.2014 

 

R/709/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  nesouhlasit se změnou projektu dle žádosti Oblastní charity Červený Kostelec, 5. května 1170, 
Červený Kostelec. 

 

R/710/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru Tennis Clubu, 17. listopadu 485, Dvůr Králové  nad Labem, ve výši 
2.000 Kč na úhradu dopravy družstva babytenisu na Mistrovství České republiky, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/DAR - 2014/0900,  v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 11.11.2014 
 

R/711/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí daru Jaroslavu Tomancovi, Žireč 133, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 1.000 Kč na 
částečnou úhradu dopravy na účast v závodech v Podivíně a Bratislavě, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/DAR - 2014/0902 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města podpisem této smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 11.11.2014 
 

R/712/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí daru Angeles Dance Group, Zábřezí 12, Dvůr Králové  nad Labem, ve výši 5.000 Kč 
na úhradu dopravy na Mistrovství světa  Show dance v Praze, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/DAR - 2014/0901,  v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 11.11.2014 
 

R/713/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na podporu uměleckých aktivit v roce 2015, 
a to na projekt „Dvorská Jednička" a na projekt „Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše 
a Královédvorské Zlaté slunce", 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě 1.1 tohoto 
usnesení. 

 

R/714/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  plán ozdravných opatření, uvedených v příloze č. 2, která vyplynula z roční prověrky bezpečnosti 
práce a požární ochrany na Základní škole Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 
1235. 

 

R/715/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   u rču je  

1.1.  plat ředitelkám Hankova domu, městského kulturního zařízení, Městského muzea ve Dvoře 
Králové nad Labem a Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem s účinností od 
01.10.2014 dle přílohy č. 2, 3, 4 a pověřuje starostku města podpisem platových výměrů. 
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R/716/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis ze sociální komise RM z 08.10.2014, 

2 .   schva lu je  

2.1.  umístění Jiřiny Böhmové, **** **********, ********* ***, **** ******* *** *****, Jaroslavy Kudrnáčové, 
**** **********, *** ****** ****, **** ******* *** ***** a Johanny Poloprutské, **** **********, ******* 
******** ****, **** ******* *** *****, do domu s pečovatelskou službou. 
 
 
 

R/717/2014 - 153. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Petru Havránkovi, ****** ***** ******* ******** ****, *** 
** **** ******* *** *****, 

1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0858/2014 dle bodu 1.1. s Petrem Havránkem, ****** ***** 
******* ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 30.10.2014 

 
 

 
 
 
 
 

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

  starostka města        místostarosta 
 


