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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 73. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 04.10.2016 

 

R/580/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč na dovybavení prostor stacionáře pro osoby s duševním 
onemocněním provozovaným Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 
818, 541 01 Trutnov, v prostorách náměstí T. G. Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2016/0946 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
Termín: 24.10.2016 

 

R/581/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko dle přílohy č. 2, k navýšení úvazku sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních 
službách sociální rehabilitace poskytované společností Misericordia, o. p. s., Štefánikova 1207, 
Dvůr Králové nad Labem, vydané za účelem změny kapacity Sítě podporovaných sociálních 
služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

 

R/582/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko dle přílohy č. 3, k navýšení kapacity chráněného bydlení v Žirči, poskytovaného 
Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, vydané za 
účelem změny kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje 
a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

 

R/583/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč Centru pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., Hábova 1571,  
155 00 Praha 5 - Stodůlky, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2016/0958 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 
Termín: 24.10.2016 

 

R/584/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko k personální změně pracovníků Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem, 
Roháčova 2968, Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 2, vydané za účelem změny kapacity 
sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jeho 
podpisem. 

 

R/585/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
o získání finančních prostředků ve výši 192.504 Kč z programu MŠMT na rozvojový program - 
financování asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním  na období září - prosinec 
2016. 

 

R/586/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  platový postup ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, dle důvodové 
zprávy, s účinností od 01.10.2016,  

 

2 .   u rču je  

2.1.  plat ředitelce Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, dle přílohy č. 1, 
s účinností od 01.10.2016, a pověřuje starostu města podpisem platového výměru. 

 

R/587/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ******* *********, ******* ***, **** ******* *** *****, ve výši 4.000 Kč na částečnou 
úhradu ubytování a nákup sportovního vybavení v rámci účasti na softballovém Mistrovství 
Evropy juniorek ve Španělsku, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/0948,  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 starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu. 
 

Termín: 24.10.2016 
 

R/588/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   z ř i zu je  

1.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o obcích) 2 pracovní místa referenta na úseku dotací na odboru rozvoje, investic a správy 
majetku k 01.11.2016, 

2 .   ruš í  

2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jedno pracovní místo na oddělení 
přestupkovém odboru dopravy a silničního hospodářství s platností od 01.11.2016, 

3 .   s tanovu je  

3.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců města zařazených 
do městského úřadu na 138,25 s platností od 01.11.2016, 

4 .   schva lu je  a  vydává  

4.1.  ve smyslu § 102 odst. 3 zákona o obcích vnitřní předpis města č. 15/2016 - dodatek č. 6 
Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem s platností od 01.11.2016, 
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5.   souh las í  

5.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu č. 15/2016 - dodatek č. 6 Organizačního řádu Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem obsahujícího změnu dle bodu 1.1. a  2.1. tohoto usnesení 
v příloze č. 1 platné od 01.11.2016 na webových stránkách města, 

6 .   uk ládá  
6.1.  vedoucí KTÚ-PO 

6.1.1.  zajistit zveřejnění vnitřního předpisu č. 15/2016 na webových stránkách města. 
 

Termín: 31.10.2016 
 

R/589/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 26.09.2016, 

2 .   neak ceptu je  

2.1.  doporučení komise RM pro životní prostředí v bodě č. 4. zápisu, 

3 .   souh las í  

3.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: břízy (2 ks) na pozemku 
p. p. č. 2638, bříza (1 ks) na pozemku p. p. č. 3496/7, akáty (3 ks) na pozemku p. p. č. 615/4, 
bříza (1 ks) na pozemku p. p. č. 659/2, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

3.2.  s pokácením těchto stromů rostoucích mimo les: akáty (5 ks) na pozemku p. p. č. 615/4  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

4 .   nesouh las í  

4.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: dub (1 ks) na pozemku 
p. p. č. 3496/7, bříza (1 ks) na pozemku p. p. č. 894/1, modřín (1 ks) na pozemku p. p. č. 157/10, 
douglaska (1 ks) na pozemku p. p. č. 676/32, borovice (1 ks) na pozemku p. p. č. 676/28, vše  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a vrby (3 ks) na pozemku p. p. č. 99 v k. ú. Sylvárov, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí OEMM 

5.1.1.  podat odboru OŽP žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na stromy dle bodu 3.1. 
tohoto usnesení, 

Termín: 17.10.2016 
 

5.1.2.  zajistit pokácení stromů rostoucích mimo les na stromy dle bodu 3.2. tohoto usnesení, 
 

Termín: 31.12.2016 
 

5.1.3.  jednat s vlastníky pozemku p. p. č. 648/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o možnosti 
odkupu tohoto pozemku do vlastnictví města. 

 
Termín: 15.11.2016 

 

R/590/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o stavu pohledávek k 30.06.2016, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  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: 28.02.2017 

 
2.2.  zastupiteli pověřenému řízením Městské policie DKNL 

2.2.1.  nadále zajišťovat pravidelné a průběžné předávání pohledávek po lhůtě, vznikajících na 
úseku činnosti městské policie, k dalšímu vymáhání odboru RAF. 

 
Termín: 28.02.2017 
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R/591/2016 - 73. 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. 6 pro rok 2016 provedené u rozpočtových 
položek v rámci organizační jednotky rozpočtu ORJ 25 Kancelář tajemníka úřadu, včetně změn 
závazných ukazatelů, vše dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, které upravuje schválený rozpočet na 
rok 2016 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. Celkové rozpočtované hodnoty příjmů, výdajů a financování platné pro 
rok 2016 již po provedení rozpočtového opatření č. 5 pro rok 2016 zůstávají beze změny, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  seznámit zastupitelstvo města s obsahem rozpočtového opatření č. 6 pro rok 2016. 
 

Termín: 08.12.2016 
 

R/592/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Smlouvu o zajištění administrace dotačních programů dotační oblasti "Program obnovy venkova" 
v roce 2016 č. 0959/2016 (č. j. 87476/2016) s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 
1245, 500 03 Hradec Králové, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 11.10.2016 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout příjem do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 08.12.2016 
 

R/593/2016 - 73. 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: "Oprava chodníku podél silnice II/299 v ulici Dukelská" ve Dvoře 
Králové nad Labem, 

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 (1. místo) je nabídka firmy: PETR ŠEBA - REKOM, Smetanova 1511, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, IČ: 47467851, s nabídkovou cenou 875.734 Kč bez DPH,   

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku takto: 2. místo: Pavel Bořek - stavební firma, 
Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 1111266, s nabídkovou cenou díla 
890.279 Kč bez DPH, 3. místo: PFF - stavební společnost s r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, IČ: 27507751, s nabídkovou cenou díla 916.017 Kč bez DPH, 4. místo: 
Stavhaus s. r. o., náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 04469739, 
s nabídkovou cenou díla 935.284 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0975 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: 14.10.2016 
 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0975 starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 14.10.2016 
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4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  zahrnout převod potřebných finančních prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření. 
Termín: 08.12.2016 

 

R/594/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 211 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, manželům Karlovi 
a Jarmile Jirkovým, ******** ***, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 14.10.2016, za smluvní 
nájemné 3.524 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0935 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: 10.10.2016 
 

R/595/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 32 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Evě Nanárové, 
******* ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 05.10.2016 do 04.10.2018, za 
smluvní nájemné 3.719 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0937 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: 05.10.2016 
 

R/596/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 52 v čp. 2905, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Blance 
Hofmanové, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.01.2017, za smluvní 
nájemné 4.158 Kč/měsíc, a to odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0947 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: 30.11.2016 
 

R/597/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 132 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Gabriele Slabé, ******** 
***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 19.10.2016 do 18.10.2018, za smluvní nájemné 
4.444 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0945 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: 10.10.2016 
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R/598/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rekonstrukcí chodníku na části stavební parcely č. 3407 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem ve 
vlastnictví Vánočních ozdob, DVU - družstva, nábřeží Benešovo 2286, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.2.  s rekonstrukcí chodníku na částech pozemkových parcel č. 3740/4, č. 3740/7, obě v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem ve vlastnictví společnosti TEXTIL INVEST GROUP a. s., Na Poříčí 1041/12, 
110 00 Praha 1, 

1.3.  s rekonstrukcí chodníku na části pozemkové parcely č. 1801/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
ve vlastnictví Georgiose Karadzose, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.4.  s rekonstrukcí chodníku na části stavební parcely č. 960, částech pozemkových parcel  
č. 1644/17, č. 1644/18, č. 1650/3, č. 3962/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem ve 
vlastnictví společnosti ZOO Dvůr Králové a. s., Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.5.  s rekonstrukcí chodníku na části stavební parcely č. 1418/1, části pozemkové parcely č. 1616/5, 
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem ve vlastnictví společnosti I N O T E X spol. s r. o., 
Štefánikova 1208, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/0952 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Vánočními ozdobami, DVU - družstvem, nábřeží Benešovo 2286, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.2.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/0954 dle bodu 1.2. tohoto 
usnesení se společností TEXTIL INVEST GROUP a. s., Na Poříčí1041/12, 110 00 Praha 1 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.3.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/0955 dle bodu 1.3. tohoto 
usnesení s Georgiosem Karadzosem, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2.4.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/0956 dle bodu 1.4. tohoto 
usnesení se společností ZOO Dvůr Králové a. s., Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.5.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/0978 dle bodu 1.5. tohoto 
usnesení se společností I N O T E X spol. s r. o., Štefánikova 1208, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvy dle bodů 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 14.10.2016 

 

R/599/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   udě lu je  

1.1.  souhlas společnosti SAM 73 APPAREL, s. r. o., Milady Horákové 2774, Kladno, k podnájmu části 
nebytového prostoru č. 4 v čp. 400 v ulici Švehlova, Dvůr Králové nad Labem ke zřízení 
výdejního místa e-shopu firmy Urban Store, s. r. o., IČ 241 99 541, se sídlem Koperníkova 794/6, 
Praha - Vinohrady, na dobu určitou do 30.11.2018. 

 

R/600/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpověď pronájmu části pozemkové parcely č. 2062/9 o výměře 150 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, Karlu Vackovi, ***** ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, dle podmínek nájemní 
smlouvy č. RIM/NAJE-2010/0947 z 01.09.2010, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit výpověď starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 21.10.2016 
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R/601/2016 - 73. 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. 400 v ulici 
Švehlova ve Dvoře Králové nad Labem, od 01.01.2017 na dobu určitou 5 let, za cenu  
963 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Vilmě Charvátové, ***** **, **** 
******* *** *****, za účelem výroby a prodeje cukrářských výrobků, 

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: 11.10.2016 

 

R/602/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  doporučení hodnotitelské komise na byt č. 41 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, 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. 41 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  záměr města pronajmout byt č. 41 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 4.133 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

3.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 41 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (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: 07.10.2016 

 

R/603/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podanou žádost o koupi části pozemkové parcely č. 1535/30 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od 
manželů Kristýny Černé a Radana Černého, ***** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  objednat vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemkové parcely č. 1535/30  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

 
Termín: 21.10.2016 

 

R/604/2016 - 73. 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: Lucie Haková, *** *********, **** ******* *** *****,*2. místo: Miloslava Maťátková, ************ ***, 
**** ******* *** *****,** 

1.2.  pronájem bytu č. 232 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Lucii Hakové, *** 
*********, **** ******* *** *****, dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, na dobu určitou 1 
rok, od 05.10.2016 do 04.10.2017, za smluvní nájemné ve výši 4.800 Kč/měsíc, za předpokladu, 
že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 
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1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0957 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: 05.10.2016 
 

R/605/2016 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 27.09.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 prodejem Ondřeji Samkovi za cenu 500 Kč, 

2.2.  kupní smlouvu č. VVS/KUPN-2016/0936 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   souh las í  

3.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve věci zajištění odhlášení 
vozidla Nissan Terrano II 2.7TDI H/T, ič 0212020388, SPZ TUI 52-87 z evidence motorových 
vozidel dopravního úřadu, 

4 .   zm ocňu je  

4.1.  Pavla Mráčka, referenta odboru VVS, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, a to 
v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 4 tohoto usnesení a pověřuje starostu města podpisem 
plné moci, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí VVS 

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

Termín: 21.10.2016 
 

5.1.2.  předložit starostovi města k podpisu kupní smlouvu dle části 2.2. tohoto usnesení, 
 

Termín: 21.10.2016 
5.2.  vedoucímu RAF 

5.2.1.  zajistit vyjmutí vozidla Nissan Terrano II 2.7TDI H/T, SPZ TUI 52-87 ze stávající flotily 
pojištění, 

Termín: 21.10.2016 
 

5.2.2.  zahrnout příjmové finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 21.10.2016 
 
 

 
 
 
 

 
 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

  
Alexandra Jiřičková v. r. 

místostarostka 
 


