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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

11. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 16.02.2023 

R/205/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s pronájmem datového okruhu optické metropolitní sítě (Elišky Krásnohorské) společnosti 

MKInet, s. r. o., za cenu 3.223,20 Kč bez DPH, tj. 3.900,07 Kč včetně DPH/rok, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2023/0001 se společností MKInet, s. r. o., 

IČO 25998862, Třebihošť 83, 544 01 Třebihošť 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: 28.02.2023 

 

R/206/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s pronájmem prostoru pro umístění aktivní technologie v Technologickém centru 

Martinu Frýzlovi za cenu 4.800 Kč bez DPH, tj. 5.808 Kč včetně DPH/rok, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2023/0002 s Martinem Frýzlem, IČO 66822009, 

Dolní Nemojov 262, 544 61 Nemojov 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: 28.02.2023 
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R/207/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt: 

„LABSKÁ STEZKA (Cyklotrasa č. 2) V ÚSEKU STANOVICE – ŽIREČ“ a pověřuje starostu města 

jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. předložit žádost o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu 

a následně zajistit její podání, 

Termín: 20.02.2023 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 

finančních prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření rozpočtu města 

pro rok 2023. 

Termín: 30.06.2023 

 

R/208/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podanou žádost změny termínu plnění smlouvy: „Pořízení a výměna parkovacích automatů 

v katastru města Dvůr Králové nad Labem“, podanou Ing. Martinem Stružkou, jednatelem 

společnosti WSA doprava a parkování, s. r. o., IČO 27913309, se sídlem Na Plachotě 156, 

250 73 Radonice, 

2. rozhoduje 

2.1. o zamítnutí žádosti změny termínu plnění smlouvy: „Pořízení a výměna parkovacích 

automatů v katastru města Dvůr Králové nad Labem“ v plném rozsahu a s veškerými 

důsledky, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 24.02.2023 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. v případě schválení usnesení dle bodu 2.1. tohoto usnesení zahrnout jeho finanční důsledky 

do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření na rok 2023. 

Termín: 14.04.2023 
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R/209/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky 

na akci: „Sanace objektu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem“ ze dne 02.02.2023, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo následující nabídky (dle data a času podání): 

1. VODIZOL, s. r. o., IČO 25929828, Smetanova 2813, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

s nabídkovou cenou 982.930,57 Kč bez DPH, tj. 1.189.345,99 Kč včetně DPH, 

2. J. Pišta a spol., společnost s r. o., IČO 00578894, Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem s nabídkovou cenou 1.218.580,77 Kč bez DPH, tj. 1.474.482,73 Kč včetně DPH, 

1.3. že hodnotící komise provedla posouzení splnění podmínek dle zadávací dokumentace pouze 

u vybraného 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: VODIZOL, s. r. o., 

IČO 25929828, Smetanova 2813, 544 01 Dvůr Králové nad Labem s nabídkovou cenou 

982.930,57 Kč bez DPH, tj. 1.189.345,99 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2023/0002 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: 24.02.2023 

5. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 28.02.2023 

 

R/210/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. zřizuje 

1.1. níže uvedené pracovní skupiny včetně jejich složení uvedeném v důvodové zprávě v rámci 

procesu tvorby Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2023–2030: 

a) hospodářský rozvoj a infrastruktura, 

b) cestovní ruch, volný čas, kvalita života, 

c) vzdělávání, sociální oblast, zdravotnictví. 
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R/211/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč Domovu pro seniory Pilníkov, IČO 00195031, 

Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov, 

1.2. darovací smlouvu č. ŠKS1/DAR-2023/0007 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 10.03.2023 

 

R/212/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání Kulturní komise RM ze dne 17.01.2023. 

 

R/213/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč, Centru psychologické podpory, z. s., IČO 03359344, 

Horní Lánov 67, 543 41 Lánov na kancelářské potřeby a ostatní materiál, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS1/SMDO-2023/0008 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 10.03.2023 

 

R/214/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání Komise cestovního ruchu rady města ze dne 18.01.2023. 

 

R/215/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, 

Spojených národů 1620 o podání žádosti do dotačního programu Královéhradeckého kraje 

v roce 2023 ve výši 15.000 Kč na projekty OK poznávání přírodnin 2023 – okresní kolo školní 

soutěže a ve výši 100.000 Kč na projekt 6D – Dynamické Dráhy, Dětské Dílny, Digitální 

Dimenze, 
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2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. 

tohoto usnesení. 

 

R/216/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z korespondenčního jednání Sociální komise RM dle přílohy, 

2. schvaluje 

2.1. přidělení bytu pro osoby v bytové nouzi Kateřině Hermanové, nar. 19.07.1999, 

bytem Heydukova 1088, Dvůr Králové nad Labem v Domě Žofie. 

 

R/217/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. Dodatek č. 1 servisní smlouvy 3231 A (KTÚ/OSTA-2022/0005-D1) na servis výtahů v budově 

čp. 38, kterým se upravuje cena servisních činností pro rok 2023 se společností 

Tramontáž, spol. s r. o., IČO 15053881, Škroupova 170, 537 01 Chrudim, a pověřuje starostu 

města podpisem tohoto dodatku, 

2. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

2.1. předložit dodatek dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 15.03.2023 

 

R/218/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů nařízení města č. 1/2023 – o placeném parkování na místních 

komunikacích s nabytím účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení ve Sbírce právních 

předpisů územních samosprávných celků a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

1.2. 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. 8/2023 – Ceník parkovného za stání silničních 

motorových vozidel ve vymezených oblastech města Dvůr Králové nad Labem s účinností 

od 06.03.2023 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním vnitřního předpisu dle bodu 1.2. tohoto usnesení na webových stránkách 

města Dvůr Králové nad Labem, 
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3. ukládá vedoucí ODS 

3.1. předložit nařízení města dle bodu 1.1. a vnitřní předpis města dle bodu 1.2. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu, 

3.2. zveřejnit vnitřní předpis dle bodu 1.2. tohoto usnesení na webových stránkách města. 

Termín: 28.02.2023 

 

R/219/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2124/1 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. 

Termín: 24.02.2023 

 

R/220/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit darování pozemkových parcel č. 3631/27, č. 3631/33, č. 3631/35, č. 3631/36, 

č. 3631/37, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, do vlastnictví Královéhradeckého kraje, 

IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

1.2. schválit darovací smlouvu č. OEMM/DAR-2023/0008 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO 70947996, 

se sídlem Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové a pověřit 

starostu města jejím podpisem. 

 

R/221/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 3653/1 označené dle geometrického plánu 

č. 5644-417/2022 jako díl „a“ o výměře 1 m2, který se přislučuje do nově vzniklé stavební 

parcely č. 6211, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč manželům 

Ing. Jaroslavu a Ing. Táně Špryňarovým, *******, *******, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2023/0009 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/222/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr darovat části pozemkových parcel č. 525/8, č. 526/4, obě v k. ú. Horní Dehtov, 

které se nacházejí podél stávajících komunikací č. II/300 a č. II/325, do vlastnictví 

Královéhradeckého kraje, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 24.02.2023 

 

R/223/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu pozemkové parcely č. 2013/38 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

Aleně Vychové, *******, *******, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 24.02.2023 

 

R/224/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 23 o celkové výměře 22,5 m2 v čp. 101 

na náměstí Republiky, Dvůr Králové nad Labem, Janu Bašemu, IČO 65701321, 

Elišky Krásnohorské, Dvůr Králové nad Labem za cenu 100 Kč/m2/rok od 01.04.2022 na dobu 

určitou 5 let, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 21.02.2023 
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R/225/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 51 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem 

Jakubovi Pitrmanovi, *******, ******* na dobu určitou od 22.02.2023 do 21.02.2025 

za smluvní nájemné 6.100 Kč/měsíc za předpokladu, že Jakub Pitrman uhradí před podpisem 

smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2023/0011 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: 22.02.2023 

 

R/226/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 11 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem k 28.02.2023 

s Jaroslavem Hermanem a Marikou Pačanovou, *******, *******, 

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2023/0012 v souladu 

s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem bytu č. 13 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem Jaroslavu Hermanovi 

a Marice Pačanové, *******, ******* na dobu určitou od 01.03.2023 do 29.02.2024 

za smluvní nájemné ve výši 1.876 Kč/měsíc za předpokladu, že uhradí před podpisem 

smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši měsíčního nájemného, 

1.4. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2023/0013 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohodu dle bodu 1.2. a smlouvu dle bodu 1.4. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 28.02.2023 

 

R/227/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s tím, že provozovatelem pravidelných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka 

ve Dvoře Králové nad Labem bude společnost Trhy Aleš, spol. s r. o., IČO 04487524, se sídlem 

Na Rozhraní 619/40, 321 00 Plzeň, a to každou středu od 08.03.2023 do 31.12.2025, 

1.2. s uzavřením smlouvy o nájmu a o provozování trhů č. 1/2023 na pronájem části pozemku 

p. p. č. 3524/7 na náměstí T. G. Masaryka v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za účelem 

provozování pravidelných prodejních trhů v období od 08.03.2023 do 31.12.2025 mezi 

Technickými službami města Dvora Králové nad Labem a společností Trhy Aleš, spol. s r. o., 

IČO 04487524, se sídlem Na Rozhraní 619/40, 321 00 Plzeň za podmínek uvedených 

ve smlouvě o nájmu a o provozování trhů dle přílohy č. 2. 
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R/228/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 54 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, 

Dvůr Králové nad Labem, zveřejněného dne 24.01.2023, se nepřihlásil žádný zájemce, 

2. schvaluje 

2.1. záměr města pronajmout byt č. 54 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako 

byt bez předběžného určení za min. cenu 3.597 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s byty 

v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

2.2. hodnotící komisi na pronájem bytu č. 54 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem 

ve složení: Vítězslav Šturma (náhradník Jan Jarolím), Kateřina Horáčková (náhradník 

Táňa Kašparová) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 22.02.2023 

 

R/229/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s podmínkami provádění stavby „Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny 

ve Dvoře Králové nad Labem“ s ohledem na podnikatelskou činnost společnosti 

INECO průmyslová ekologie, s. r. o., v nemovitosti č. p. 2996, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o podmínkách provádění stavby č. OEMM/OSTA-2023/0018 se společností 

INECO průmyslová ekologie, s. r. o., IČO 27487270, se sídlem náměstí Republiky 2996, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem 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: 16.02.2023 
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R/230/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. bezúplatné zrušení věcného břemene na pozemkové parcele č. 501/1 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem spočívající v průchodu osob a průjezdu pro osobní a lehké osobní automobily 

do 3,5 t v rozsahu dle geometrického plánu č. 2844-387/2001, které bylo zřízeno na základě 

smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 06.05.2002 pro společnost 

ATELIER TECHNIK, s. r. o., 

1.2. dohodu o zrušení věcného břemene č. OEMM/DOHO-2023/0015 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení se společností ATELIER TECHNIK, s. r. o., IČO 42195691, se sídlem 

Heydukova 3183, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. bezúplatné zrušení věcného břemene na pozemkové parcele č. 4325 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem spočívající v právu chůze a jízdy v celém rozsahu – právu oprav a údržby 

sdělovacího kabelu, vodovodu a kanalizačního potrubí v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 2916-142/2002, které bylo zřízeno na základě smlouvy o zřízení věcného břemene 

ze dne 09.03.2005 ve prospěch stavební parcely č. 461/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

která je ve vlastnictví společnosti INECO průmyslová ekologie, s. r. o., 

1.4. dohodu o zrušení věcného břemene č. OEMM/DOHO-2023/0016 v souladu s bodem 1.3. 

tohoto usnesení se společností INECO průmyslová ekologie, s. r. o., IČO 27487270, se sídlem 

náměstí Republiky 2996, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

2. souhlasí 

2.1. se zřízením bezúplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 501/1, 

pozemkové parcele č. 4325, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pro oprávněnou 

nemovitost, a to stavební parcelu č. 461/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která 

je ve vlastnictví společnosti INECO průmyslová ekologie, s. r. o., 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OEMM/BUDO-2023/0017 v souladu 

s bodem 2.1. tohoto usnesení se společností INECO průmyslová ekologie, s. r. o., 

IČO 27487270, se sídlem náměstí Republiky 2996, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 03.03.2023 

5. ukládá vedoucí OEMM 

5.1. předložit dohodu a smlouvu dle bodů 1.4. a 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 16.02.2023 
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R/231/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. své usnesení č. R/196/2023 – 9. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.02.2023, 

2. nesouhlasí 

2.1. s navýšením nájemného v souvislosti s uplatněním inflační doložky v nájemních smlouvách 

uzavřených Technickými službami města Dvora Králové nad Labem dle předložené tabulky 

v příloze č. 2. 

 

R/232/2023 - 11. 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. 9/2023 – Pravidla 3. ročníku participativního 

rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem s účinností od 20.02.2023 a pověřuje starostu 

města jeho podpisem, 

2. souhlasí 

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

města Dvůr Králové nad Labem, 

3. ukládá vedoucí VKV 

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

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

Termín: 20.02.2023 

 

R/233/2023 - 11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. vedoucím pracovní skupiny k problematice zadání revitalizace Tyršova koupaliště 

Nasika Kiriakovského a další členy: 

Ing. Jan Jarolím, Ing. Jan Helbich, Ing. Vítězslav Šturma, MBA, Luděk Krýza, 

Mgr. Dušan Kubica, Mgr. Stanislav Ježek, Mgr. Linda Harwot, Ph.D., Mgr. Marta Pešková 

Staníková, Mgr. Vít Zlámal, Ing. arch. Ota Černý, Ing. Jan Čeřovský, Jiří Jaroš, Petr Magáň, 

Ing. Martin Stránský, Ing. Pavel Janský, Petr Volf, Kamila Holubová, Jarmila Šourková, 

Ing. Miloš Kudrnovský. 

 

 

 

  Jan Jarolím v. r.         Jan Helbich v. r.  
  starosta města     místostarosta města   
     


