
Strana 1/9 

 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 60. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 10.05.2016 

 

R/260/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápisy z kontrol výsledků hospodaření za rok 2015 v ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, 
ZŠ Podharť, ZUŠ, MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, v Městské knihovně Slavoj, v městském 
kulturním zařízení Hankův dům, v Městském muzeu, v Domě dětí a mládeže Jednička, 
v Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem a v Technických službách města Dvora 
Králové nad Labem, 

1.2.  hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených 
v bodě 1.1. za rok 2015 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených 
v bodě 1.1. za rok 2015, jejich rozdělení do jednotlivých fondů, včetně případného posílení fondu 
investic z rezervního fondu, dále odvody do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. 6, písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a úpravy stávajících výší neinvestičních příspěvků pro zřízené příspěvkové organizace 
na rok 2016, vše dle přiložené tabulky Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových 
organizací za rok 2015. 

 

 

R/261/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 2, písm. q) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů roční účetní závěrky, sestavené k 31.12.2015, městem zřízených 
příspěvkových organizací ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, ZŠ Podharť, ZUŠ,  
MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, Městské knihovny Slavoj, městského kulturního zařízení 
Hankův dům, Městského muzea, Domu dětí a mládeže Jednička, Pečovatelské služby Města 
Dvůr Králové nad Labem a Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, 

2 .   nevznáš í  

2.1.  požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky městem zřízených 
příspěvkových organizací uvedených v bodě 1.1. 

 

R/262/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem, sestavenou 
k 31.12.2015, 

1.2.  nevznést požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky uvedené v bodě 1.1. 
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R/263/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2015 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2015.  

 

 

R/264/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2015 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením s výhradami. Náprava uvedených dílčích nedostatků roku 2015 
bude, v souladu s § 17, odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších doplnění a předpisů, provedena způsobem a opatřeními 
popsanými v příloze č. 2 k materiálu ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2015 - Harmonogram a postup opatření k nápravě chyb a nedostatků 
zjištěných Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015. 

 

 

R/265/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pro rozpočtový rok 2016  provedení přezkumu hospodaření města Dvůr Králové nad Labem 
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města v tomto smyslu, v souladu 
s ustanovením § 4, odst. 1) zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, požádat o toto 
přezkoumání Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, k podpisu formulář 
žádosti o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2016, po jeho obdržení z Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje. 

 
Termín: 16.05.2016 

 

R/266/2016 - 60. 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 družiny ZŠ 5. května", v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 16/2015 - 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. 16/2015 - 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: 10.08.2016 

 
 

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 25.05.2016 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 25.05.2016 
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R/267/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodavatele stavebních prací: Výměna oken východní fasády ZŠ Schulzovy sady, 

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 firmy: 

Tredo s. r. o., Libušská 190/100, 142 01 Praha 4 - Písnice, s nabídkovou cenou 1.062.615 Kč 
včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. místo: Rofis s. r. o., Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město, s nabídkovou cenou  
1.153.965 Kč včetně DPH 

3. místo: Okna Langer s. r. o., Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, s nabídkovou cenou 
1.177.741 Kč včetně DPH 

4. místo: DEC-PLAST, spol. s r. o., Místecká 1111, 742 58 Příbor, s nabídkovou cenou  
1.183.630 Kč včetně DPH 

5. místo: Truhlářství Urban s. r. o., Lidická 502, 552 03 Česká Skalice, s nabídkovou cenou  
1.209.988 Kč včetně DPH 

6. místo: PROPLAST K s. r. o., Polní 468, 549 02 Nové Město nad Metují, s nabídkovou cenou 
1.289.219 Kč včetně DPH 

7. místo: Window holding a. s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, s nabídkovou cenou  
1.376.474 Kč včetně DPH,  

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0372 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 12.05.2016 
 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0372 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 17.05.2016 
 

R/268/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odstoupení od "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 6 kV" č. RIM/BUDO-2014/0368 uzavřené 20.03.2014 
včetně jejího dodatku č. RIM/BUDO-2014/0368/D1 uzavřeného 15.05.2015 a pověřuje starostu 
města k jeho podpisu, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit starostovi města návrh na ukončení smluvního vztahu se společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 
k podpisu a zajistit jeho odeslání druhé smluvní straně. 

 
Termín: 12.05.2016 

 

R/269/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s průchodem ke stavební parcele č. 71/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem přes pozemkovou 
parcelu č. 46/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro společnost Eurospol - Trading, společnost 
s ručením omezeným, Revoluční 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 
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R/270/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3683 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 7.800 Kč bez příslušné sazby DPH 
a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 3683 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IV-12-2014464/VB/01 (ES-OEMM/BUDO-2016/0479) s ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupená společností PEN - projekty energetiky, s. r. o., se sídlem Zelené Předměstí, Arnošta 
z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 20.05.2016 
 

R/271/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavby "III/299 15 Dvůr Králové, ul. Heydukova" na pozemkové parcele č. 2542/1 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pozemkové parcele č. 565 v k. ú. Žirecká Podstráň, pozemkové 
parcele č. 54/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, která je vedená ve zjednodušené evidenci, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o právu provést stavbu 6/2015/AJ (ES OEMM/OSTA-2016/0481) s Královéhradeckým 
krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 20.05.2016 
 

R/272/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/237/2016 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 26.04.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr města navýšit cenu nájemného za pronájem nemovitého majetku užívaného dle nájemní 
smlouvy č. RIM/NAJE-2009/20 společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s. r. o., Raisova 
2824, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 27553884, vzhledem  k navýšení těžby z pronajatých 
lesních pozemků a celkovému inflačnímu nárůstu cen, na celkovou roční výši 6.000 000 Kč, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 13.05.2016 

 

R/273/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města prodloužit výpůjčku 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 01.07.2016 
do 30.06.2017, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 17.05.2016 

 

R/274/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/238/2016  - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 26.04.2016. 

 

R/275/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 27.04.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 

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

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

2.4.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 5 ekologickou likvidací, 

2.5.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 6 ekologickou likvidací, 

2.6.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 7 ekologickou likvidací (kromě Povodňového plánu  
- ič 0212020379), 

2.7.  předání Povodňového plánu (ič 0212020379) dle přílohy č. 7 k archivaci do centrální spisovny 
města, 

2.8.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 8 ekologickou likvidací, 

3 .   zm ocňu je  

3.1.  Adama Reila, odborného referenta odboru RISM, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, 
a to v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 10 tohoto usnesení, 

4 .   schva lu je  

4.1.  zmocnění Adama Reila v rozsahu dle části 3.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho 
podpisem, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí OEMM 

5.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 
z majetku dle částí 2.1. až 2.3. tohoto usnesení, 

 
Termín: 20.05.2016 

 
5.2.  vedoucí VVS 

5.2.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace majetku dle 
části 2.4. tohoto usnesení, 

Termín: 20.05.2016 
5.3.  vedoucímu RISM 

5.3.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace majetku dle 
částí 2.5. a  2.8. tohoto usnesení, 

 
Termín: 20.05.2016 

 
5.4.  KRI 

5.4.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace majetku dle 
částí 2.6. a 2.7. tohoto usnesení, 

 
Termín: 20.05.2016 

 
 
 
 



Strana 6/9 

5.5.  vedoucímu OI 
5.5.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace majetku dle 

části 2.9. tohoto usnesení, 
 

Termín: 20.05.2016 
 

5.6.  vedoucímu RAF 
5.6.1.  vyjmout vozidlo Citroën C15 z pojištění majetku města. 
 

Termín: 20.05.2016 
 

R/276/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 4176 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Jiřině Pišlové, 
******* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

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: 13.05.2016 

 

R/277/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje pozemkové parcely č. 316 v k. ú. Sylvárov předem určenému zájemci, a to obci 
Hřibojedy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
 

Termín: 13.05.2016 
 

R/278/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 467/1 v k. ú. Doubravice u Dvora Králové Tělocvičné 
jednotě SOKOL Dvůr Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 137, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, za cenu 300 Kč/rok,  

 

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: 13.05.2016 

 

R/279/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit prodej pozemkové parcely č. 693/30 o výměře 112 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
Jiřímu a Zdeňce Havrdovým, ********* ****, **** ******* *** *****, ** *** *****, tj. za celkovou kupní 
cenu 22.400 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0484 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/280/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1985/31, ul. Roháčova, Dvůr Králové 
nad Labem:  

1. místo: Petr Hroneš, **** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

2.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 1985/31 v domě čp. 1984 a 1985, ul. Roháčova v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
čp. 1984 a 1985, st. p. č. 2338 a p. p. č. 4829, ve výši 607/7314, Petrovi Hronešovi, bytem **** 
******** ****, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 640.000 Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2016/0305 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem. 

 

 

R/281/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením počtu osobních čísel v personálním systému Vema, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí práva na využívání aplikací se spol. Vema, a. s. č. 2010/033 
(ES-OI/LIC-2010/0497 - 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: 20.05.2016 
 

R/282/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením smluvního vztahu se společností VERA, spol. s r. o. pořízením agendy Hlášení 
DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 6 licenční smlouvy se společností VERA, spol. s r. o. č. SWRp/04/19  
(ES-OI/NAJE-2013/0661 - D-6) a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek č. 6 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 20.05.2016 
 

R/283/2016 - 60. 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 
24. - 25. listopadu 2016, pořádané Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

R/284/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru Domovu důchodců Lampertice, Lampertice 204, 541 01 Trutnov. 
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R/285/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620, ve výši 20.000 Kč na projekt Prima hrátky 
v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti a ve výši 25.000 Kč na projekt Víkend v pohybu - 
energie týdne - aktivní rok, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnuté dotace ve výši 20.000 Kč a 25.000 Kč do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

 
Termín: 24.05.2016 

 

R/286/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí 
dotace na "Jednotnou vizualizaci turistického portálu a propagačních materiálů"  

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. 16CRG04 - 0007 (ES ŠKS/SMDO - 2016/0480) s příslušným 
ministerstvem v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 16.05.2016 
 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zapracovat poskytnutou dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 
 

Termín: 24.05.2016 
 

R/287/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s převodem částky 25.000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 
Drtinova 1444, do fondu investic. 

 

R/288/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s převodem částky 205.700 Kč z rezervního fondu Městského muzea ve Dvoře Králové nad 
Labem do fondu investic. 

 

 

R/289/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s přijetím nabízeného majetku od Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, 
uvedeného v příloze č. 1. 

 

R/290/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků školního klubu, jehož činnost 
vykonává příspěvková organizace s názvem Základní škola Podharť, Dvůr Králové nad Labem, 
Máchova 884, ve výši 130 žáků s účinností od 01.06.2016 do rejstříku škol a školských zařízení. 
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R/291/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápisy z jednání komise cestovního ruchu RM z 03.03., 07.04. a 28.04.2016, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  zajistit koordinaci přípravy strategie cestovního ruchu. 
 

Termín: 31.12.2016 
 

R/292/2016 - 60. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s aktualizací služeb SMS InfoKanálu, poskytovaných dle objednávky z 27.02.2014. 

 

 
 
 
 
 
 

Jan Jarolím v. r.   
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

 

 


