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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

109. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 06.04.2022 

R/207/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Písemnou zprávu o hodnocení nabídky ve smyslu § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) v rámci jednacího řízení bez uveřejnění 

na akci: „Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem – 

zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ s vybraným dodavatelem, 

kterým je společnost GRIMM Architekti, s. r. o, IČO 09688897, Haškova 1273/2, Žďár nad 

Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou, 

2. rozhoduje 

2.1. o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem GRIMM Architekti, s. r. o., IČO 09688897, 

s cenou smlouvy 25.296.750 Kč bez DPH, tj. 31.412.508 Kč včetně DPH, za revizi 

a rozpracování soutěžního návrhu, zpracování dokumentace v rozsahu pro vydání územního 

rozhodnutí, dokumentace pro odstranění stavby, dokumentaci v rozsahu k podání žádosti 

o vydání stavebního povolení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby, zpracování 

projektu interiéru a výkon autorského dozoru, jak na provádění stavebních prací, tak 

i realizace interiéru, 

3. schvaluje 

3.1. Rozhodnutí o výběru dodavatele dle § 123 ZZVZ na uvedenou veřejnou zakázku a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 

3.2. smlouvu o dílo č. RISM/DILO–2022/0013 s vybraným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit rozhodnutí o výběru dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

4.2. po uplynutí zákazu uzavřít smlouvu dle ZZVZ předložit smlouvu dle bodu 3.2. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu. 

Termín: 25.04.2022 
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R/208/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. návrh koncepce revitalizace Tyršova koupaliště včetně postupu revitalizace areálu 

a harmonogramu přípravy, kterou navrhl a zpracoval městský architekt Petr Kocourek, 

2. ukládá předsedovi stavebně-architektonické komise RM 

2.1. svolat společné jednání sportovní a stavebně-architektonické komise s městským 

architektem za účelem představení návrhu koncepce revitalizace Tyršova koupaliště. 

Termín: 30.04.2022 

 

R/209/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

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

zakázky na akci: „Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 ve Dvoře 

Králové n. L. – západní část a výměna oken na budově kina čp. 828" ze dne 28.03.2022, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo následující nabídky: 

1. Řemeslné stavby, s. r. o., IČO 06934595, se sídlem Trotinka 199, 507 71 Miletín, 

s nabídkovou cenou 4.927.759,55 Kč bez DPH, tj. 5.962.589,06 Kč včetně DPH, 

2. MONUMENTO, s. r. o., IČO 07139446, se sídlem Prušánky 450, 696 21 Prušánky, 

s nabídkovou cenou 11.977.209,69 Kč bez DPH, tj. 14.492.423,72 včetně DPH, 

1.3. že hodnotící komise provedla posouzení podmínek dle zadávací dokumentace u uchazeče, 

který nabídl nejnižší nabídkovou cenu, 

2. rozhoduje 

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

veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: Řemeslné stavby, s. r. o., 

IČO 06934595, se sídlem Trotinka 199, 507 71 Miletín, s nabídkovou cenou 4.927.759,55 Kč 

bez DPH, tj. 5.962.589,06 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. Smlouvu o dílo číslo RISM/DILO-2022/0006 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 08.04.2022 

5. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 14.04.2022 
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R/210/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. termíny zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem - do 

Mateřské školy, Drtinova 1444, Dvůr Králové nad Labem a Mateřská školy, Elišky 

Krásnohorské 2428, Dvůr Králové nad Labem ve dnech 03.05.2022 a 04.05.2022 a ve dnech 

07.06.2022 a 08.06.2022 pro cizince (ustanovení § 1 odst. 1 školského lex Ukrajina), 

2. bere na vědomí 

2.1. kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných 

městem Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 1 a 2. 

 

R/211/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. program a předpokládaný rozpočet oslav Královédvorského majálesu 2022, které 

proběhnou ve dnech 30.04.2022 - 01.05.2022. 

 

R/212/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat stavební parcelu č. 341 o výměře 213 m2, jejíž součástí je stavba čp. 50 včetně 

pozemků tvořící funkční celek st. p. č. 342 o výměře 229 m2, p. p. č. 1645/3 o výměře 624 m2, 

p. p. č. 1645/4 o výměře 433 m2, p. p. č. 1645/5 o výměře 438 m2 a p. p. č. 1646 o výměře 

2 232 m2 v k. ú. Komárov u Dvora Králové v obci Vítězná, formou obálkové metody, 

s minimální nabídkovou cenou ve výši 3.503.000 Kč a dle podmínek uvedených v příloze č. 7, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 11.04.2022 

3. schvaluje 

3.1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Elena 

Mocová (náhradník Ivana Fátorová), Martin Hampl (náhradník Helena Mojíková). 

3.2. budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti chůze a jízdy z důvodu zachování legitimního 

přístupu k nemovitostem, které jsou předmětem záměru prodat ve smyslu bodu 2.1. tohoto 

usnesení, s Ilonou Damianidu, nar. 20.12.1959, bytem náměstí T. G. Masaryka 37, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, dle GP č. 195,182-385/2021, a dle podmínek uvedených 

ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti viz příloha č. 8. 

3.3. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. OEMM/BUDO-

2022/55 v souladu s bodem 3.2. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. předložit smlouvu dle bodu 3.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 11.04.2022 

 

R/213/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 1 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Bohuslavu Strouhalovi, 

********, ******** na dobu určitou, od 01.05.2022 do 30.04.2024, za smluvní nájemné 

4.052 Kč/měsíc, za předpokladu, že Bohuslav Strouhal uhradí před podpisem smlouvy jistotu 

ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0048 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: 20.04.2022 

 

R/214/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 299, náměstí Václava Hanky ve Dvoře 

Králové nad Labem, od 01.07.2022, na dobu určitou 5 let, za cenu 284,40 Kč/m2/rok včetně 

uplatnění meziročního inflačního růstu, Pavlu Mičanovi, IČO 42934389, Kocléřov 259, 

544 62 Vítězná, za účelem provozování restaurace s možností pořádání kulturních akcí 

malého rozsahu, 

1.2. dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu OEMM/ONNP-2017/0562-D-7 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.04.2022 

 

R/215/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

pozdějších předpisů vnitřní předpis města č. 4/2022 - Pravidla pro pronajímání prostor 

sloužících podnikání a garáží města Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 01.05.2022 

a pověřuje starostu města jeho podpisem, 
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2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním vnitřního předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách 

města, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zveřejnit vnitřní předpis dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách města, 

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

Termín: 06.04.2022 

 

R/216/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 312 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Viktoru a Haně 

Hulíkovým, ********, ******** na dobu neurčitou, od 19.05.2022, za smluvní nájemné 

5.288 Kč/měsíc, za předpokladu, že Viktor a Hana Hulíkovi uhradí před podpisem smlouvy 

jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0049 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: 20.04.2022 

 

R/217/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení části pozemkové parcely č. 311/1 o výměře 48 m2 v k. ú. Sylvárov, která 

je dle geometrického plánu č. 214-423/2016 označena jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 311/25 v k. ú. Sylvárov, za kupní cenu ve výši 19.000 Kč od Správy železnic, státní 

organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0051 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/218/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. bezúplatné zrušení věcného břemene na pozemkové parcele č. 2074/18 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, spočívající v závazku vlastníka, že p. p. 2074/18 nebude zastavena obytným 

domem a nebude zcizena, které bylo zřízeno na základě usnesení soudu číslo deníku 

209/1941 pro město Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. dohodu o zrušení věcného břemene č. OEMM/DOHO-2022/0053 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení, s Miluší a Stanislavem Bergerovými, ********, ******** a pověřuje 
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starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 26.04.2022 

 

R/219/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 33 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Tereze 

Rákosníkové, ********, ******** na dobu neurčitou, od 23.04.2022, za smluvní nájemné 

5.600 Kč/měsíc, za předpokladu, že Tereza Rákosníková uhradí před podpisem smlouvy 

jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0050 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: 20.04.2022 

 

R/220/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej bytové jednotky č. 1068/12 v čp. 1068, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4490/19990 na společných 

částech domu čp. 1068 a st. p. č. 1338, do SJM Zdeňku a Haně Podsedníkovým, ********, 

******** za celkovou kupní cenu 1.005.000 Kč, s tím, že část kupní ceny ve výši 255.000 Kč 

bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, zbylá část kupní ceny ve výši 750.000 Kč bude 

uhrazena formou tří splátek ve výši 250.000 Kč nejpozději k 31.12.2022, k 30.06.2023 

a k 31.12.2023. Na nesplacenou část kupní ceny ve výši 750.000 Kč bude zřízeno v katastru 

nemovitostí zástavní právo ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem až do jejího úplného 

uhrazení, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0052 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/221/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1619/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 
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Termín: 12.04.2022 

 

R/222/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost společnosti SUDOP PRAHA, a. s., IČO 25793349, se sídlem Olšanská 1a, 

130 80 Praha 3, o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení ve věci stavby 

„D11 1108 Jaroměř – Trutnov, DS, IČ“, 

2. souhlasí 

2.1. s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „D11 1108 Jaroměř – 

Trutnov, DS, IČ“, vyhotovenou společností SUDOP PRAHA, a. s., IČO 25793349, se sídlem 

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3. 

 

R/223/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 1131/118, 

č. 4131, č. 4129, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci stavby „REKO MS Dvůr 

Králové nad Labem – Spojených národů I. etapa“, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

200 Kč bez DPH, tj. 242 Kč včetně DPH za každý započatý metr uloženého plynového vedení 

a zařízení, pro GasNet, s. r. o., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700100933_1/BVB (ES 

OEMM/BUDO-2022/0054) se společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností 

GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. souhlasí 

3.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 4125, č. 4126, 

č. 4127, č. 4128, č. 4131, č. 4146, č. 1131/67, č. 1131/68, č. 3675/2, č. 1085/1, č. 1064, 

č. 3656/1, č. 1062, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci stavby „REKO MS 

Dvůr Králové nad Labem – Spojených národů II. etapa“, za jednorázovou finanční náhradu 

ve výši 200 Kč bez DPH, tj. 242 Kč včetně DPH za každý započatý metr uloženého plynového 

vedení a zařízení, pro GasNet, s. r. o., 

4. schvaluje 

4.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700100943_1/BVB 

(ES OEMM/BUDO-2022/0056) se společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567 se sídlem Klíšská 

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností 

GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 



8/10 

 

 

5. ukládá vedoucí OEMM 

5.1. předložit smlouvy dle bodů 2.1. a 4.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 26.04.2022 

  

R/224/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pachtu částí pozemkových parcel č. 648 a č. 649/1 a pozemkových parcel č. 642 

a č. 990, všechny v k. ú. Bílé Poličany, Hřebčínu Jeníkov, v. o. s., IČO 42195829, Třebihošť 

115, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Králové nad Labem. 

Termín: 12.04.2022 

 

R/225/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely smlouvu o výpůjčce 

na část objektu v areálu zimního stadionu na st. p. č. 348/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

s Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem, z. s., IČO 00527530, za účelem 

provozování herny pro oddíl kuželek, na dobu určitou 5 let, ve smyslu přílohy č. 2. 

 

R/226/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. projektovou dokumentaci na stavbu „Dvůr Králové nad Labem – Obchodní centrum Zálabí“ 

vyhotovenou společností ATIP, a. s., IČO 25261568, se sídlem Pražská 169, 541 31 Trutnov, 

pod číslem zakázky 211502, 

2. souhlasí 

2.1. se stavbou „Dvůr Králové nad Labem – Obchodní centrum Zálabí“ dle předložené projektové 

dokumentace a pověřuje starostu města podpisem koordinačního situačního výkresu, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2022/0057 pro stavbu „Dvůr 

Králové nad Labem – Obchodní centrum Zálabí“ a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. předložit koordinační situační výkres dle bodu 2.1. tohoto usnesení a smlouvu dle bodu 3.1. 

tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 26.04.2022 
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R/227/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. Ceník prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s platností od 

15.04.2022, dle přílohy č. 1. 

 

R/228/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 62/13, č. 565, 

obě v k. ú. Žirecká Podstráň, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH, 

tj. 2.420 Kč včetně DPH, s umístěním stavby v částech pozemkových parcel č. 62/13, č. 565, 

obě v k. ú. Žirecká Podstráň, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-2023818 (ES OEMM-BUDO-2022/0058) se společností ČEZ Distribuce, a. s., 

IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, která je na 

základě plné moci zastoupena společností ELEKTRO SCHEJBAL, s. r. o., IČO 07215878, 

se sídlem Kocbeře 90, 544 64 Kocbeře a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 26.04.2022 

 

R/229/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. provedení úklidu příkopů u příjezdových komunikací do města, a to v rozsahu: TJ Sokol Žireč 

16 km, odměna 16.000 Kč, Klub NATURA 48 km, odměna 48.000 Kč, 

1.2. dohody o provedení sběru a třídění odpadů na příjezdových komunikacích do města 

č. OŽP/DOHO-2022/0018 s TJ Sokol Žireč, IČO 60152567, Žireč 70, 544 04 Dvůr Králové nad 

Labem, a č. OŽP/DOHO-2022/0019 s Klubem NATURA, IČO 60152788, náměstí Odboje 304, 

544 01 Dvůr Králové and Labem, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 

města jejich podpisem, 

2. ukládá vedoucímu OŽP 

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

Termín: 20.04.2022 
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R/230/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zprávu o stavu pohledávek k 31.12.2021, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. nadále zajišťovat úkoly vyplývající z kontroly stavu pohledávek a věnovat maximální péči 

pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů 

řešení správy pohledávek města, 

Termín: 30.09.2022 

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: 30.09.2022 

 

R/231/2022 - 109. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s pronájmem datového okruhu optické metropolitní sítě (ul. Heydukova) Martinu Frödemu 

za cenu 2.805 Kč bez DPH/rok, tj. 3.394,05 Kč včetně DPH/rok, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2022/0004 s Martinem Frödem, IČO 62050729, 

Sochorova 1694, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

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

Termín: 15.04.2022 

 

 

 

 

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


