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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 120. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 23.01.2018 

 

R/9/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu dokončení prací a vyklizení staveniště na akci: „Tyršovo koupaliště - 
brouzdaliště“ Dvůr Králové nad Labem - zhotovitel Lacus Technology s. r. o., Zděbradská 8,  
251 01 Říčany, IČ 05617791 do 15.05.2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0356-D3 na akci: „Tyršovo koupaliště - 
brouzdaliště“ Dvůr Králové nad Labem, s termínem dokončení prací 30.04.2018, a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 30.01.2018 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zahrnout navýšení finančních prostředků položky akce: „Tyršovo koupaliště - brouzdaliště” 
Dvůr Králové nad Labem v rámci příslušné org. na  ORJ 40 - Stavebnictví do návrhu 
nejbližšího rozpočtového opatření města Dvůr Králové nad Labem v roce 2018. 

 
Termín: 06.02.2018 

 

R/10/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na vybavení a rekonstrukci 
dětských hřišť při MŠ Drtinova a MŠ Dvořákova, 

2 .   uk ládá  
2.1.  starostovi města 

2.1.1.  podepsat žádost o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
Termín: 31.01.2018 

 
2.2.  vedoucímu RISM 

2.2.1.  zajistit podání žádosti dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
Termín: 31.01.2018 

 
2.3.  vedoucímu RAF 

2.3.1.  v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 
prostředků do návrhu rozpočtu města na rok 2019. 

 
Termín: 30.09.2018 
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R/11/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely smlouvu o výpůjčce 
s Fanclubem HC RODOS Dvůr Králové nad Labem z. s., se sídlem Nad Parkem 2831, Dvůr 
Králové nad Labem, IČ 05100968, zastoupeným předsedou spolku Miroslavem Křížem na část 
objektu v areálu zimního stadionu v objektu na st. p. č. 348/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro 
potřeby spolku dle přílohy č. 2, 

1.2.  s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely  dodatek č. 1 ke smlouvě 
o výpůjčce z 22.11.2016 s Pavlem Škopem, bytem ** ******* ****, Dvůr Králové nad Labem, na 
část objektu v areálu zimního stadionu v objektu na st. p. č. 348/3 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem pro potřeby kulečníkového oddílu TJ Dvůr Králové nad Labem z. s. dle přílohy č. 5. 

 

 

R/12/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrová řízení na prodej volných bytových jednotek v majetku města Dvůr Králové nad Labem 
za podmínek uvedených v předloženém vzorovém zveřejnění, 

1.2.  prodej volné bytové jednotky č. 1987/42 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové 
nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2347 
v rozsahu 460/17416 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální 
nabídkovou cenu 650.000 Kč, 

1.3.  prodej volné bytové jednotky č. 1987/43 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové 
nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2347 
v rozsahu 508/17416 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální 
nabídkovou cenu 720.000 Kč, 

1.4.  prodej volné bytové jednotky č. 1902/24  v čp. 1902, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2263 v rozsahu 
471/7737 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu 
670.000 Kč, 

1.5.  prodej volné bytové jednotky č. 2331/41 v domě čp. 2331, 2332, 2333, 2334, Elišky 
Krásnohorské, Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a st. p. č. 3682 v rozsahu 6510/416700 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy 
č. 2, za minimální nabídkovou cenu 930.000 Kč, 

2 .   schva lu je  
2.1.  složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise ve složení Jan Jarolím 

(náhradník Alexandra Jiřičková), Jan Helbich (náhradník Renata Pospíšilová) a Elena Mocová 
(náhradník Iva Škopová), 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit podmínky výběrových řízení na jednotlivé volné bytové jednotky dle bodu  
1.2. - 1.5. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

 
Termín: 29.01.2018 

 

R/13/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  pronájem bytu č. 8 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, **** ***** ********, ******* *** ***, 

**** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky, od 08.02.2018 do 07.02.2020, za smluvní nájemné ve 
výši 3.648 Kč/měsíc, a to odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty, za 
předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, 

1.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0003 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.01.2018 
 

R/14/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že nedošlo k uzavření dohody o uznání dluhu s Robertem Zubajem, ******* ***, **** 
******* *** ***** a Silvií Pechovou, ******* ****, **** ******* *** *****, za dlužné nájemné a služby 
spojené s užíváním bytu č. 7 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   ruš í  
2.1.  usnesení č. R/480/2017 - 105. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 22.08.2017, 

3 .   neschva lu je  

3.1.  povolení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a služby ve výši 31.459 Kč navýšené o 8 %, 
tj. o 2.517 Kč, za byt č. 7, čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Silvii Pechové, ******* *** 
****, **** ******* *** ****** 

 

R/15/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  nezájem Milana Hermana, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****, o byt č. 23 v čp. 734, 
Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, přidělený v mimořádně tíživé životní situaci, 

1.2.  informaci, že nedošlo k uzavření nájemní smlouvy s Milanem Hermanem, ******* ** ** ******** **, 
**** ******* *** *****, na byt č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, který mu byl 
přidělen jako byt v mimořádně tíživé životní situaci, 

2 .   ruš í  

2.1.  usnesení č. R/777/2017 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 12.12.2017. 

 

R/16/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 423/2 v k. ú. Žireč Ves dle 

geometrického plánu č. 135-193/2016 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.420 Kč včetně 
příslušné sazby DPH pro GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. OEMM/VB-2018/0006 s GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností 
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 16.02.2018 
 

R/17/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 673/1 o výměře 37 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, od 
15.02.2018 na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 500 Kč od České republiky - Státního 
pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 

1.2.  nájemní smlouvu č. 5N18/54 (ES OEMM/NAJE-2018/0011) 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: 26.01.2018 
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R/18/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  změnu rozsahu předmětu nájmu spočívající ve vyjmutí pozemkové parcely č. 3797/6 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 7 k nájemní smlouvě č. 4335 N 05/54 (ES dodatek č. 7 RIM/NAJE-2005/277-D-7) 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se 
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 09.02.2018 
 

R/19/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 22 v čp. 58, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
jako byt bez předběžného určení za min. cenu 5.582 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 22 v čp. 58, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník 
Tomáš Machek) a Renata Pospíšilová (náhradník Helena Mojiková), 

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: 29.01.2018 

 

R/20/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 2025/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Kristině 
Vojtěchové a Věře Munzarové, obě ***** ********* ***, *** ** **** ******* *** ****** 

 

R/21/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1731/4 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 prodat dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 02.02.2018 

 

R/22/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 679/15, č. 693/11,  
č. 3596/1, č. 3598, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu  
č. 4797-11347/2017 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 136.972 Kč včetně příslušné 
sazby DPH pro GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. OEMM/VB-2018/0009 s GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností 
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 16.02.2018 
 

R/23/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o právu provést stavbu "SN Žireč" č. OEMM/OSTA-2018/0019 s Povodím Labe, státním 
podnikem, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 02.02.2018 
 

R/24/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje hrobky č. D-2104-250-H, která se nachází na p. p. č. 3496/7 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, předem určenému zájemci, a to MUDr. Věře Hrabyové, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 26.01.2018 

 

R/25/2018 -    120. 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-ŠPP 

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

Termín: 26.01.2018 
 

R/26/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem, a to: 

Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, Základní školy Strž, Dvůr 
Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad 
Labem, Školní 1235 a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem.   

 

 

R/27/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se změnou termínu pro podávání žádostí do dotačního programu pro služby související se 
sociální oblastí na termín od 23.02. - 05.03.2018. 

 

 

 

 



Strana 6/8 

R/28/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   nesouh las í  

1.1.  s přijetím nabízeného majetku uvedeného v příloze č. 1 od Pečovatelské služby Města Dvůr 
Králové nad Labem. 

 

R/29/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 
1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání dotací ve výši 

1.000 Kč od obce Trotina a 5.500 Kč od obce Vítězná na podporu sociálních služeb v roce 2018. 

 

R/30/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  záměr Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem - pořízení vozidla se speciální 

úpravou pro imobilní klienty v rámci výzvy vyhlášené MAS Královédvorsko pod názvem „MAS 
Královédvorsko - IROP - zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb“, 

2 .   bere  na  vědom í 

2.1.  podání žádosti do výzvy „MAS Královédvorsko - IROP - zvýšení kvality a dostupnosti sociálních 
služeb“ na účel dle bodu 1.1. tohoto usnesení, dle přílohy č. 2. 

 

 

R/31/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  neschválit poskytnutí dotace na rekonstrukci fasády domu čp. 503, ul. Tylova, Dvůr Králové nad 
Labem, Mileně Danelzik a Karlu-Heinzi Danelzikovi, bytem Soukupova 1516, Dvůr Králové nad 
Labem, z důvodu, že město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje každoročně dotační program pro 
obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí 
na území městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem, kde mají vlastníci uvedené 
nemovitosti možnost žádat dotaci na aktuální rok. V rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na 
rok 2018 není s požadovanou částkou počítáno. 

 

R/32/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Miloši Peterovi, ******* ****, **** ******* *** *****, ve výši 30.000 Kč na nákup 
publikací vydaných Státní galerií výtvarného umění v Náchodě, u příležitosti jeho životního 
jubilea, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0004 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 29.01.2018 
 

R/33/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem do dotačního programu 
Ministerstva kultury ČR na publikace s názvem Ze světa knih a knihoven, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádostí dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím finančních 
prostředků poskytnutých Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem.  
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R/34/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis ze sportovní komise RM z 15.01.2018, 

2 .   souh las í  

2.1.  s navrženým postupem zpracování akčního plánu rozvoje sportu na rok 2018 do 31.05.2018 
a zpracování strategického dokumentu plánu rozvoje sportu do 31.08.2018, 

2.2.  se zadáním zpracování Strategického plánu rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem 
Jakubu Popelkovi, Pionýrů 519, Komárov, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. ŠKS/DILO - 2018/0018 v souladu s bodem 2.2. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

4.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 13.02.2018 
 

R/35/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  vyhlášení dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit na rok 2018 dle přílohy  
č. 1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1.1.  zveřejnit vyhlášení dotačního programu dle bodu 1.1. na úřední desce městského úřadu. 
 

 
Termín: 25.01.2018 

 

R/36/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Kamile Čudové, ****** ***** ******* ******** ****, *** ** 

**** ******* *** *****, 

1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0943/2017 dle bodu 1.1. s Kamilou Čudovou, ****** ***** ******* 
******** ****, *** ** **** ******* *** *****, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.01.2018 
 

R/37/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o činnosti Komise pro občanské záležitosti za rok 2017. 

 

R/38/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   odvo lává  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů z funkce člena Sportovní komise Rady města Dvůr Králové nad Labem 
Alana Výborného na jeho vlastní žádost a z funkce členky Sociální komise Rady města Dvůr 
Králové nad Labem Markétu Vohnoutovou na její vlastní žádost, oba s platností od 24.01.2018, 

2 .   jm enu je  

2.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích do funkce členky 
Sociální komise Rady města Dvůr Králové nad Labem Petru Šimkovou s platností od 24.01.2018. 
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R/39/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o průběhu soudního řízení se společností EVORADO  IMPORT, a. s., 

2 .   souh las í  

2.1.  s postupem právní zástupkyně města Dvůr Králové nad Labem Mgr. Kateřiny Kavalírové v této 
fázi soudního řízení se společností EVORADO IMPORT, a. s.  a s výběrem společnosti 
PROVOD-inženýrská společnost, s. r. o., IČ 25023829, V Podháji 226/28, Ústí nad Labem na 
vypracování revizního stanoviska, které bude podkladem pro vyjádření města Dvůr Králové nad 
Labem k posudkům předloženým soudu. 

 

R/40/2018 -    120. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  dodatek č. OŽP/2006/416-D3 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení z 31.03.2006 

se společností ELEKTROWIN, a. s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 27257843, a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  předložit dodatek smlouvy dle bodu 1.1. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 12.02.2018 
 
 

 

 

 

 

 

Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 


