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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 115. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 21.11.2017 
 

R/699/2017 -  115. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   odvo lává  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
z funkce předsedy komise pro životní prostředí Dušana Sedláčka s platností k 21.11.2017, 

2 .   jm enu je  

2.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
předsedou komise pro životní prostředí Josefa Pojezdného s platností k 21.11.2017. 

 

R/700/2017 -  115. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018, včetně 
rozpočtů městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím sestavení: 

Celkové příjmy ve výši 360.995.373,81 Kč + financování 76.985.493,94 Kč = celkové zdroje 
437.980.867,75 Kč. Celkové výdaje ve výši 437.980.867,75 Kč, 

1.2.  schválit závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh 
rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 
2018 a č. 2 město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené 
příspěvkovým organizacím na rok 2018, 

1.3.  schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných 
darů, příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2018 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných darů, 
příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2018 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, pokud bude schválený 
zastupitelstvem města. 

 

 

R/701/2017 -  115. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2019  
až 2020 nahrazující dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na 
období let 2018 až 2020. 
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R/702/2017 -  115. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  v souladu ustanovením § 28 odst. 1. a odst. 2., zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů rozpočet příspěvkové organizace (plán výnosů 
a nákladů) na rozpočtový rok 2018 pro městem Dvůr Králové nad Labem zřízené příspěvkové 
organizace ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, ZŠ Podharť, ZUŠ, MŠ Drtinova,  
MŠ E. Krásnohorské, Městskou knihovnu Slavoj, městské kulturní zařízení Hankův dům, 
Městské muzeum,  Dům dětí a mládeže Jednička, Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad 
Labem a Technické služby města Dvora Králové nad Labem, 

1.2.  v souladu ustanovením § 28 odst. 1. a odst. 3., zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové 
organizace na léta 2019 až 2020 pro městem Dvůr Králové nad Labem zřízené příspěvkové 
organizace uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení.  

 

 

R/703/2017 -  115. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o hodnocení nabídek z 16.11.2017 na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady -  
dodávka ICT", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka ICT" tak,  
že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy DLNK, s. r. o., E. Beneše 470, 552 03 Česká Skalice 
za cenu 292.021 Kč včetně DPH. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

 
 

  


