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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

36. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 13.10.2015 

 

R/636/2015 - 36. 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. 5 pro rok 2015 provedené u rozpočtových 
položek v rámci organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) č. 16 Kultura a vnější vztahy,  
20 Výpočetní technika a informatika, 21 Kancelář starosty města, 28 Práce a sociální věci,  
38 Správa a údržba majetku, 40 Stavebnictví a 41 Všeobecná pokladní správa, včetně změn 
závazných ukazatelů, vše dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, které upravuje schválený rozpočet na 
rok 2015 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. Celkové rozpočtované hodnoty příjmů, výdajů a financování platné pro 
rok 2015 již po provedení rozpočtového opatření č. 4 pro rok 2015 zůstávají beze změny, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  seznámit zastupitelstvo města s obsahem rozpočtového opatření č. 5 pro rok 2015. 
 

Termín: 08.12.2015 
 

R/637/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  bod 3.1 usnesení rady města č. R/343/2015 - 21. RM Dvůr Králové nad Labem z 02.06.2015, 

2 .   jm enu je  

2.1.  realizační tým Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2015 - 2022 a jmenuje vedoucí 
realizačního týmu místostarostku Alexandru Jiřičkovou. 

 

R/638/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu ukončení a předání stavebních prací akce: „Oprava střechy kina Svět, Dvůr 
Králové nad Labem" do 16.10.2015, 

1.2.  dodatek smlouvy o dílo č. RISM/DILO - 2015/0415 - D-1 na akci: „Oprava střechy kina Svět, Dvůr 
Králové nad Labem" mezi městem Dvůr Králové nad Labem a zhotovitelem, firmou J. Pišta 
a spol., spol. s r. o., IČ 00578894, se sídlem Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
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 2.1 tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 20.10.2015 
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R/639/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 12.000 Kč, Dance Urbanové, trvale bytem **. ********** ****, *** 
** **** ******* *** *****, 

1.2.  darovací smlouvu č. OEMM/DAR - 2015/0948 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 darovací smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 18.12.2015 
 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout výdajové finanční prostředky v celkové výši 12.000 Kč do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 
 

Termín: 18.12.2015 
 

R/640/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrové řízení na prodej volné bytové jednotky v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 
kterého se mohou zúčastnit pouze osoby způsobilé k právním úkonům, tedy fyzické osoby starší 
18 let, občané ČR i osoby, které nejsou občany ČR, tj. cizozemci, za předpokladu, že nejsou 
dlužníky města ani příspěvkových organizací zřízených městem a zaplatí kauci v plné výši 
uvedené u bytové jednotky, a to nejpozději v den podání své nabídky, a které uvedou pravdivé 
údaje, jinak budou z výběrového řízení vyloučeny, 

1.2.  prodej volné bytové jednotky č. 1984/22 v čp. 1984, ul. Roháčova, Dvůr Králové nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, st. p. č. 2338, 2339, p. p. č. 4829 
v rozsahu 637/7314 k celku, formou obálkové metody, za minimální nabídkovou cenu  
680.000 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise ve složení Jan Jarolím, 
Alexandra Jiřičková, Elena Mocová (náhradníci Dušan Sedláček, Jan Helbich, Iva Škopová), 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit podmínky výběrového řízení pro volnou bytovou jednotku č. 1984/22,  
ul. Roháčova čp. 1984, Dvůr Králové nad Labem, na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem. 

 
Termín: 19.10.2015 

 

R/641/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 41 v čp. 2904, Eduarda Zbroje 2904, Dvůr Králové nad Labem, Zdeňku 
Brzlínkovi, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.11.2015 do 31.10.2017, 
za smluvní nájemné 2.500 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0932 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: 30.10.2015 
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R/642/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 21 v čp. 940, Tyršova 940, Dvůr Králové nad Labem, Markétě Karlové, ******* 
***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 05.11.2015 do 04.11.2017, za smluvní nájemné 
5.560 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0931 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: 30.10.2015 
 

R/643/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  doporučení hodnotitelské komise na byt č. 133 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, 
která nedoporučuje radě města schválit pronájem bytu a nájemní smlouvu na uvedený byt 
v souladu s vyhlášenými podmínkami výběrového řízení, kdy je kompetencí rady města nevybrat 
žádného uchazeče, příp. výběrové řízení zrušit, 

2 .   ruš í  

2.1.  výběrové řízení na pronájem bytu č. 133 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  záměr města pronajmout byt č. 133 v čp. 400 ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 2.085 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s městskými 
byty, 

3.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 133 v čp. 400 ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Jiří Janeček (náhradník Tomáš Machek) 
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: 19.10.2015 

 

R/644/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 111 v čp. 400,  
ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Jiřina Burešová, **** ******** **, *2. místo: Emilia Farbárová, ********* ***, **** ******* *** 
*****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 111 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Jiřině Burešové, **** 
******** **, **** ********, na dobu určitou, od 01.11.2015 do 31.10.2016, za smluvní nájemné ve 
výši 3.590 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši 
čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0936 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu 
. 

Termín: 30.10.2015 
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R/645/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 2304/5, č. 2304/6, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4521-58/2015 za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 42.350 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2012065/3 (ES-OEMM/VB-
2015/0926) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupena společností ELEKTRO-COMP spol. s r. o., se sídlem 
Česká Skalice, Malá Skalice, Maloskalická 68, 552 03 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: 23.10.2015 
 

R/646/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě na částech pozemkových parcel č. 3784/5, č. 3784/7, 
č. 3786/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4511-20/2015, za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. OEMM/VB-2015/0927 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení s ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 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: 02.11.2015 
 

R/647/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 1758 v k. ú. Verdek, 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 265-84/2015, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
1.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IP-12-2000971/1 (ES-OEMM/VB-
2015/0928) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupena společností PROCEZ s. r. o., se sídlem Hradec 
Králové, Na Občinách 959/2, 500 09 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: 23.10.2015 
 

R/648/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodloužení termínu pro výstavbu rodinného domu na pozemkové parcele č. 1984/15  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to na dobu 9 let od uzavření kupní smlouvy na pozemkovou 
parcelu č. 1984/15 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit dodatek č. RIM/KUPP-2008/538-D-2 ke kupní smlouvě z 01.12.2008 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Romanem Pošvou, ***** ***** *, *** ** ******* a pověřit starostu města jeho podpisem. 
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R/649/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit smlouvu o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci  
čís. smlouvy 01/TU/St/B-DS/11/N (ES-OEMM/BUDO-2015/0953) s Královéhradeckým krajem, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/650/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr darovat pozemkovou parcelu č. 3752/2 o výměře 4 517 m2, část pozemkové parcely  
č. 4025 o výměře 139 m2, která je dle geometrického plánu č. 4499-2118/2014 označena jako 
nově vzniklá pozemková parcela č. 4025/2, část pozemkové parcely č. 4132 o výměře 50 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 4499-2118/2014 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 4132/2, část pozemkové parcely č. 4136 o výměře 74 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 4499-2118/2014 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4136/2, část 
pozemkové parcely č. 4137 o výměře 37 m2, která je dle geometrického plánu č. 4499-2118/2014 
označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4137/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem předem určenému zájemci, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 19.10.2015 

 

R/651/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podrobné rozdělení schváleného provozního příspěvku Technickým službám města Dvora 
Králové nad Labem v roce 2015 v rámci jednotlivých hlavních činností dle přílohy č. 5, 

1.2.  Plán údržby a oprav komunikací pro rok 2015 v souladu s platnou zřizovací listinou Technických 
služeb města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 6. 

 

R/652/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prodejem nepotřebných dlaždic 30 x 30 cm a 50 x 50 cm za cenu obvyklou (dle přílohy č. 1) 
v souladu s platnou zřizovací listinou Technických služeb města Dvora Králové nad Labem. 

 

R/653/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  "Provozní a návštěvní řád Tyršova koupaliště Dvůr Králové nad Labem" ve znění přílohy č. 2. 

 

R/654/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 123 v čp. 400,  
ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Petr Tolar, ******** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 123 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Petru Tolarovi, ******** 
****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.11.2015 do 31.10.2016, za smluvní nájemné ve 
výši 3.710 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši 
čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0940 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.10.2015 
 

R/655/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 232 v čp. 400,  
ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Tomáš Rychtera, *** ******* ****, **** ******* *** *****,*2. místo: Miloslav Semeniuk, 
******** ****, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 232 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Tomáši Rychterovi, *** 
******* ****, **** ******* *** *****,  na dobu určitou, od 19.10.2015 do 18.10.2016, za smluvní 
nájemné ve výši 4.575 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy 
kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0944 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 19.10.2015 
 

R/656/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 102 v čp. 1296, ul. Komenského, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 1.745 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 102 v čp. 1296, ul. Komenského, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Jiří Janeček (náhradník Tomáš Machek) 
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: 19.10.2015 

 

R/657/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 42 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 3.550 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 42 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Jiří Janeček (náhradník Tomáš Machek) 
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: 19.10.2015 
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R/658/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přidělení bytu č. 132 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Gabriele Slabé, 
********* ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 19.10.2015 do 18.10.2016, za min. 
nájemné ve výši 4.444 Kč/měsíc, a to odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 
za předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního 
nájemného,  

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0958 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: 19.10.2015 
 

R/659/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením smluvního vztahu se společností VERA, spol. s r. o. o navýšení programového 
vybavení Radnice Vera, 

2 .   schva lu je  

2.1.  Dodatek č. 5 licenční smlouvy se společností VERA, spol. s r. o. č. SWRp/04/19  
(ES-OI/NAJE-2013/0661 - D-5) a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek č. 5 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 23.10.2015 
 

R/660/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s úpravou smluvního vztahu se spol. ArcData Praha, s. r. o. o ponížení systémové podpory 
k softwarovým produktům, 

2 .   schva lu je  

2.1.  Dodatek č. 1 licenční smlouvy se spol. ArcData Praha, s. r. o. č. 122/2010  
(ES-OI/POSS-2010/1239 - D-1) a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 23.10.2015 
 

R/661/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko, dle přílohy č. 4, k personálnímu rozšíření služby domov pro seniory poskytované 
Diakonií ČCE - středisko Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad 
Labem, za účelem změny kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého 
kraje a pověřuje starostu města jeho podpisem.  

 

R/662/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s účinností od 01.09.2016 se snížením nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání dle 
rámcového vzdělávacího programu 79-01-B/01 Základní škola speciální z 35 na 25 žáků 
u základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad 
Labem, Přemyslova 479. 
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R/663/2015 - 36. 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 2016, 
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/664/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s poskytnutím příspěvku Haně Pištové, ****** ***** ******** ***, *** ** **** ******* *** *****, na 
náhradu nákladů s odchytem a kastrací nejvýše deseti toulavých koček ve výši 550 Kč na jedno 
zvíře a dále s poskytnutím krmiva pro kočky po kastraci v péči žadatelky v hodnotě 1.000 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o poskytnutí příspěvku č. VVS/KAS/0937-2015 s Hanou Pištovou, ****** ***** ******** ***, 
*** ** **** ******* *** *****, v souladu s bodem 1.1. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 20.10.2015 
 

R/665/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  obsah zápisu do Kroniky města Dvůr Králové nad Labem za rok 2013, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VKV 

2.1.1.  zajistit tisk a vazbu 5 ks Kroniky města Dvůr Králové nad Labem za rok 2013. 
 

Termín: 15.12.2015 
 

R/666/2015 - 36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků Osadního výboru Žireč k zařazení do rozpočtu města 
na rok 2016 z 04.09.2015. 

 

 
 
 
 
 
 

 
  Jan Jarolím v. r.  

starosta města 
Alexandra Jiřičková v. r. 

místostarostka 
 

 

  
  
 

 


