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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 69. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 23.08.2016 

 

R/459/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2016 s účinností od 01.09.2016 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2016 Pravidla pro nakládání 
s nalezenými věcmi a zvířaty starostovi města k podpisu, 

 
Termín: 30.08.2016 

 
3.1.2.  zajistit zveřejnění vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2016 Pravidla 

pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty na webových stránkách města. 
 

Termín: 30.08.2016 
 

R/460/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se změnou smlouvy v rozsahu předmětu smlouvy, 

2 .   schva lu je  

2.1.  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o umístění a péči o zatoulaná zvířata č. VVS/POSS-2014/304-D-2 
s Martinem Antonínem, ** ********, ****** ***, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města 
jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit Dodatek č. 2 ke Smlouvě č VVS/POSS-2014/304 starostovi města k podpisu. 
 
 

Termín: 30.08.2016 
 

R/461/2016 - 69. 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 projekt "Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady - podpora 
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domácího kompostování" ve výši 89.000 Kč od Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 
1245, 500 03 Hradec Králové, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. OŽP/DAR-2016/0770 
s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OŽP 

2.1.1.  předložit smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu, 

 
Termín: 12.09.2016 

 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 31.08.2016 
 

R/462/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu č. OŽP/OSTA-2016/0828 s vítězným uchazečem veřejné zakázky společností   
Lukas trade, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 25920413, na akci 
„Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - bílého a barevného skla ve Dvoře 
Králové nad Labem“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OŽP 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi  města k podpisu. 
 

Termín: 12.09.2016 
 

R/463/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu  č. OŽP/OSTA-2016/0827 s vítězným uchazečem veřejné zakázky společností Marius 
Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920, na akci „Zajištění 
sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem“ a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OŽP 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi  města k podpisu. 
 

Termín: 12.09.2016 
 

R/464/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk ládá  

1.1.  starostovi města 
1.1.1.  projednat se zastupitelem pověřeným řízením MP, aby předložil materiál, který bude 

obsahovat rozbor možností MP zabezpečit měření rychlosti v obcích Vítězná, Zdobín 
a Lanžov. 

 
Termín: 29.08.2016 

 

R/465/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit změnu termínů pro úhradu návratné finanční výpomoci MAS Královédvorsko, z. s.,  
IČ: 01365525, nám. T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem z původních termínů do 
30.09.2016 (splátka 200.000 Kč) a do 31.12.2016 (splátka 300.000 Kč) na nový termín do 
30.06.2017 (celá částka 500.000 Kč), 
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1.2.  schválit dodatek č. RAF/FIN-2015/1201-D1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout změnu dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu rozpočtového opatření č. 5 pro 
rok 2016 a do rámce návrhu rozpočtu pro rok 2017. 

 
Termín: 08.09.2016 

 

R/466/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2016 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2016 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

− na straně příjmů snižuje   o     3.726.878,00 Kč 

− na straně výdajů snižuje   o    16.940.525,42 Kč 

− ve financování upravuje    o   -13.213.647,42 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2016 

− na straně příjmů       324.891.522,75 Kč 

− na straně výdajů       343.292.649,38 Kč 

− financování          18.401.126,63 Kč. 

 

R/467/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vyřazení vozidla CITROÊN Saxo JVX  provozovaného společností Městské vodovody 
a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem z rámce havarijního pojištění stávající flotily vozidel, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D8) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 
- s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D8) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 29.08.2016 

 

R/468/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zařazení vozidla ŠKODA YETI 5L provozovaného městem Dvůr Králové nad Labem, náměstí  
T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem do rámce havarijního pojištění do stávající 
flotily vozidel, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D9) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 
- s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D9) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 29.08.2016 

 

R/469/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, 
text výzvy k předložení nabídky, okruh navržených uchazečů a jejich oslovení, včetně návrhu 
smlouvy o dílo a realizaci akce: "Rekonstrukce chodníku podél silnice II/299 ve Dvoře Králové 
nad Labem - Zboží", v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad 
Labem č. 16/2015 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

1.2.  vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při zadávání této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, odst. 4, oddíl I, odst. 2 vnitřního předpisu 
města č. 16/2015  - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, bude zahájení 
provedeno oslovením 5 dodavatelů, 

2.2.  že při zadávání této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, odst. 4, oddíl I, odst. 4 vnitřního předpisu 
města č. 16/2015  - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, nebude 
k hodnocení využita e-aukce v elektronickém systému E-ZAK, 

2.3.  že při zadávání této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, odst. 4, oddíl II, odst. 3 vnitřního předpisu 
města č. 16/2015  - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, bude stanovena 
lhůta pro podání nabídek na 8 dnů, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 15.11.2016 
 

3.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním 05.09.2016 (09:45 hod.) 
před otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 05.09.2016 

 

R/470/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se spoluprací s Královéhradeckým krajem při zadávání veřejné zakázky na stavební práce 
investiční akce: "Rekonstrukce stávající komunikace č. II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice", 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o spolupráci číslo RISM/SPOL-2016/0707 s Královéhradeckým krajem a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 05.09.2016 
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3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky na realizaci akce "Výstavba chodníku přiléhajícího 

ke komunikaci II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice" do návrhu rozpočtu města na rok 
2017. 

Termín: 10.12.2016 
 

R/471/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavebních úprav v bytě č. 43 v čp. 2900, ulice Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové 
nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o provedení stavebních úprav č. RISM/DOHO-2016/0803 * ****** ********* * ******* ******* 
* **** ** ** * *** **** * *** ******* ****** ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje vedoucího odboru 
RISM jejím podpisem. 

 

R/472/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na modernizaci přenosových systémů na úpravně 
vody, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací podmínky vč. návrhu 
smlouvy o dílo a realizaci akce: "Modernizace přenosového systému hlášení ze zdrojů, čerpacích 
stanic a centrálního dispečinku ÚV - Dvůr Králové nad Labem", v souladu s vnitřním předpisem 
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 vnitřním předpisem 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: 30.11.2016 
 

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 16.09.2016 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 16.09.2016 

 

R/473/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory - v hale ZS v areálu zimního stadionu  
na st. p. č. 5243, s Václavem Horáčkem, se sídlem Barvířská 24, Trutnov - Horní Předměstí, za 
podmínek uvedených v nájemní smlouvě dle přílohy č. 1. 

 

R/474/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpověď z nájmu bytu ** ** * *** ***, *** *********, **** ******* *** *****, Davidovi Včelišovi, *** 
********* ***, **** ******* *** ***** z důvodu naplnění výpovědního důvodu dle § 2291 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

 

 

 



Strana 6/14 

2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit výpověď dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 31.08.2016 
 

R/475/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 2253/1, č. 2270/1, č. 2270/2, č. 2277/1, všechny  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, předem určenému zájemci, 

1.2.  záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 2253/1, č. 2253/6, č. 2253/8, č. 2267/5, 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 prodeje dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 26.08.2016 

 
2.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodeje dle 

bodu 1.2. tohoto usnesení. 
 

Termín: 26.08.2016 
 

R/476/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 131 v čp. 1296, ul. Komenského, Dvůr Králové nad Labem, Josefovi Bláhovi, 
********** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.09.2016, za smluvní nájemné  
1.199 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0754 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: 31.08.2016 
 

R/477/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přidělení bytu č. 32 v čp. 57, nám. T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Márii Remišové, 
**** ** ** ******** **, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.09.2016 do 31.08.2017, za min. 
nájemné ve výši 3.771 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-2016/0799 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: 31.08.2016 

 

R/478/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 1 v čp. 830 v ul. Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu sociálního, 
přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, **** *******, ******* *** ***, **** ******* *** *****,  
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na dobu určitou 2 roky, od 01.09.2016 do 31.08.2018, za smluvní nájemné ve výši  
3.050 Kč/měsíc, a to odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty,  

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0789 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: 31.08.2016 
 

R/479/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu v mimořádně tíživé životní situaci Josefu Duškovi, ********* *** ****, **** 
******* *** ****** 

 

 

R/480/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu č. 13 v čp. 734, ulice Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, 
v mimořádně tíživé životní situaci Blance Vyšanské, *********** *** ****, **** ******* *** *****, na 
dobu určitou 1 rok, od 01.09.2016 do 31.08.2017, za smluvní nájemné 1.176 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0785 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: 31.08.2016 
 

R/481/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu č. 23 v čp. 734, ulice Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, 
v mimořádně tíživé životní situaci Marcele Fekové, ******** *** ****, **** ******* *** *****, na dobu 
určitou 1 rok, od 01.09.2016 do 31.08.2017, za smluvní nájemné 1.302 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0784 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: 31.08.2016 
 

R/482/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/437/2016  - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 26.07.2016. 

 

R/483/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 33 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Josefu Horákovi, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.09.2016 do 31.08.2018, za smluvní 
nájemné 3.072 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0800 v souladu s bodem 1.1. 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 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 31.08.2016 
 

R/484/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej domu čp. 940 stojícího na st. p. č. 1114  se st. p. č. 1114 v ul. Tyršova včetně 
zahrady u domu p. p. č. 541/4 v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem za minimální nabídkovou 
cenu 1.800.000 Kč. 

 

 

R/485/2016 - 69. 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. 2004/4 o výměře 688 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
Mgr. Denise Kränkové, ********** ****, *** ** **** ******* *** ***** a Michalu Krejcarovi, ********** 
****, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu ve výši 441.973 Kč a podmínek 
stanovených ve zveřejnění č. 44/2016, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0806 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

 

R/486/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením zateplení štítové stěny domu čp. 3036 na části stavební parcely č. 558/2  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  s provedením zateplení štítové stěny domu čp. 589 na části stavební parcely č. 558/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.3.  s provedením zděného oplocení části pozemkové parcely č. 939/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem nacházející se mezi domy čp. 589 a čp. 3036, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/0790 v souladu s bodem  
1.1 tohoto usnesení s Evou Řezankovou, *********** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2.2.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/0791 v souladu s bodem 1.2., 
1.3 tohoto usnesení s manželi Mikisem Grigoriadisem a Janou Grigoriadu, *********** ***, *** ** 
**** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.3.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/0804 v souladu s bodem 1.2. 
tohoto usnesení s manželi Zbyňkem Wolfem a Irenou Wolfovou, *********** ***, *** ** **** ******* 
*** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvy dle bodu 2.1., 2.2., 2.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 02.09.2016 
 

R/487/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení stavební parcely č. 2721 o výměře 222 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od 
České republiky - Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, Třanovského 622/11,  
163 00 Praha 6 - Řepy za tržní cenu ve výši 62.160 Kč stanovenou znaleckým posudkem  
č. 154/2016, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0811 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/488/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  zrušit část usnesení číslo Z/81-1.3., 1.4./2015 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 11.06.2015, část usnesení č. Z/199-1.3.,1.4./216 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 
Labem z 08.06.2016,  

1.2.  schválit odkoupení pozemkových parcel č. 437/7 o výměře 206 m2, č. 437/10 o výměře 144 m2, 
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem za cenu  
70.000 Kč, od Bělohoubkové Dagmary, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Brdlíkové Věry, 
******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Chourové Jany, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
manželů Hlavsy Miloše a Hlavsové Mileny, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů 
Horáka Josefa a Horákové Jany, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Horáka Luďka 
a Horákové Marcely, ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, Hráského Vladimíra, ******** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, Kaupové Ludmily, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Kettnera 
Josefa a Kettnerové Hany, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Kirsche Miloše 
a Kirschové Dagmary, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Koppa Romana a Koppové 
Lenky, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Krále Lubomíra a Králové Věry, ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****, Lorence Vítězslava, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů 
Magáně Petra a Magáňové Miroslavy, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Nohejla 
Pavla a Nohejlové Zdeňky, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Odla Lukáše a Odlové 
Lucie, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Mgr. Pokorné Lucie, ******** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, PhDr. Syrovátkové Ivany, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Ing. Tröstera 
Pavla a Trösterové Renaty, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Ing. Vojáčkové Miroslavy, 
******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Voláka Pavla a Volákové Jindry, ******** ****, *** 
** **** ******* *** *****, manželů Voňky Miloše a Voňkové Miluše, ******** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, manželů Zoráda Josefa a Zorádové Jitky, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Zvelebilové 
Miluše, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.3.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0812 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/489/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení pozemkové parcely č. 677/21 o výměře 83 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem od Ing. Romany Březovjákové, ** ********** ***, ***** ********, Aleše Součka, *********** ***, 
**** ******* *** *****, Mgr. Karla Součka Ph.D., ** ** ***, ************, Heleny Štípkové, ****** 
************ ****, **** ******* *** *****, za kupní cenu 300 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 
24.900 Kč, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0813 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/490/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 756/7 o výměře 105 m2, pozemkové parcely  
č. 756/13 o výměře 648 m2, části pozemkové parcely č. 858 o výměře 376 m2, která je dle 
geometrického plánu č. 4607-418/2015 označena jako díl "r", části pozemkové parcely č. 3997 
o výměře 62 m2, která je dle geometrického plánu č. 4607-418/2015 označena jako díl "w", části 
pozemkové parcely č. 4154 o výměře 61 m2, která je dle geometrického plánu č. 4607-418/2015 
označena jako díl "l", všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví Královéhradeckého 
kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

1.2.  pověřit starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení. 
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R/491/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 4558 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 
ve výši 150 Kč/m2 společnosti CENTRALES s. r. o., Klicperova 2666, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem. 

 

R/492/2016 - 69. 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. 2001/1  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to na dobu 12 let od uzavření kupní smlouvy na pozemkovou 
parcelu č. 2001/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Radimovi Musilovi, ******* *, *** ** **** ******* 
*** *****, 

1.2.  schválit dodatek č. OEMM/KUPP-2008/581-D2 ke kupní smlouvě z 26.11.2008 dle bodu 1.1. 
tohoto usnesení a pověřit starostu města jeho podpisem. 

 

R/493/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  souhlasit s odkoupením části pozemkové parcely č. 2525/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
v rozsahu dle předloženého snímku od společnosti ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, Michle,  
140 00 Praha 4, za cenu stanovenou znaleckým posudkem a pověřit starostu města podpisem 
žádosti o odkoupení části pozemkové parcely. 

 

 

R/494/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící k podnikání - nebytový prostor č. 1 v čp. 950 v ulici 
Boženy Němcové ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za cenu 535 Kč/m2/rok 
včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, René Sedlákovi, ****** ****, **** ******* *** *****, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 29.08.2016 

 

R/495/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 362/8 o výměře 69 m2 v k. ú. Zboží u Dvora 
Králové pod stávající stavbou komunikace III/29926 do vlastnictví Královéhradeckého kraje, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

1.2.  pověřit starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení. 

 

 

R/496/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit odkoupení části stavební parcely č. 63 o výměře 33 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 210-280/2016 označena jako díl "a", části pozemkové parcely č. 231/2 o výměře 19 m2, která 
je dle geometrického plánu č. 210-280/2016 označena jako díl "b", obě v k. ú. Žireč Městys, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 26.000 Kč od Jaromíra Picka, ********* ****, *** ** **** ******* *** 
*****, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0835 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/497/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
akci: „Dodávka SW licencí“, 

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 spol. OldanyGroup s. r. o., Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3 ve výši 
591.140,00 Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 

2) VERTIX s. r. o., Štrossova 291, 530 03 Pardubice, cena 592.600,00 Kč bez DPH, 

3) VX Systems s. r. o., Vaňkova 1373, 537 01 Chrudim, cena 648.943,00 Kč bez DPH,  

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. OI/KUPN-2016/0829 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu OI 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 02.09.2016 
 

4.1.2.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 02.09.2016 
 

R/498/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  souhlasit s dlouhodobým pokračujícím partnerstvím do roku 2028 mezi městem Dvůr Králové 
nad Labem a společnosti EDUin, o.p.s., Veslařský ostrov 62, Praha 4, v rámci projektu Města 
vzdělávání, 

1.2.  schválit smlouvu o partnerství č. ŠKS/SPOL-2016/0802 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  v případě schválení, předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 28.09.2016 

 

R/499/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 5 ze sociální komise RM z 10.08.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  umístění manželů Zdeňka Petery, **** ********** a Věry Peterové, **** **********, ***** ********* ***, 
Dvůr Králové nad Labem, Marie Köszegiové, **** **********, ******** ****** ****, Dvůr Králové nad 
Labem a Idy Paradiové, **** **********, ****** ****, Dvůr Králové nad Labem do domu 
s pečovatelskou službou. 

 

R/500/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program a předpokládaný rozpočet Svatováclavského posvícení 2016 ve Dvoře Králové nad 
Labem, dle důvodové zprávy, které se uskuteční 24.09.2016. 
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R/501/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, do projektu 
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ č. výzvy 02_16_022 z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, č. j. MŠMT 175/2016, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí finanční podpory dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
s přijetím finančních prostředků poskytnutých Mateřské škole, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 
1444. 

 

R/502/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Základní škole Podharť, Dvůr Králové nad 
Labem, Máchova 884, ve výši 60.000 Kč na projekt Polytechnická výchova a vzdělávání. 

 

R/503/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. ŠKS/OVYP - 2014/0719 - D1 Základní umělecké školy  
R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83 s účinností od 
01.09.2016 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit dodatek č. 1 dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 31.08.2016 
 

R/504/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu města Hradec Králové Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620, ve výši 2.000 Kč na projekt Zlatý oříšek 
Královéhradeckého kraje - 2. ročník, 

1.2.  poskytnutí dotací z Ministerstva kultury Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad 
Labem, Spojených národů 1620, ve výši 70.000 Kč na projekt Juniorfilm - 22. ročník celostátní 
soutěže mladých amatérských filmařů a ve výši 20.000 Kč na projekt Dvorská jednička -  
12. ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců. 

 

R/505/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, ve 
školním roce 2016/2017, dle přílohy č. 1. 

 

 

R/506/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  nevyhovět návrhu Kateřiny Bartošové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 3120/5 a 3120/8 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem do intravilánu města, neboť uvedené pozemky se již v zastavěném území 
nacházejí, 

1.2.  nevyhovět návrhu Martina Bartoše na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 3120/9 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 
k bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, 
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1.3.  nevyhovět návrhu Roberta Bartoše a Marie Bartošové na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 3120/12 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem do intravilánu města, neboť uvedený pozemek se již v zastavěném území 
nachází, 

1.4.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 1455/2 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití SV - plochy smíšené 
obytné - venkovské na základě návrhu Lenky Skořepové, 

1.5.  nevyhovět návrhu Josefa Janečka, Miloslava Janečka, Vladimíra Janečka, Marty Kratochvílové, 
Jany Nezdařilové, Růženy Sochové, Evžena Šulce, Luďka Šulce, Petra Šulce a Anny Zelené na 
pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy na  
p. p. č.  634, 88/1  v katastrálním území Lipnice u Dvora Králové do využití SV - plochy smíšené 
obytné - venkovské nebo do jiného využití pro výstavbu rodinného domu nebo rekreačního 
objektu, p. p. č. 88/3 je v platném územním plánu do využití SV již zařazena,  

1.6.  nevyhovět návrhu Roberta Bartoše, Marie Bartošové a Martina Bartoše na pořízení změny 
Územního plánu Dvůr Králové nad Labem spočívající v posunutí plánované kruhové křižovatky 
na silnici č. II/229 ve východní části města více směrem z města ke Zboží, 

1.7.  nevyhovět návrhu Moniky Reilové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy části p. p. č. 1559/3 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 
do využití SV - plochy smíšené obytné - venkovské,  

1.8.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy částí  
p. p. č. 279 v katastrálním území Žirecká Podstráň do využití SV - plochy smíšené obytné - 
venkovské na základě návrhu Marcela Šádka a Šárky Šádkové, 

1.9.  nevyhovět návrhu Jaromíra Šafky a Dany Šafkové na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající ve změně funkčního využití plochy na p. p. č. 3120/6 a 3120/7 
v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem s využitím pro rekreaci na plochu pro výstavbu 
rodinného domu, 

1.10.  nevyhovět návrhu Romany Bašové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v převodu plochy p. p. č. 905/22 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem do využití RI - plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci, 

1.11.  nevyhovět návrhu Romany Bašové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v převodu plochy p. p. č. 905/22 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské,  

1.12.  doporučuje nevyhovět návrhu Petry Sklenářové, Pavly Sklenářové, Jiřího Sklenáře, Jaroslava. 
Rychlovského, Moniky Šebové a Karla Nováka na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové 
nad Labem spočívající ve vymezení stávající zastavitelné plochy Z011.2 do zastavěného území, 

1.13.  nevyhovět návrhu Štěpána Harwota na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 463 v katastrálním území Žireč Ves do využití SV - 
plochy smíšené obytné - venkovské, 

1.14.  nevyhovět návrhu Štěpána Harwota na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 279/1 v katastrálním území Žireč Ves do využití SV - 
plochy smíšené obytné - venkovské, 

1.15.  nevyhovět návrhu Petra Janovského a Renaty Janovské na pořízení změny Územního plánu 
Dvůr Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 3110/6 a 3110/7 v katastrálním 
území Dvůr Králové nad Labem do funkce umožňující výstavbu rodinných domů, 

1.16.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 1536 v katastrálním území Verdek do využití SV - plochy smíšené obytné - venkovské na 
základě návrhu Radomíra Polze a Dagmar Polzové, 

1.17.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy na  
p. p. č. 187/8. 187/2 a st. p. č. 151 v katastrálním území Lipnice u Dvora Králové do funkce VL - 
plochy výroby a skladování - lehký průmysl na základě návrhu Matěje Kopeckého, Hany Kopecké 
a Adama Kopeckého nebo do jiné vhodné (specifické) funkce, 

1.18.  nevyhovět návrhu Radky Machkové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající ve změně funkční plochy na p. p. č. 1226/3 v katastrálním území Dvůr Králové 
nad Labem ze ZS - plochy zeleně soukromé a vyhrazené na BI - plochy pro bydlení v rodinných 
domech - městské a příměstské. 
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R/507/2016 - 69. 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.  plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

1.2.  schválit nové termíny nesplněných a oddálených úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem 
města dle přílohy č. 2 a 3. 

 

R/508/2016 - 69. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 11. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
08.09.2016 od 15 hodin v sále Hankova domu. 

 

1. Zahájení 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

3. Výbory ZM   

4. Veřejnoprávní smlouvy 

5. Územní plán Dvůr Králové nad Labem a jeho změna 

6. Majetkové záležitosti 

7. Smlouva o partnerství s EDUin o. p. s. 

8.     Dodatek ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci - MAS Královédvorsko, z. s. 

9. Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2016 

10. Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2016 

11. Diskuze 

12. Závěr. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alexandra Jiřičková v. r. 

místostarostka 
Jan Helbich v. r. 
 místostarosta 

 
 

 

 
 


