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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

94. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 20.10.2021 

R/592/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol z otevírání nabídek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné 

zakázky „Dovybavení a modernizace sběrného dvora města Dvůr Králové nad Labem“, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo jedinou nabídku do každé části zakázky, a to: 

1. část veřejné zakázky - dodávka 10 ks kontejnerů: MEVA-TEC, s. r. o., IČO 62742051, 

se sídlem Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, s nabídkovou cenou 679.700 Kč 

bez DPH, tj. 822.437 Kč včetně DPH, 

2. část veřejné zakázky - dodávka 1 ks štěpkovače, 2 ks mobilních buněk a 1 ks vážního 

systému: 1. místo TENZONA, s. r. o., IČO 65141288, se sídlem Starobělská 1937/4, 

700 30 Ostrava - Zábřeh, s nabídkovou cenou 1.994.440 Kč bez DPH, tj. 2.413.272 Kč včetně 

DPH, 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru nejvýhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky tak, že nejvýhodnější 

nabídkou 1. části veřejné zakázky, dodávky 10 ks kontejnerů je nabídka společnosti 

MEVA- TEC, s. r. o., IČO 62742051, se sídlem Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, 

s nabídkovou cenou 679.700 Kč bez DPH, tj. 822.437 Kč včetně DPH, 

2.2. o výběru nejvýhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky tak, že nejvýhodnější 

nabídkou druhé části veřejné zakázky, dodávky 1 ks štěpkovače, 2 ks mobilních buněk a 1 ks 

vážního systému je nabídka společnosti TENZONA, s. r. o., IČO 65141288, se sídlem 

Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava - Zábřeh, s nabídkovou cenou 1.994.440 Kč bez DPH, 

tj. 2.413.272 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. kupní smlouvu č. RISM/DILO-2021/0039 s vítězným uchazečem 1. části této veřejné zakázky 

a kupní smlouvu číslo RISM/KUPN-2021/0040 s vítězným uchazečem 2. části této veřejné 

zakázky, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
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Termín: 25.10.2021 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvy předložit smlouvy dle bodu 3.1. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu. 

Termín: 15.11.2021 

R/593/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci o získání finančních prostředků z dotace Královéhradeckého kraje a znění smlouvy 

o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště v areálu 

Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem“ ve výši 2.709.540 Kč, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytnutí dotace č. RISM/SMDO-2021/0051 ve výši 2.709.540 Kč z prostředků 

Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 22.10.2021 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout přidělené finanční prostředky do příjmové části návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření města pro rok 2021. 

Termín: 09.12.2021 

 

R/594/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost o finanční příspěvek na prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu v ulici 

Čelakovského ze dne 01.09.2021 od Petra Raina, **********,**********, 

1.2. ocenění plánovaného vodovodu a kanalizace v lokalitě ulice Čelakovského na p. p. č. 3596/1 

a 3596/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, vypracované provozovatelem Městské 

vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem spol. s r. o., 

2. souhlasí 

2.1. s odkoupením plánovaného vodovodního a kanalizačního řadu v částech pozemkových 

parcel č. 3596/1 a č. 3596/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v souladu s vnitřním 

předpisem města č. 1/2021 - Pravidla pro nabývání inženýrských sítí městem Dvůr Králové 

nad Labem za cenu ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů na materiál a jeho montáž, 

maximálně však za 100.000 Kč bez DPH, tj. 121.000 Kč včetně DPH, 
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3. schvaluje 

3.1. odpověď Petru Rainovi obsahující podmínky dle bodu 2.1. tohoto usnesení a souhlas města 

Dvůr Králové nad Labem s odkupem nově budované vodohospodářské infrastruktury 

a pověřuje místostarostu jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. dále postupovat v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2021 - 

Pravidla pro nabývání inženýrských sítí městem Dvůr Králové nad Labem pro převod nově 

zbudovaného vodovodního a kanalizačního řadu na p. p. č. 3596/1 a 3596/2, obě v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, pokud bude rozšíření sítí investorem zrealizováno, 

Termín: 31.07.2022 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout výdaje ve výši 121.000 Kč do návrhu rozpočtu města pro rok 2022. 

Termín: 31.12.2021 

 

R/595/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s podáním žádosti Nadaci ČEZ a následným přijetím finanční částky jako reklamní plnění 

na akci „Rozsvěcení vánočního stromu“, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit podání žádosti o reklamní plnění dle bodu 1.1. tohoto usnesení a předložit ji 

starostovi města k podpisu, 

Termín: 31.10.2021 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zahrnout příslušné finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 

2021. 

Termín: 09.12.2021 

 

R/596/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o průběhu architektonické soutěže o návrh řešení revitalizace areálu bývalé 

Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem, jehož součástí je mimo jiného také Zápis 

z hodnocení soutěžní poroty, Zpráva o převzetí návrhů a přezkoušení návrhů, Zpráva 

o kontrole splnění podmínek účasti v soutěži, 

2. rozhoduje 

2.1. v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a soutěžním řádem 

České komory architektů o následujícím konečném pořadí soutěže a přijímá tak stanovisko 
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poroty: 

• 1. pořadí - návrh č. 5 - GRIMM Architekti s. r. o., Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Rudolf Grimm 

• 2. pořadí - návrh č. 3 - Drawcon s. r. o., Brno, Ing. arch. Tomáš Rose 

• 3. pořadí - návrh č. 2 - MS architekti s. r. o., Praha, prof. Ing. arch. Michal Šourek 

2.2. o ocenění soutěžních návrhů a rozdělení odměn a přijímá tak stanovisko poroty: 

• První cena snížená ve výši 900.000 Kč - GRIMM Architekti s. r. o., Žďár nad Sázavou, 

Ing. arch. Rudolf Grimm 

• Druhá cena zvýšená ve výši 800.000 Kč - Drawcon s. r. o., Brno, Ing. arch. Tomáš Rose 

• Třetí cena nezměněna, a to ve výši 400.000 Kč - MS architekti s. r. o., Praha, prof. Ing. arch. 

Michal Šourek 

• Pro návrh neoceněný, který však přinesl některé pozoruhodné dílčí podněty a řešení - 

odměna ve výši 100.000 Kč - jedná se o uchazeče č. 11- Studio LIBRE s. r. o., Praha, 

Ing. arch. Robert Jelínek, 

3. schvaluje 

3.1. rozhodnutí a oznámení o výběru návrhu a výsledku soutěže vyhotovené podle § 149 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a § 11 soutěžního řádu České komory 

architektů v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. odeslat oznámení o výsledcích architektonické soutěže na věstník veřejných zakázek, profil 

zadavatele E-ZAK a všem zpracovatelům soutěžních návrhů, 

Termín: 29.10.2021 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. vyzvat vybraného uchazeče k jednacímu řízení bez uveřejnění v souladu s § 65 odst. 1 a násl. 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Termín: 30.11.2021 

 

R/597/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. postup přípravy architektonické soutěže na revitalizaci autobusového nádraží ve Dvoře 

Králové nad Labem, dále také Soutěžní podmínky a Soutěžní zadání. 

 

R/598/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč, Domácímu hospicu Duha, o. p. s., Čsl. armády 

1815, 508 01 Hořice, 

1.2. darovací smlouvu č. ŠKS1/DAR-2021/0144 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 12.11.2021 

 

R/599/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. jmenuje 

1.1. do školské rady při Základní škole 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, zástupce 

za zřizovatele Jana Jarolíma a Zuzanu Čermákovou. 

 

R/600/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. stanovisko dle přílohy č. 2 k navýšení úvazku sociálního pracovníka o 1,0 úvazku a navýšení 

úvazku pracovníka v sociálních službách o 0,45 úvazku v sociální službě sociální rehabilitace, 

poskytované organizací RIAPS TRUTNOV, Procházkova 818, 541 01 Trutnov, vydané 

za účelem změny kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

R/601/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. pronájem prostor na střechách budov čp. 2962 v ul. Elišky Krásnohorské, čp. 2755 v ulici 

Sadová, čp. 1006 v ulici Bezručova, Dvůr Králové nad Labem, společnosti MKInet s. r. o., 

IČO 25998862, Třebihošť 83, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/602/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatné služebnosti inženýrské sítě na části pozemkové parcely č. 630 v k. ú. 

Lipnice u Dvora Králové, za jednorázovou finanční náhradu, která bude stanovena znaleckým 

posudkem, navýšena o náklady za vyhotovení znaleckého posudku a příslušnou sazbu DPH, 

s umístěním dešťové kanalizace DN 400, s úpravou stávajícího otevřeného příkopu a 

s umístěním výustního objektu na části pozemkové parcely č. 630 v k. ú. Lipnice u Dvora 

Králové, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést 

stavbu č. 001213_2021 (ES OEMM/BUDO-2021/0248) se společností ČEZ, a. s., 

IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 
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3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 09.11.2021 

 

R/603/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se změnou místa napojení na kabely VN v části pozemkové parcely č. 3747/2 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, s navýšením kapacity elektrické energie a s přeložkou přípojky STL 

dle předložené projektové dokumentace. 

 

R/604/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 111 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Miroslavě Gandurské, 

**********, ********* na dobu určitou, od 01.11.2021 do 31.10.2022, za smluvní nájemné 

5.000 Kč/měsíc, za předpokladu, že Miroslava Gandurská uhradí před podpisem smlouvy 

jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0247 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 29.10.2021 

 

R/605/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů vnitřní předpis města č. 7/2021 - Plán inventur na rok 

2021, pro účetní jednotku město Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 21.10.2021 

do 25.02.2022 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. nesouhlasí 

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

Labem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 21.10.2021 
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R/606/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů vnitřní předpis města č. 8/2021 - Odpisový plán pro rok 

2022, s účinností od 21.10.2021 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. nesouhlasí 

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

Labem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 21.10.2021 

 

R/607/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání likvidační komise 12.10.2021, 

2. schvaluje 

2.1. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 uchováním na náhradní díly pro potřeby 

společnosti, 

2.2. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 ekologickou likvidací, 

2.3. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 4 ekologickou likvidací, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle části 2.1. tohoto usnesení, 

Termín: 05.11.2021 

4. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

4.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle části 2.2. tohoto usnesení, 

Termín: 05.11.2021 

5. ukládá řediteli TSM 

5.1. zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 

dle části 2.3. tohoto usnesení. 

Termín: 05.11.2021 

R/608/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 11 v čp. 3, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Janě Tauerové, 

*************, ***********, na dobu určitou, od 01.01.2022 do 31.12.2022, za smluvní 
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nájemné 5.877 Kč/měsíc, za předpokladu, že Jana Tauerová uhradí před podpisem smlouvy 

jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0249 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 05.11.2021 

 

R/609/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení Michala Juházse, *********, ********, že v souladu s § 2279 odst. 4 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nehodlá pokračovat v nájmu bytu č. 32 

v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, po zesnulé Blance Borůvkové. 

 

R/610/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2960 v ul. Eduarda Zbroje 

ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za minimální cenu 600 Kč/m2/rok, 

s možností uplatnění meziročního inflačního růstu, 

1.2. hodnotící komisi na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2960 v ul. Eduarda 

Zbroje, Dvůr Králové nad Labem ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), 

Helena Mojiková (náhradník Petra Šimková), Tomáš Machek, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 22.10.2021 

 

R/611/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 331 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 

bez předběžného určení, za min. cenu 6.010 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s byty 

v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnoticí komisi na pronájem bytu č. 331 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem ve 

složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník Tomáš 

Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 27.10.2021 

 

R/612/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol z otevírání obálek a písemnou zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce 

„Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře 

Králové n. L.“, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti Marius Pedersen 

a. s., IČO 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 8, s nabídkovou cenou 

20.361.250 Kč bez DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. OŽP/OSTA-2021/0106 s vítězným uchazečem na výše uvedenou veřejnou 

zakázku, se společností Marius Pedersen, a. s., IČO 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, 

500 09 Hradec Králové a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu OŽP 

4.1. informovat účastníka veřejné zakázky o jejím výsledku, 

4.2. po uplynutí lhůty dle § 246 zákona o zadávání veřejných zakázek předložit smlouvu dle bodu 

3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 15.12.2021 

 

R/613/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. dodatek č. OŽP/OSTA-345/2007-D2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

z 13.02.2007 se společností ASEKOL, s. r. o., IČO 27373231, Československého exilu 2062/8, 

143 00 Praha 4, a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. ukládá vedoucímu OŽP 

2.1. předložit dodatek dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 10.11.2021 

R/614/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zprávu o stavu pohledávek k 30.06.2021, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

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

řešení správy pohledávek města, 

Termín: 28.02.2022 

3. ukládá řediteli městské policie 

3.1. nadále zajišťovat pravidelné a průběžné předávání pohledávek po lhůtě, vznikajících 

na úseku činnosti městské policie, k dalšímu vymáhání odboru RAF. 

Termín: 28.02.2022 

 

R/615/2021 - 94. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k výběrovému řízení 

na pozici městský architekt (externí odborný konzultant), 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo nabídky následujících uchazečů: 

1. MgA. Petr Kocourek, autorizovaný architekt ČKA č. 03070, IČO 63587271, Urxova 480/7, 

186 00 Praha 8 - Karlín, 

2. Ing. arch. Josef Krejčí, autorizovaný architekt ČKA č. 05166, IČO 04231341, Ovenecká 

314/34, Praha 7, 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru nejvhodnějšího uchazeče na výše uvedenou pozici tak, že nejvhodnějším 

uchazečem je uchazeč č. 1 MgA. Petr Kocourek, autorizovaný architekt ČKA č. 03070, 

IČO 63587271, Urxova 480/7, 186 00 Praha 8 - Karlín, 

3. schvaluje 

3.1. příkazní smlouvu č. KTÚ/PRIK-2021/0024 s uchazečem č. 1 MgA. Petrem Kocourkem, 

autorizovaným architektem ČKA č. 03070, IČO 63587271, Urxova 480/7, 186 00 Praha 8 - 

Karlín a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá tajemníkovi městského úřadu 

4.1. informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku, 

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

Termín: 29.10.2021 

 

 

 

Jan Jarolím v. r.     Alexandra Jiřičková v. r. 
starosta města          místostarostka   


