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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 112.  
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 24.10.2017 
 

R/638/2017 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu realizace stavebních prací: "Oprava mostu Jana Palacha" ve Dvoře 
Králové nad Labem do 10.12.2017, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 č. RISM/DILO-2017/0221-D1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO/-2017/0221 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0221-D1 starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 27.10.2017 

 

R/639/2017 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu realizace stavebních prací: "Smíšená stezka pro pěší a cyklisty 
Denisovo náměstí - Zoologická zahrada" - část I., v rámci projektu "Pěšky i na kole bezpečně po 
Dvoře Králové CZ.06.1.37/0.0/0.015_160000924" do 15.12.2017, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 č. RISM/DILO-2017/0689-D1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2017/0689 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 smlouvy o dílo - č. RISM/DILO-2117/0689-D1 starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 27.10.2017 

 

R/640/2017 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu realizace stavebních prací: "Rekonstrukce stezek pro pěší a cyklisty  
v ul. 28. října a Benešově nábřeží - VZ část č. 1" v rámci dotačního programu "Rozvoj a budování 
dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji", 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 č. RISM/DILO-2017/0757-D1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2017/0757 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 
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3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 smlouvy o dílo - č. RISM/DILO-2117/0757-D1 starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 27.10.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Jiřičková v. r.      Jan Helbich v. r. 
   místostarostka      místostarosta 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

 

 

  


