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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

14. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 09.03.2015 

 

R/147/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  "Přehled čerpání a zdrojů sociálního fondu k 31.12.2014" a "Rozpočet sociálního fondu na rok 
2015"dle přílohy č. 1. 

 

R/148/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zveřejnění výzvy k předložení nabídky, okruh 
navržených uchazečů, zadávací dokumentaci, návrh smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2015/0206 
a realizaci akce: "Rekonstrukce mostu v ulici Nedbalova přes Hartský potok" ve Dvoře Králové 
nad Labem, v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem  
č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.2.  vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.3.  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 k hodnocení využita e-aukce v elektronickém systému  
E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 08.05.2015 
 

3.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním 13.04.2015 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 13.04.2015 

4 .   souh las í  

4.1.  s investičním záměrem využít stávající ocelovou konstrukci z ul. Nedbalova po celkové úpravě 
k vytvoření nového mostu přes Hartský potok u Kauflandu, 

5 .   uk ládá  

5.1.  vedoucímu RISM  

5.1.1. připravit společně s technickými službami města podmínky pro osazení mostní konstrukce. 

 
Termín: 31.07.2015 
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R/149/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek, protokoly o posouzení kvalifikace, protokoly o jednáních hodnotící 
komise a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce: „Čistírna odpadních vod 
ve Dvoře Králové nad Labem a rekonstrukce kanalizace" ze dnů 05.01., 12.01., 26.01., 10.02., 
20.02. a 06.03.2015, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o vyloučení uchazeče "Společnost HOCHTIEF - ČKV" - vedoucí společnosti:  
HOCHTIEF CZ, a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 466 78 468 z účasti v zadávacím 
řízení veřejné zakázky: „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem a rekonstrukce 
kanalizace" a pověřuje starostu města podpisem "Oznámení o vyloučení z účasti v zadávacím 
řízení", 

3 .   rozhodu je  

3.1.  o zrušení nadlimitní a významné veřejné zakázky na akci: „Čistírna odpadních vod ve Dvoře 
Králové nad Labem a rekonstrukce kanalizace" v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění - protože k hodnocení zbyla pouze 
jedna nabídka a pověřuje starostu města podpisem ”Oznámení o zrušení zadávacího řízení”, 

4 .   schva lu je  

4.1.  Písemnou zprávu zadavatele a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucímu RISM 

5.1.1.  informovat společnost: "Společnost HOCHTIEF - ČKV" - vedoucí společnosti:  
HOCHTIEF CZ, a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 466 78 468 o vyloučení 
z účasti v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky, 

Termín: 20.01.2015 
 

5.1.2.  odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení všem známým zájemcům  
či uchazečům, 

Termín: 11.03.2015 
 

5.1.3.  odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, 
 

Termín: 12.03.2015 
 

5.1.4.  zveřejnit Písemnou zprávu zadavatele na profilu zadavatele. 
Termín: 24.03.2015 

 

R/150/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 22 v čp. 2901, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Michalu 
Řehounkovi a Zdeňce Řehounkové, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 
10.03.2015 do 09.03.2017, za smluvní nájemné 3.611 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0240 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 10.03.2015 
 

R/151/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení číslo R/37/2015 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 27.01.2015, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3594 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 25.800 Kč bez příslušné sazby 
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DPH a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 3594 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č.: IV-12-2012799/VB1 (ES-OEMM/BUDO-2015/0262) 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 starostu 
města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 27.03.2015 
 

R/152/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu z 12.02.1999 na nebytový prostor umístěný v I. nadzemním podlaží budovy  
čp. 2893, která je součástí stavební parcely č. 2660 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dohodou ke 
dni podpisu smlouvy o zániku nájmu, 

1.2.  smlouvu o zániku nájmu č. OEMM/OSTA-2015/0266 s Josefem Novákem a Jaroslavou 
Novákovou, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, kteří jsou na základě plné moci zastoupeni 
advokátem JUDr. Michalem Hruškou, sídlem Trutnov, Svatojanské náměstí 47 a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 20.03.2015 
 

R/153/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2240/15 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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: 16.03.2015 

 

R/154/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej části pozemkové parcely č. 792/1 o výměře 5 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
dle geometrického plánu č. 4505-7/2015 označené jako díl "a" za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, 
tj. celkem za cenu 1.000 Kč Stanislavu Čtvrtečkovi a Haně Čtvrtečkové, ** ******** ****, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0267 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/155/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 133 v čp. 400, ul. Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem k 10.03.2015, 
s Jiřím Rejlem, bytem ******** *** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2015/0263 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu 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 starostovi 
města k podpisu. 

 
Termín: 10.03.2015 

 

R/156/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1988/12, nábřeží Benešovo, Dvůr 
Králové nad Labem:  
1. místo: stavební firma Jakub Hojný s. r. o., ******* *****, *** ** ***** *, 

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

2.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 1988/12 v domě čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo 
v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 1987, 1988, 1989 a st. p. č. 2346, 2347, 2348 ve výši 522/17416 stavební firmě Jakub 
Hojný s. r. o., ** ****** ******* *****, *** ** ***** *, za celkovou kupní cenu 574.000 Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2015/0265 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout příjmové finanční prostředky v celkové výši 442.000 Kč do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

 
Termín: 31.05.2015 

 

R/157/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího k podnikání - nebytového prostoru č. 3 v čp. 400 v ulici Švehlova ve 
Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, od 01.07.2015 do 30.06.2020, za cenu  
2.811 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Aleně Nermuťové, * ******** ***, 
*******,* 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2015/0259 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, a to za předpokladu, že bude uhrazena kauce ve výši 
měsíčního nájemného včetně záloh na služby, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 20.03.2015 
 

R/158/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící k podnikání - nebytový prostor č. 1 v čp. 2956 v ulici 
Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za cenu 545 Kč/m2/rok včetně 
uplatnění meziročního inflačního růstu Michalovi Havranovi, ****** ******** ***, **** ******* *** 
*****,* 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 16.03.2015 
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R/159/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící k podnikání - nebytový prostor č. 1 v čp. 2955 v ulici 
Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za cenu 544 Kč/m2/rok, včetně 
uplatnění meziročního inflačního růstu, Ivaně Janečkové, ***** **, **** ******* *** *****,* 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 16.03.2015 

 

R/160/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící k podnikání - nebytový prostor č. 2 v čp. 1 na náměstí 
T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za cenu 1.034 Kč/m2/rok, 
včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, společnosti PRO-FOTO s. r. o., Trocnovská 1481, 
Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  způsob úhrady dlužné částky za pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 1 na náměstí  
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 49.355 Kč + 8 % navýšení, tj. 53.303 Kč, 
společnosti PRO-FOTO s. r. o., Trocnovská 1481, Dvůr Králové nad Labem, formou  
10 měsíčních splátek ve výši 5.000 Kč a jednou splátkou ve výši 3.303 Kč, pod podmínkou ztráty 
výhody splátek při prodlení s měsíční splátkou s tím, že první splátka bude uhrazena v květnu 
2015, 

1.3.  dohodu o uznání dluhu č. OEMM/DOHO-2015/0264 dle bodu 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 16.03.2015 
 

2.1.2.  předložit dohodu o uznání dluhu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 16.03.2015 
 

R/161/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  nabídku ústavu Sázíme stromy z. ú., Libochovická 1072/11, 184 00 Praha 8, na darování 
a výsadbu 2 ks lip srdčitých na pozemky města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  prověřit ve spolupráci s TSm a odborem OŽP vhodnost vysazení stromů na navrhovaných 
pozemcích ve vztahu k možné existenci sítí, dalšího umístění stromů v blízkosti již stávající 
zeleně a dále prověřit náročnost následné péče a údržby ve vztahu k přilehlému dětskému 
hřišti. 

 
Termín: 24.03.2015 

 

R/162/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely smlouvu o výpůjčce č. 3 
s provozovatelem farmářských trhů Občanským sdružením BOKOUŠ, Velká Bukovina 67,  
552 04 Chvalkovice na část náměstí T. G. Masaryka na p. p. č. 3524/7 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem na dobu určitou od 02.04.2015 do 17.12.2015 (každý čtvrtek) dle přílohy č. 2,    

1.2.  s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely smlouvu o výpůjčce č. 4 
s provozovatelem prodejních - všeobecných trhů TRHY ALEŠ - Radek Aleš, Na Rozhraní 
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619/40, 321 00 Plzeň na část náměstí T. G. Masaryka na p. p. č. 3524/7 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem na dobu určitou od 28.03.2015 do 31.05.2015 (2 x v měsíci v sobotu) dle přílohy č. 3.    

 

R/163/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výsledek výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ky TSm, 

2 .   ruš í  

2.1.  výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Technických služeb města Dvora 
Králové nad Labem, v souladu s vyhlášenými podmínkami výběrového řízení, kdy si vyhlašovatel 
vyhradil právo toto výběrové řízení zrušit a nepřijmout žádného uchazeče, a to i bez udání 
důvodu, 

3 .   vyh lašu je  

3.1.  výběrové řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace města Technické služby města 
Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 5, 

4 .   schva lu je  

4.1.  výběrovou komisi ve složení členů rady města, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí OEMM 

5.1.1.  zveřejnit výběrové řízení na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem dle 
bodu 3.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 11.03.2015 

 

R/164/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu města Mateřské škole JUTA, Riegrova 717, Dvůr Králové nad 
Labem, ve výši 10.000 Kč, na nákup hraček, didaktických pomůcek a úhradu vstupného do 
kulturních zařízení, 
 
  

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem s Mateřskou školou 
JUTA, Riegrova 717, Dvůr Králové nad Labem, č. ŠKS/SMDO - 2015/0269, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 31.03.2015 
 

R/165/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad Labem platný od 
01.04.2015 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  zveřejnit Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad Labem. 
 

Termín: 31.03.2015 
 

R/166/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise dopravy RM z 02.02.2015, 

2 .   ruš í  

2.1.  úkol 5.1.3. uložený vedoucímu RISM usnesením R/1425/2013 - 107. Rada města Dvůr Králové 
nad Labem, z 30.07.2013, 
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2.2.  úkol 6.1.3. uložený vedoucímu RISM usnesením R/296/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové 
nad Labem, z 06.05.2014, 

2.3.  úkol 6.1.5. uložený vedoucímu RISM usnesením R/296/2014 - 133. Rada města Dvůr Králové 
nad Labem, z 06.05.2014, 

3 .   souh las í  

3.1.  s posunutím dopravních značek začátek a konec obce v ulici Krkonošská na hranici zastavěného 
území, 

3.2.  se zpracováním návrhu řešení parkování v ulicích Slunečná a Okružní, 

3.3.  s realizací svislého a vodorovného dopravního značení v ulici Elišky Krásnohorské na parkovišti 
před domy čp. 2368 a 2369 z důvodu usnadnění průjezdu a odvozu odpadu, 

3.4.  s realizací úprav dopravního značení na náměstí TGM a v ulicích Palackého a Revoluční 
umožňující obousměrný provoz cyklistů v plném rozsahu dle návrhu, 

3.5.  zpracování dokumentace pro územní řízení na řešení křižovatky ulic Vrchlického a Nedbalova 
v souladu s dříve zpracovanou studií ve variantě B, 

4 .   nesouh las í  

4.1.  se změnou dopravního značení v ulici Heydukova a doporučuje ponechat stávající dopravní 
značení, 

4.2.  se změnou organizace parkování v ulici Klicperova, 

4.3.  se změnou dopravního značení v ulici Seifertova, 

4.4.  s vyznačením parkovacích míst vodorovným značením v ulici Pod Slévárnou, 

4.5.  se změnou stávajícího způsobu parkování v ulici Roháčova, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucímu RISM 

5.1.1.  zajistit zpracování návrhu řešení parkování v ulicích Slunečná a Okružní, 
 

Termín: 30.10.2015 
 

5.1.2.  zajistit realizaci svislého a vodorovného dopravního značení v ulici Elišky Krásnohorské na 
parkovišti před domy čp. 2368 a 2369 z důvodu usnadnění průjezdu a odvozu odpadu, 

 
Termín: 30.06.2015 

 
5.1.3.  zajistit realizaci úprav dopravního značení na náměstí TGM a v ulicích Palackého 

a Revoluční umožňující obousměrný provoz cyklistů v plném rozsahu dle návrhu, 
 

Termín: 31.07.2015 
 

5.1.4.  zajistit zpracování dokumentace pro územní řízení na řešení křižovatky ulic Vrchlického 
a Nedbalova v souladu s dříve zpracovanou studií ve variantě B, 

 
Termín: 31.12.2015 

5.2.  vedoucímu ODP 
5.2.1.  zajistit posunutí dopravních značek začátek a konec obce v ulici Krkonošská na hranici 

zastavěného území, 
Termín: 30.06.2015 

 
5.2.2.  jednat se společností OSNADO s. r. o. o možnostech zajištění večerních víkendových 

spojů k vlaku ve 22:00 hod., 
Termín: 30.04.2015 

5.3.  vedoucímu RAF 
5.3.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky na realizaci navržených úprav do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření roku 2015. 
Termín: 10.06.2015 
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R/167/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   z ř i zu je  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o obcích), komisi pro životní prostředí. Jmenuje předsedu  
Ing. Dušana Sedláčka a její členy: Václav Bartoška, Mgr. Jiří Hotový, JUDr. Josef Pojezdný,   
Ing. Eva Šírková a Ing. Jan Stodůlka, s platností od 11.03.2015, 

2 .   odvo lává  

2.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona  o obcích z funkce členky komise cestovního 
ruchu Janu Mikyskovou  s platností od 11.03.2015, 

3 .   jm enu je  

3.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona  o obcích  členkou komise redakční rady 
Mgr. Ing. Miroslavu Kameníkovou a Mgr. Evu Hronešovou, s platností od 11.03.2015, 

3.2.  ve smyslu  ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona  o obcích do funkce členky komise 
cestovního ruchu Mgr. Evu Hronešovou  s platností od 11.03.2015. 

 

R/168/2015 - 14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plných mocí k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v řízení o dovolání ve 
věci žalob společnosti WWTP DKNL s.r.o. o zaplacení ceny za čištění odpadních vod na čistírně 
odpadních vod, proti rozsudkům Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 47  
Co  386/2013-207, č. j.  47 Co 268/2013-143, č. j. 47 Co 78/2014-191, 

2.  zmocňuje 

2.1.  Mgr. Kateřinu Kavalírovou, advokátku Advokátní kanceláře Nypl, Novák, Kavalírová a partneři, se 
sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové k zastupování města v rozsahu plných mocí dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r.  
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


