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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

22. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 16.06.2015 

 

R/383/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením doby nájmu nebytových prostor v budově čp. 35, náměstí T. G. Masaryka do 
31.07.2018, 

1.2.  s vyplacením nevyčerpané částky na opravy ve výši 500.228,11 Kč společnosti Eurospol - 
Trading, s. r. o. nejpozději do 31.07.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (VVS/NAJE-2012/1789-D4) a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zajistit proplacení částky 500.228,11 Kč na bankovní účet č. 273245193/0300, vedený 
ČSOB a. s., 

 
Termín: 31.07.2015 

 
3.2.  vedoucí VVS 

3.2.1.  předložit dodatek č. 4  (VVS/NAJE-2012/1789-D4) starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.06.2015 
 

R/384/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona  o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o obcích) z funkce předsedy komise prevence kriminality Jindřicha Hauke a z funkce 
členů této komise: Kateřinu Litošovou (sestru Dagmar), Kateřinu Pištorovou, Evu Pavlovou, 
Jaroslavu Poskočilovou, Petra Prokopa, Miroslava Kříže, Jiřího Popova, Ivetu Hanušovou 
s platností k 17.06.2015, 

2 .   jm enu je  

2.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona  o obcích  předsedou komise prevence 
kriminality Jana Štípka a členy této komise : Jindřicha Hauke, Kateřinu Pištorovou, Lucii 
Chaloupkovou, Sylvii Černotovou, Jaroslavu Poskočilovou, Miroslavu Buřilovou, Kateřinu 
Litošovou (sestru Dagmar), Jiřího Popova, Miroslava Kříže, s platností od 17.06.2015. 

 

R/385/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím finančního daru ve výši 70.000 Kč od společnosti ŠKODA AUTO a. s. na realizaci akce: 
"Na kole bezpečně - Zprůchodnění centra města pro cyklisty v obou směrech", 
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2.   schva lu je  

2.1.  darovací smlouvu č. RISM/DAR-2015/0566 na účelově vázaný peněžní dar ve výši 70.000 Kč od 
ŠKODA AUTO a. s., a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit darovací smlouvu č. RISM/DAR-2015/0566 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 16.07.2015 
 

R/386/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. RISM/DOHO-2012/2226-D1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností 
vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. RISM/DOHO-2012/2226 pro čp. 44 v obci 
Kocbeře, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek dle bodu 1.1. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 23.06.2015 
 

R/387/2015 - 22. 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. 

 

R/388/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, okruh 
navržených uchazečů, zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: 
"Výměna oken západní fasády ZŠ Schulzovy sady", v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu 
města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové 
nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem, 

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

1.4.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 23.08.2015 
 

2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 29.06.2015 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 29.06.2015 
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R/389/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, okruh 
navržených uchazečů, zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: 
"Obnova střešního pláště budovy Hankova domu, čp. 299, nám. V. Hanky, Dvůr Králové nad 
Labem", v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013 - 
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové 
nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem, 

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

1.4.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 04.10.2015 

 
2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 

náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 09.07.2015 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 09.07.2015 

 

R/390/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že vítězný uchazeč veřejné zakázky: "Oprava střechy budovy kina Svět Dvůr Králové 
nad Labem", firma FAST střechy, s. r. o., se sídlem Smetanova 2065, 547 01 Náchod,  
IČ 27537676, nepodepsala smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2015/0415, 

2 .   ruš í  

2.1.  usnesení č. RM/257/2015-19. RM Dvůr Králové nad Labem z 05.05.2015, kterým rozhodla 
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: "Oprava střechy budovy kina Svět Dvůr 
Králové nad Labem", firmy FAST střechy, s. r. o., se sídlem Smetanova 2065, 547 01 Náchod,  
IČ 27537676, 

3 .   rozhodu je  

3.1.  o zrušení zakázky malého rozsahu: "Oprava střechy kina Svět Dvůr Králové nad Labem", 

3.2.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, okruh 
navržených uchazečů, zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: 
"Oprava střechy budovy kina Svět, Dvůr Králové nad Labem", v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

3.3.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové 
nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem, 

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

3.5.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  zveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení veřejné zakázky: "Oprava střechy kina 
Svět Dvůr Králové nad Labem", 

 
Termín: 17.06.2015 

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

Termín: 29.06.2015 
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4.1.3.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 29.06.2015 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 29.06.2015 

 

R/391/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 126 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Janu Vondroušovi, ****** 
**, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.08.2015 do 31.07.2017, za smluvní nájemné ve 
výši 3.410 Kč/měsíc,  

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0571 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: 26.06.2015 
 

R/392/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 32 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 3.519 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 32 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), 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: 19.06.2015 

 

R/393/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  plnění úkolu č. R/102/2014 - 2.1.1. z 11.12.2014 dle přílohy č. 1, 

2 .   schva lu je  

2.1.  Ocenění výkonů Technických služeb města Dvora Králové nad Labem odvedených pro svého 
zřizovatele účinné od 17.06.2015 dle přílohy č. 3. 

 

R/394/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 6 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, manželům Tydrychovým, 
******* ***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.08.2015 do 31.07.2017, za smluvní 
nájemné 3.255 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0568 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: 26.06.2015 
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R/395/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 9 v čp. 830, ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Jitce Sobotkové, ******* ***, 
**** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.09.2015 do 31.08.2017, za smluvní nájemné  
5.127 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0567 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: 26.06.2015 
 

R/396/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 1848/1, č. 3738, č. 4103, 
č. 4104, č. 4105, č. 4106/1, č. 4109, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 4494-191/2014 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 136.972 Kč 
včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 55117/1/VB-2 (ES-OEMM/VB-2015/0564) s RWE 
GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena 
společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 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: 26.06.2015 
 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout příjmové finanční prostředky v celkové výši 136.972 Kč do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 
 

Termín: 31.08.2015 
 

R/397/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3764/2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem dle geometrického plánu č. 4475-96/2014 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
3.600 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2012311/VB/01 (ES-OEMM/VB-2015/0570) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupena společností VČE - montáže, a. s., se sídlem Arnošta z Pardubic 
2082, 531 17 Pardubice, která je zastoupena společností RYDVAL - ELEKTRO s. r. o., se sídlem 
v Lomnici nad Popelkou, Plk. Truhláře 114, 512 51 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: 03.07.2015 
 

R/398/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 792/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Janu 
Skálovi, ** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****. 
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R/399/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 1701/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  
MUDr. Jiřině Klustové, ****** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****. 

 

R/400/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Smlouvu o poskytování služby č. 05027/WB (OEMM/POSS-2015/0556) včetně příloh, které jsou 
nedílnou součástí, se společností BYTTHERM spol. s r. o., Jičínská 91, Trutnov a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy a příslušné přílohy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 26.06.2015 
 

R/401/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním sídla Loutkového spolku Klíček, IČ 26549433 a Pěveckého spolku Záboj,  
IČ 47464135, v domě čp. 299 na st. p. č. 327 na náměstí Václava Hanky v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem Souhlasů majitele nemovitosti 
s umístěním sídla, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit souhlasy dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 26.06.2015 
 

R/402/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 23 v čp. 2904 ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 2.337 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení 
bytu) dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 23 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), 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: 19.06.2015 

 

R/403/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení výpůjčky nebytových prostor o celkové výměře 133,31 m2 nacházejících se  
v 2. nadzemním podlaží domu čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
Mateřskému centru Žirafa, o. s., Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 1 rok, od 01.07.2015 
do 30.06.2016, 

1.2.  dodatek č. RIM/OVYP-2010/0818-D-6 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 26.06.2015 
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R/404/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  Plán čištění a úklidu města pro rok 2015 vypracovaný Technickými službami města Dvora 
Králové nad Labem ve znění přílohy č. 2, 

1.2.  Plán údržby dětských hřišť pro rok 2015 vypracovaný Technickými službami města Dvora 
Králové nad Labem ve znění přílohy č. 3. 

 

R/405/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
akci: „Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem, etapa 2015“, 

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

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka spol. FiberTech s. r. o., Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice, cena 
1.930.000 Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 
2) SITEL, spol. s r. o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, cena 1.948.000 Kč bez DPH, 
3) ŠINDY a. s., 5. května 16, 252 41 Dolní Břežany, cena 1.998.329,70 Kč bez DPH,  
4) MTEL Communications s. r. o., Krapkova 4, 779 00 Olomouc, cena 2.141.103 Kč bez DPH,  

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo OI/DILO-2015/0577 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu OI 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 19.06.2015 
 

4.1.2.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 26.06.2015 
 

R/406/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Sdružení měst a obcí Podzvičinsko, Holovousy 39, Hořice, na koofinancování 
Krkonošských cyklobusů ve výši 5.000 Kč, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2015/0560 dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
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: 06.07.2015 

 

R/407/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se spolupořadatelstvím sportovních závodů jednotlivců Attitude Challenge zaměřených na 
všestrannost v areálu Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem, 12.09.2015 s tím, že 
město Dvůr Králové nad Labem uhradí TSm služby související s konáním těchto závodů, max. 
do výše 7.000 Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat převod finančních prostředků, na základě předloženého vyúčtování a v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení, do návrhu rozpočtového opatření. 

 
Termín: 11.09.2015 
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R/408/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Hankovu domu, městskému kulturnímu 
zařízení, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 25.000 Kč na projekt 
"Dny R. A. Dvorského", 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu č. 15KPG01-0116 (ES ŠKS/SMDO-2015/0558) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 07.07.2015 
 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zapracovat poskytnutou dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 
 

Termín: 28.08.2015 
 

R/409/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na Vlastivědné čtení o našem městě 
i jeho okolí ve výši 21.000 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu č. 15KPG03 - 0005 (ES ŠKS/SMDO - 2015/0569) v souladu s bodem 1.1 tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 07.07.2015 
 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zapracovat poskytnutou dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 
 

Termín: 28.08.2015 
 

R/410/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Spolku přátel Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, náměstí 
Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem, na grafické zpracování a tisk almanachu u příležitosti  
125. výročí založeni gymnázia, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2015/0572 dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
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: 07.07.2015 
 

R/411/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s partnerstvím města Dvůr Králové nad Labem na benefiční akci Noc venku, konané ve dnech 
19. - 20. listopadu 2015, pořádané Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout částku 15.000 Kč do ORJ 28, org. 384, v rámci návrhu nejbližšího rozpočtového 
opatření. 

 
Termín: 11.09.2015 

 

R/412/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekt "Příprava na sezonu 2015" ve 
výši 26.500 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu č. 15CRG04 - 0018 (ES ŠKS/SMDO - 2015/0576) v souladu s bodem 1.1 tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 07.07.2015 
 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zapracovat poskytnutou dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 
 

Termín: 28.08.2015 
 

R/413/2015 - 22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podporující stanovisko k realizaci komunitního domu pro seniory dle přílohy a pověřuje starostu 
města jeho podpisem. 

 
 
 
 
 

 
 Jan Jarolím v. r.  
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 


