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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 85. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 07.02.2017 

 

R/48/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vyřazení vozidla NISSAN Terrano, RZ TUI 5287, provozovaného městem Dvůr Králové nad 
Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 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. 18 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D18) 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. 18 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D18) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 14.02.2017 

 

R/49/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s využíváním systémové podpory od spol. Obis s. r. o., 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o podpoře počítačových programů OI/TECH-2017/0043 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 17.02.2017 
 

R/50/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavebních úprav v bytě č. 53 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-2017/0067 * ******* * ******* ************ * 
**** ** ** * *** **** * *** ******* ****** ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje vedoucího odboru 
RISM jejím podpisem. 
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R/51/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavebních úprav v bytě č. 31 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-2017/0068 * ******* ****** * **** ** ** * *** 
**** * *** ******* ****** ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje vedoucího odboru RISM jejím 
podpisem. 

 

R/52/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr nakoupit silovou elektrickou energii na období od 01.01.2018 do 31.12.2019 pro město  
a jeho příspěvkové organizace i vlastněné společnosti s ručením omezeným formou burzovního 
komoditního obchodu, 

1.2.  Smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů číslo RIM/ZPRO-2017/0074 se 
společností FIN-servis, a. s. Kladno se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, plnou moc 
pro společnost FIN-servis, a. s. Kladno se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno 
a obchodní podmínky a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

1.3.  text doporučených vzorových smluv o centralizovaném zadávání dle přílohy č. 4 a jejich uzavření 
s organizacemi města dle přílohy č. 5, a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

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

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit smlouvu o zprostředkování burzovních obchodů a plnou moc dle bodu 1.2. 
starostovi města k podpisu, 

 
Termín: 15.03.2017 

 
2.1.2.  předložit smlouvy dle bodu 1.3. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 31.03.2017 
 

R/53/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o dotaci "Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady" z Integrovaného regionálního 
operačního programu v rámci výzvy č. 46 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 1.1 tohoto usnesení, 
 

Termín: 14.02.2017 
 

2.2.  vedoucímu RISM, vedoucímu RAF 
2.2.1.  v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 

prostředků do rámce návrhu rozpočtu města na rok 2018. 
 

Termín: v termínu po vydání rozhodnutí 
 

R/54/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o dílo se společností Drag s. r. o., č. RISM/DILO-2017/0057, 

 

 

 

 



Strana 3/9 

2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 06.02.2017 
 

R/55/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  Protokol o posouzení kvalifikace, Protokol o jednání hodnotící komise a Zprávu o posouzení 
a hodnocení nabídek z 24.01.2017 veřejné zakázky na stavební práce "II/300 Dvůr Králové nad 
Labem - Lipnice", 

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 M - SILNICE, a. s., IČ 42196868, se sídlem Husova 1697,  
530 03 Pardubice s celkovou nabídkovou cenou 555.082,49 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0084  s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0084 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 31.03.2017 
 

R/56/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek z 16.01.2017 veřejné zakázky na služby - zhotovení 
PD na akci: "II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka s II/299", 

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 M-Projekce s. r. o., IČ 05061415, se sídlem Resslova 956,  
500 02 Hradec Králové s nabídkovou cenou 340.010 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0088 včetně příloh s vítězným uchazečem výše uvedené 
veřejné zakázky a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0088 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 28.02.2017 
 

R/57/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 122 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, manželům Smolíkovým, 
******** ***, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.03.2017, za smluvní nájemné  
5.099 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0027 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: 27.02.2017 
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R/58/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   udě lu je  

1.1.  souhlas Janu Geltnerovi s podnájmem bytu č. 32 v čp. 2963 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové 
nad Labem, Františkovi Kašpárkovi, * ***** ***/**, ***** ********. 

 

R/59/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu č. 8 v čp. 830, ulice Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, v mimořádně 
tíživé životní situaci Ing. Lence Stehnové, ********* *** ***, *** ** **** ******* *** *****, na dobu 
určitou 1 rok, od 08.02.2017 do 07.02.2018, a to odchylně od Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, za smluvní nájemné 2.306 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0058 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: 08.02.2017 
 

R/60/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje pozemkové parcely č. 2004/16 o výměře 417 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
formou obálkové metody, a to za minimální kupní cenu ve výši 242 Kč/m2 včetně příslušné sazby 
DPH navýšenou o pevný podíl na vybudované infrastruktuře ve výši 272.037 Kč a za podmínek 
uvedených ve zveřejnění - příloze č. 2, 

1.2.  hodnotící komisi na prodej pozemkové parcely č. 2004/16 o výměře 417 m2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Elena Mocová (náhradník 
Ivana Fátorová), Jan Fíla (náhradník Jan Haas), 

2 .   pověřu je  

2.1.  vedoucí odboru OEMM podpisem zveřejnění, přihlášek do výběrového řízení na prodej pozemků 
a smluv o splnění podmínek výběrového řízení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 06.02.2017 

 

R/61/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na  části stavební parcely č. 66, části  pozemkové 
parcely č. 38/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši  
2.800 Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením stavby na části stavební parcely č. 66, části 
pozemkové parcely č. 3580 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. IE-12-2006235/VB1 (ES OEMM/BUDO-2017/0070) s ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupená společností ELEKTRO-COMP spol. s r. o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice 
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: 24.02.2017 
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R/62/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3575/3 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 3964-172/2010 za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2003497/002 (ES OEMM/VB-
2017/0071) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupená společností AZ Elektrostav, a. s., se sídlem Nymburk, 
Bobnická ulice 2020, 288 01 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 24.02.2017 
 

R/63/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1535/30 o výměře 1 419 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, která je dle geometrického plánu č. 4731-420/2016 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 1535/57 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, formou obálkové metody, a to za 
minimální kupní cenu ve výši 484 Kč/m2 včetně příslušné sazby DPH a za podmínek uvedených 
v předloženém zveřejnění - v příloze 3, 

1.2.  hodnotící komisi na prodej části pozemkové parcely č. 1535/30 o výměře 1 419 m2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, která je dle geometrického plánu č. 4731-420/2016 označena jako nově 
vzniklá pozemková parcela č. 1535/57 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ve složení: Jan Jarolím 
(náhradník Alexandra Jiřičková), Elena Mocová (náhradník Ivana Fátorová), Jan Fíla (náhradník 
Jan Haas), 

2 .   pověřu je  

2.1.  vedoucí odboru OEMM podpisem zveřejnění, přihlášky do výběrového řízení na prodej části 
pozemku a smlouvy o splnění podmínek výběrového řízení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 10.02.2017 

 

R/64/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2  
v čp. 2963 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, dle zveřejnění č. 75/2016, nereagoval 
žádný zájemce, 

2 .   vyzývá  

2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2 v čp. 2963 
v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, za podmínek:  

- minimální cena nájmu 600 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, 

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, 

- využití prostoru může být v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým určením za 
podmínek dohodnutých s vlastníkem, 

- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití - koef. 0,4, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem výzvu k podání 
nabídky dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 15.02.2017 
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R/65/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   udě lu je  

1.1.  souhlas Tereze Ustohalové, **** **** **, *** ** **** ********, s podnájmem prostoru sloužícího 
podnikání č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem,  Zdeňku Všetečkovi, 
*********** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou do 30.06.2019. 

 

R/66/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 
12 měsíců roku 2016 proti průměru 12 měsíců roku 2015 ve výši 0,7 %, 

 

2 .   souh las í  

2.1.  s nezvyšováním nájemného o míru inflace u bytů, prostor sloužících podnikání, garáží 
a pozemků v majetku města v roce 2017. 

 

R/67/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1085/1 o výměře 125 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, celkové roční nájemné 625 Kč, Otovi Černému, bytem 
Spojených národů 1293, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na dobu neurčitou, od 01.03.2017, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2017/0059 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: 28.02.2017 
 

R/68/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu pozemkových parcel č. 156/1 a č. 156/2, obě v k. ú. Sylvárov, 

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: 13.02.2017 

 

R/69/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku pozemkové parcely č. 648/4 o výměře 411 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem ve 
spoluvlastnictví Jaroslava Janečka, ** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, Petra Janečka, *** 
****** ****, *** ** **** ******* *** ***** a Luďka Janečka, **** **** **, *** ** **** ********, na dobu 
určitou,  od 01.03.2017 do 28.02.2027, 

1.2.  smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2017/0072 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 smlouvu o výpůjčce dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 28.02.2017 
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R/70/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 1827/1 o výměře 200 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, celkové roční nájemné 1.000 Kč, Milanu Syrůčkovi, bytem 
Roháčova 1985, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na dobu neurčitou, od 01.03.2017, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2017/0061 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: 28.02.2017 
 

R/71/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2062/9 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,   

 

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: 14.02.2017 

 

R/72/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vyhlášení dotačního programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní 
památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad 
Labem, dle přílohy č. 1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  zveřejnit vyhlášení dotačního programu na úřední desce městského úřadu. 
 

Termín: 10.02.2017 
 

R/73/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

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

 

 

R/74/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit a vydat v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města  
č. 1/2017 O stanovení školských obvodů spádových mateřských škol zřízených městem Dvůr 
Králové nad Labem. 

 

 

R/75/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odměnu za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelce Mateřské školy, Dvůr Králové nad 
Labem, Drtinova 1444. Výplata odměny je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 



Strana 8/9 

R/76/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpisový plán Základní umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí  
T. G. Masaryka 83, Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské školy, 
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, dle příloh č. 1 - 3. 

 

 

R/77/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu města Mateřské škole JUTA, Riegrova 717, Dvůr Králové nad 
Labem, ve výši 10.000 Kč na nákup hraček a didaktických pomůcek, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0073, 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 starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. k podpisu. 
 

Termín: 24.02.2017 
 

R/78/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace na Prezentaci integrovaného záchranného systému, dle 
přílohy č. 1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  zajistit podání žádosti v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 
 

Termín: 17.02.2017 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostu města podpisem žádosti dle bodu 2.1.1. tohoto usnesení.  

 

 

 

R/79/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s doplněním účelu dotace poskytnuté spolku Krkonoše a Podkrkonoší, z. s., Lesní 50, Jánské 
Lázně o nákup virtuálních přednášek. 

 

R/80/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Janu Duškovi, ****** ************ ****, **** ******* *** ***** ve výši 9.000 Kč na 
nákup zpátečních letenek v rámci projektu Camino na kolečkách, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0078, 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 starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu. 
 

 
Termín: 27.02.2017 
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R/81/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Mgr. Janě Vepřekové, ********* ***, **** ******* *** *****, ve výši 10.000 Kč na 
částečnou úhradu vkladů a aerovleků na mistrovství světa a přípravných závodech 
v bezmotorovém létání, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0079, 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 starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu. 
 

 
Termín: 27.02.2017 

 

R/82/2017 - 85. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s připojením se k mezinárodní kampani  " Vlajka pro Tibet", 

1.2.  s vyvěšením tibetské vlajky 10.03.2017 na budově Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
čp. 38, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  vyvěsit 10.03.2017 tibetskou vlajku na budově Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
čp. 38. 

 
Termín: 10.03.2017 

 
 

 
 
 

 
 
 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

  
 
 

Jan Helbich v. r. 
místostarosta 

 


