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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

32. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 11.09.2015 

 

R/582/2015 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu dokončení a odevzdání stavebních prací na akci: "Dvůr Králové nad Labem 
- Rekonstrukce mostu v ulici Nedbalova přes Hartský potok" do 18.09.2015, 

1.2.  dodatek č. RISM/DILO - 2015/0206/D-1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO - 2015/0206 na 
zhotovitele stavebního díla: "Dvůr Králové nad Labem - Rekonstrukce mostu v ulici Nedbalova 
přes Hartský potok" prováděné firmou MPS Mostní a pozemní stavby engineering s. r. o.,  
Čepí 104, 533 32 ČEPÍ, IČ: 29148871 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit dodatek č. 1 smlouvy o dílo dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 16.09.2015 

 

R/583/2015 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o dílo na zpracování strategické části, akčního plánu a implementační části se 
společností DRAG s. r. o. dle čl. 4, odst. 3 bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad 
Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2 .   z ř i zu je  

2.1.  tyto pracovní skupiny ve složení uvedeném v důvodové zprávě v rámci procesu tvorby Programu 
rozvoje města:  
Pracovní skupina 1 - podnikání a zaměstnanost  
Pracovní skupina 2 - cestovní ruch, volný čas, životní prostředí 
Pracovní skupina 3 - školství, sociální oblast, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit starostovi města smlouvu o dílo se společností DRAG s. r. o. k podpisu, 
 

Termín: 15.09.2015 
 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zahrnout do návrhu rozpočtu města na rok 2016 položku do ORJ 40 Program rozvoje 

města Dvůr Králové nad Labem ve výši 121.000 Kč. 
 

Termín: 30.11.2015 
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R/584/2015 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o dotaci Královéhradeckému kraji na realizaci dílčích částí akce: "Labská stezka" 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
Termín: 11.09.2015 

 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  v případě přiznání dotace zahrnout příslušné příjmy do návrhu rozpočtového opatření pro 
rok 2015. 

 
Termín: 31.12.2015 

 
 

 
 

 
 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


