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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 131. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 02.05.2018 
 

R/231/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápisy z kontrol výsledků hospodaření za rok 2017 v ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, 
ZŠ Podharť, ZUŠ, MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, v Městské knihovně Slavoj, v městském 
kulturním zařízení Hankův dům, v Městském muzeu, v Domě dětí a mládeže Jednička,  
v Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem a v Technických službách města Dvora 
Králové nad Labem, 

1.2.  hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených  
v bodě 1.1. za rok 2017 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2017, 

2 .   schva lu je  

2.1.  hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených  
v bodě 1.1. za rok 2017, jejich rozdělení do jednotlivých fondů, včetně případného posílení fondu 
investic z rezervního fondu, dále odvody do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. (9), písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a úpravy stávajících výší neinvestičních příspěvků pro zřízené příspěvkové organizace 
na rok 2018, vše dle přiložené tabulky Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových 
organizací za rok 2017, která je součástí přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

 

R/232/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 2, písm. o) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů roční účetní závěrky, sestavené k 31.12.2017, městem zřízených 
příspěvkových organizací ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, ZŠ Podharť, ZUŠ,  
MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, Městské knihovny Slavoj, městského kulturního zařízení 
Hankův dům, Městského muzea,  Domu dětí a mládeže Jednička, Pečovatelské služby Města 
Dvůr Králové nad Labem a Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, 

2 .   nevznáš í  

2.1.  požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky městem zřízených 
příspěvkových organizací uvedených v bodě 1.1. 

 

R/233/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem, sestavenou  
k 31.12.2017, 

1.2.  nevznést požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky uvedené v bodě 1.1. 
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R/234/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s přijetím dotace ve výši 249.290 Kč na obnovu městského kamerového a dopravního systému, 

1.2.  s nepřijetím dotace ve výši 108.000 Kč na domovníky preventisty z důvodu pokrácení výše 
dotace, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout příjem dotace do návrhu rozpočtu města na rok 2019. 
Termín: 30.09.2018 

 

R/235/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
akci: „Komparativní vyhledávací studie variant silničního napojení PZ Zboží a PZ Borek  
v souvislosti s napojením města Dvůr Králové nad Labem na dálnici D 11“ z 13.04.2018, 

2 .   rozhodu je  na zák ladě  doporučení  hodnot íc í  kom ise  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy: „Atelier L - Veronika Šindlerová“, Kafkova 580/26, 160 00 Praha 6,  
IČ 25056476, s cenou Kč: 480.370 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: Ing. Václav Jetel Ph.D., Trojská 
365/145, 171 00 Praha 7 - Troja, IČ 71672494, s cenou Kč: 531.190 Kč včetně DPH, 

3 .   rozhodu je  

3.1.  o vyloučení uchazeče ARCHUM architekti s. r. o., Gerstnerova 658/5, 170 00 Praha 7,  
IČ 01894871 z důvodu podání nabídky po lhůtě pro podání nabídek, 

4 .   schva lu je  

4.1.  smlouvu o dílo s vítězným uchazečem č. RISM/DILO-2018/0434 výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucímu RISM 

5.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 11.05.2018 

5.1.2.  předložit smlouvu o dílo dle bodu 4.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 11.05.2018 

 

R/236/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodavatele stavebních prací: "Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 
ve Dvoře Králové nad Labem", 

2 .   rozhodu je  na zák ladě  doporuče ní  hodnot íc í  kom ise  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy: Řemeslné stavby s. r. o., Trotinka 199, 507 71 Miletín, IČ: 06934595, 
s nabídkovou cenou 3.656.789,64 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0256 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 07.05.2018 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0256 starostovi města k podpisu. 
Termín: 21.05.2018 
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R/237/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  plán údržby, oprav komunikací a chodníků a plán údržby veřejného osvětlení na rok 2018  
ve smyslu platné zřizovací listiny Technických služeb města Dvora Králové nad Labem dle 
přílohy č. 1, č. 2 a č. 3, 

2 .   bere  na vědom í  

2.1.  plán čištění a úklidu města pro rok 2018 dle přílohy č. 4. 

 

R/238/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  operační plán péče a údržby městské veřejné zeleně na rok 2018 ve smyslu platné zřizovací 
listiny Technických služeb města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 2. 

 

R/239/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  plán údržby dětských hřišť pro rok 2018 ve smyslu platné zřizovací listiny Technických služeb 
města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 2. 

 

R/240/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  

1.1.  řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat nejvhodnější nabídku  
veřejné zakázky na  dodávku "pracovní stroj - nosič nástaveb pro údržbu chodníků", kterou byla 
hodnotící komisí určena nabídka společnosti KOBIT spol. s r. o. se sídlem Rozvojová 269,  
165 00 Praha 6, provoz: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín s nabídkovou cenou 1.870.000 Kč 
bez DPH, tedy s DPH 2.262.700 Kč, 

2 .   souh las í  

2.1.  ve smyslu § 30 odstavce (4) zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
aby příspěvková organizace Technické služby města Dvora Králové nad Labem použila část 
svého rezervního fondu ve výši 2.000.000 Kč k posílení svého fondu investic. 

 

R/241/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  ve smyslu čl. 6 smlouvy o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2017/0302 s Technickými službami města 
Dvora Králové nad Labem z 29.03.2017, s pronájmem nebytových prostor, objektů a pozemků  
na městském koupališti v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ulici Mánesova a s uzavřením nájemní 
smlouvy se společností Americana bar s. r. o., IČ 28826337 se sídlem Vančurova 2690, Dvůr 
Králové nad Labem, zastoupenou jednatelkou společnosti Jolanou Kolářovou dle přílohy č. 2. 

 

R/242/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  výroční zprávu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem za rok 2017. 

 

R/243/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem, k 03.05.2018, s Terezou 
Hanušovou, ****** *, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2018/0408 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 21 v čp. 35, Verdek, Dvůr Králové nad Labem, Petrovi a Veronice Láznickým, 
****** **, **** ******* *** *****, odchylně od Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr 
Králové nad Labem, na dobu neurčitou, od 04.05.2018, za smluvní nájemné  
ve výši 1.500 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 
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1.4.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0409 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu dle bodu 1.2. tohoto usnesení  
a smlouvu o nájmu bytu dle bodu 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 04.05.2018 
 

R/244/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 12 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Milanu a Heleně 
Šťastným, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 22.05.2018 do 21.05.2020, 
za smluvní nájemné 5.663 Kč/měsíc, za předpokladu, že Milan a Helena Šťastní uhradí před 
podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0411 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 nájmu bytu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 07.05.2018 

 

R/245/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání, označený jako místnost č. 11 a č. 14  
v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem, Petře Hrdinové, ************ 
***, **** ******* *** *****, IČ 87320711, za účelem provozování půjčovny kostýmů, na dobu určitou 
5 let, za cenu 400 Kč/m

2
/rok a s uplatněním meziročního inflačního nárůstu nájemného,    

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 10.05.2018 
 

R/246/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání, označený jako místnost č. 8, č. 10 a č. 12  
v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem Loutkářskému spolku 
Klíček, se sídlem náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem, IČ 26549433,  
za účelem uskladnění loutek a veškerých rekvizit, využití jako klubovna pro přípravy představení 
a jako dílnička pro úpravy loutek a kulis, na dobu určitou 5 let, za cenu 400 Kč/m

2
/rok  

a s uplatněním meziročního inflačního nárůstu nájemného,    

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 10.05.2018 
 

R/247/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání  č. 1 v čp. 3 na náměstí T. G. Masaryka  
ve Dvoře Králové nad Labem, České spořitelně, a. s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 
za cenu 2.108,88 Kč/m

2
/rok, na dobu určitou 7 let s opcí a s výpovědní lhůtou 2 měsíce,  
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 10.05.2018 
 

R/248/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s ponecháním stávající mobilní zátarasy (květníku) a stávajícího dopravního značení  
ve spojovací komunikaci mezi čp. 1200 a čp. 2077. 

2 .   t r vá  

2.1.  na svém usnesení č. R/688/2017 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 14.11.2017, 
kterým nesouhlasila s umístěním dopravního značení IP11g parkoviště částečné stání  
na chodníku podélné a dodatkové tabulky E13 s textem "Pouze pro vlastníky dotčených 
nemovitostí" na části chodníku u čp. 1200 ve směru do propojovací ulice z ul. R. A. Dvorského, 

 

R/249/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 676/38 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ing. Janu 
Helbichovi, bytem ** ** ********* ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

R/250/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 1831/12 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH 
a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 1831/12 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IE-12-2007545/VB2 (ES OEMM/BUDO-2018/0446) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena 
Rostislavem Rejlem, Dubenec 190, 544 55 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: 21.05.2018 

 

R/251/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 4036 v k. ú.  
Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby 
DPH a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 4036 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. IV-12-2017154/VB1 (ES OEMM/BUDO-2018/0444) s ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupena společností Kadlec a Kábrtová s. r. o., se sídlem Liberec XIII, Jiráskova 104/1,  
460 01 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: 21.05.2018 
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R/252/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 908/13 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 20.400 Kč bez příslušné sazby 
DPH a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 908/13 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. IV-12-2016591/VB4 (ES OEMM/BUDO-2018/0441) s ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupena společností Kadlec a Kábrtová s. r. o., se sídlem Liberec XIII, Jiráskova 104/1,  
460 01 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: 21.05.2018 

 

R/253/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 2082/31 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH 
a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 2082/31 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. IV-12-2016927/VB3 (ES OEMM/BUDO-2018/0436) s ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupena společností Kadlec a Kábrtová s. r. o., se sídlem Liberec XIII, Jiráskova 104/1,  
460 01 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: 21.05.2018 

 

R/254/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 407/13 v k. ú. Verdek  
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením 
stavby na části pozemkové parcely č. 407/13 v k. ú. Verdek, 

 

1.2.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 1789 v k. ú. Verdek  
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.600 Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením 
stavby na části pozemkové parcely č. 1789 v k. ú. Verdek, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu  
o právu provést stavbu číslo: IV-12-2016750/VB/4 (ES OEMM/BUDO-2018/0430) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je  
na základě plné moci zastoupena společností RYDVAL - ELEKTRO s. r. o., se sídlem plk. 
Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

2.2.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu  
o právu provést stavbu číslo: IV-12-2016750/VB/7 (ES OEMM/BUDO-2018/0431) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je  
na základě plné moci zastoupena společností RYDVAL - ELEKTRO s. r. o., se sídlem plk. 
Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvy dle bodů 2.1. a 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 21.05.2018 
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R/255/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 4015/1, č. 4016,  
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.400 Kč  
bez příslušné sazby DPH a s umístěním stavby na částech pozemkových parcel č. 4015/1, č. 
4016, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
č. IP-12-2009401 (ES OEMM/BUDO-2018/0433) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena společností 
ELEKTRO COMP spol. s r. o., se sídlem 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: 21.05.2018 

 

R/256/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání, označeného jako místnost č. 7 a č. 9 v areálu čp. 101  
na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem spolku Další šance z. s., Čechova 664/4, 
Hradec Králové, za účelem provozování depozitu pro ochranu a péči o opuštěné a týrané kočky, 
od 10.05.2018 na dobu určitou 5 let, za cenu 600 Kč/m

2
/rok a s uplatněním meziročního 

inflačního nárůstu nájemného, za předpokladu, že bude před podpisem nájemní smlouvy 
uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a za podmínky, že nájemce zajistí  
na své náklady rekolaudaci prostoru tak, aby jeho stavebně technický stav odpovídal 
smluvenému účelu,   

1.2.  pronájem jednoho parkovacího místa v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové 
nad Labem spolku Další šance z. s., Čechova 664/4, Hradec Králové, za cenu 250 Kč/měsíc plus 
platná sazba DPH, od 10.05.2018 po dobu platnosti nájemní smlouvy na prostor sloužící 
podnikání,    

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2018/0440 v souladu s bodem 1.1. a 1.2. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
Termín: 09.05.2018 

3 .   vydává  

3.1.  spolku Další šance z. s., Čechova 664/4, Hradec Králové, souhlas s provedením stavebních 
úprav prostoru sloužícího podnikání (místnost č. 7 a č. 9) v čp. 101 na náměstí Republiky  
ve Dvoře Králové nad Labem, nezbytných k rekolaudaci prostoru tak, aby odpovídal smluvnímu 
účelu nájmu. 

 

R/257/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 24 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, k 30.06.2018  
s Hugo Řehořem, *********** ****, **** ******* *** *****, 

 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy OEMM/DOUS-2018/0437 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 24 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, Ondřeji Růžičkovi, 
*********** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.07.2018 do 10.12.2020,  
za nájemné ve výši 321 Kč/měsíc, 

1.4.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0438 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.   předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy a smlouvu o nájmu bytu dle bodů 1.2 a 1.4. 
starostovi města k podpisu, 

Termín: 03.07.2018 

3 .   kons ta tu je  

3.1.  že jsou v souladu s kupní smlouvou z 14.12.2000 a dohodou ze dne 24.06.2010, uzavřenou mezi 
městem Dvůr Králové nad Labem a Hugo Řehořem, *********** ****, *** ** **** ******* *** *****,  
na bytovou jednotku č. 24/2958 v čp. 2958, ***********, **** ******* *** *****, splněny podmínky 
převodu práv a povinností na Ondřeje Růžičku, *********** ****, **** ******* *** *****, 

4 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

4.1.  schválit dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2018/0439 s Ondřejem Růžičkou, *********** 
****, **** ******* *** ***** a s Hugo Řehořem, *********** ****, **** ******* *** ***** a pověřit starostu 
města podpisem dohody o převzetí závazku. 

 

R/258/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 3670/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Stanislavě 
Helbichové, ***** ********* ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

R/259/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis z jednání likvidační komise z 24.04.2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 

2.2.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 ekologickou likvidací, 

2.3.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 4 ekologickou likvidací, 

2.4.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 5 ekologickou likvidací, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí  
z majetku dle části 2.1. tohoto usnesení, 

Termín: 15.05.2018 
3.2.  vedoucímu KRI 

3.2.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí  
z majetku dle částí 2.2. tohoto usnesení, 

 
Termín: 15.05.2018 

3.3.  vedoucí OEMM 
3.3.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí  

z majetku dle částí 2.3. tohoto usnesení, 
 

Termín: 15.05.2018 
3.4.  řediteli městské policie 

3.4.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí  
z majetku dle částí 2.4. tohoto usnesení. 

 
Termín: 15.05.2018 

 

R/260/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 23 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem,  
jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.057 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření  
s městskými byty, 
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1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 23 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník Tomáš 
Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

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: 11.05.2018 
 

R/261/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 41 v čp. 1973, nábřeží 
Benešovo, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Lucie Šimková, ******* ***, *******,*2. místo: Lukáš Piskáček, ******** ****** ****, **** 
******* *** *****,*3. místo: Sabina Parajová, ******* ******** ****, **** ******* *** *****,*4. místo: 
Radka Kurejová, ****** ************ ****, **** ******* *** *****,**** 

1.2.  pronájem bytu č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Lucii Šimkové, 
******* ***, *******, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 
na dobu určitou, od 14.05.2018 do 13.05.2019, za smluvní nájemné ve výši 5.360 Kč/měsíc,  
za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, 

1.3.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0448 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu o nájmu bytu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 08.05.2018 
 

R/262/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  neschválit odkoupení stavební parcely č. 2138, jejíž součástí je stavba bez čísla popisného  
a evidenčního o výměře 825 m

2
 a části pozemkové parcely č. 908/14 o výměře 1 085 m

2
,  

obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 7.200.000 Kč od společnosti TMW,  
a. s., se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Nedbalova 573, 544 01. 

 

R/263/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku movitého majetku dle přílohy č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, v celkové hodnotě 81.706 Kč, 
Gymnáziu, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, 

1.2.  dodatek č. 1 č. RIM/OVYP-2010/0525-D1 ke smlouvě o výpůjčce č. RIM/OVYP-2010/0525  
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dodatek dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 15.05.2018 

 

R/264/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí 
dotace na projekt „Informační systémy MěÚ Dvůr Králové nad Labem", 

1.2.  Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č.: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006130. 

 

R/265/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  
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1.1.  zápisy z jednání památkové komise RM z 07.03.2018 a 10.04.2018, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

2.1.  schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu vnějšího pláště 
objektů následovně: 

Soňa Vachková, ********** *** ***, **** ******* *** *****  - 150.000 Kč, na obnovu části šindelové 
střechy objektu čp. 478, ul. Přemyslova, Dvůr Králové nad Labem, 

Doc. MUDr. René Vobořil, PhD., ** ********* *** ******, ****** ******* - 20.000 Kč na opravu krytiny 
a výměnu oken objektu čp. 81, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 

Josef Pešťák, *********** *** ****, **** ******* *** ***** - 65.000 Kč na opravu dvorní fasády čp. 45, 
ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, 

Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května čp. 1170, Červený Kostelec - 65.000 Kč na obnovu 
fasády a zdiva objektu barokní sýpky čp. 166, v Žirči 

2.2.  schválit smlouvy o poskytnutí dotací č. ŠKS/SMDO - 2018/0399, č. ŠKS/SMDO - 2018/0400,  
č. ŠKS/SMDO - 2018/0403 a č. ŠKS/SMDO - 2018/0404 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem, 

2.3.  neschválit poskytnutí dotace pro Milenu Danelzik a Karl-Heinz Danelzik, Soukupova 1516, Dvůr 
Králové nad Labem, na opravu fasády objektu čp. 503, ul. Tylova, Dvůr Králové nad Labem. 
Nejedná se o havarijní stav, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠPP 

3.1.1.  předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvy dle bodu 2.2. k podpisu, 
Termín: 21.06.2018 

3.2.  vedoucí OEMM 
3.2.1.  jednat s vlastníky pozemků p. č. 4722 a p. č. 4839, k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

na kterých je úsek městské hradby, která je součástí kulturní památky rejstř.  
č.33708/6-3507, o získání vlastnictví tohoto úseku městské hradby pro město Dvůr Králové 
nad Labem. 

Termín: 31.08.2018 
 

R/266/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  vz í t  na  vědom í  

1.1.  vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad 
Labem za rok 2017 dle přílohy č.1 a Akční plán sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr 
Králové nad Labem na rok 2018 dle přílohy č. 2, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

2.1.  schválit cíle a opatření pro město Dvůr Králové nad Labem stanovené Akčním plánem rozvoje 
sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2018. 

 

R/267/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  získání dotací Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 8.500 Kč na projekt "Okresní kolo poznávání 
přírodnin 2018", z rozpočtu Ministerstva kultury na projekt "Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše 
2018" ve výši 40.000 Kč a na projekt "Zlaté slunce Dvůr Králové nad Labem 2018 - zemské kolo" 
ve výši 40.000 Kč, 

1.2.  podání žádosti Domem dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 
1620, o poskytnutí dotace z grantového programu společnosti ŠKODA AUTO a. s. - Dopravní 
výchova 2018, na projekt "Po silnici, po chodníčku - po celý rok na Jedničku VI.", 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnuté dotace dle bodu 1.1 tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

Termín: 30.06.2018 
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R/268/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Pěveckému spolku Záboj, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad 
Labem, ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu pronájmu koncertních prostor, ozvučení 
koncertu, propagaci a ubytování v rámci projektu Setkání se spřáteleným pěveckým sborem  
z Wagenfeldu - Německo, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0426 v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení, a pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 22.05.2018 
 

R/269/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Janu Kučerovi, ** ******** ***, *******, ve výši 13.500 Kč na propagaci akce 
Matějova šance na život!!!, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0427 v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení, a pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 22.05.2018 
 

R/270/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Královédvorskému chrámovému sboru, Krátká 1838, Dvůr Králové nad Labem, 
ve výši 20.000 Kč na propagaci a honoráře umělců v rámci projektu Hudební léto Kuks 2018, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0428 v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení, a pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 22.05.2018 
 

R/271/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko k zařazení asistenční a tísňové péče Anděl na drátě, dle přílohy č. 4 vydané  
za účelem změny kapacity sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje  
a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

R/272/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s bezplatným použitím znaku města Dvůr Králové nad Labem Hasičským záchranným sborem 
Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, v publikaci 
Ministerstva vnitra - generálního Hasičského záchranného sboru České republiky, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  informovat Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje o vydaném souhlasu Rady 
města Dvůr Králové nad Labem s užitím znaku města v publikaci Ministerstva vnitra - 
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Termín: 07.05.2018 
 



Strana 12/13 

R/273/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  stanovit počet členů zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022 v počtu 21 členů, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  počet členů zastupitelstva města, který byl stanoven zastupitelstvem města vyvěsit  
na úřední desce městského úřadu. 

Termín: 08.06.2018 
 

R/274/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2018/0425 uzavřenou mezi Městským 
muzeem a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 15.05.2018 

 

R/275/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s využitím systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem společností Mencl Jan, s. r. o., Purkyňova 3073, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  
IČ: 06992293, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2018/445 se společností Mencl Jan, s. r. o., Purkyňova 3073, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 06992293, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OŽP 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 
Termín: 22.05.2018 

 

R/276/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 16.04.2018, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: javor (1 ks) na pozemku 
p. p. č. 680, smrk (1 ks) na pozemku p. p. č. 1580/1, zerav (1 ks) na pozemku p. p. č. 3097/1, 
habr (1 ks) na pozemku p. p. č. 43/3, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2.2.  s pokácením těchto stromů rostoucích mimo les: cypřišek (1 ks) na pozemku p. p. č. 97/1, bříza 
(1 ks)  s obvodem kmene 56 cm a smrk (1 ks) s obvodem kmene 39 cm na pozemku  
p. p. č. 2253/8, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   nesouh las í  

3.1.  s podáním žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy:  smrk (1 ks) na pozemku 
p. p. č. 97/1 a modřín (1ks) s obvodem kmene 86 cm a břízy (2 ks) s obvody kmenů 151 a  
100 cm na pozemku p. p. č. 2253/8, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

3.2.  s pokácením tohoto stromu rostoucího mimo les: modřín (1 ks) s obvodem kmene 57 cm 
 na pozemku p. p. č. 2253/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  podat odboru OŽP žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na stromy dle bodu 2.1. 
tohoto usnesení, 

Termín: 31.05.2018 
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4.2.  řediteli technických služeb města 
4.2.1.  provést  zkrácení konkurenčního výhonu na bříze s obvodem kmene 151 cm  

na p. p. č. 2253/8 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
 

Termín: 21.12.2018 
4.2.2.  zajistit pokácení stromů rostoucích mimo les na stromy dle bodu 2.2. tohoto usnesení. 

Termín: 28.12.2018 
 

R/277/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: smrk (1 ks) na pozemku 
p. p. č. 1084/2, bříza (1 ks) na pozemku p. p. č. 2034/2, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  podat odboru OŽP žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na stromy dle bodu 1.1. 
tohoto usnesení. 

Termín: 31.05.2018 
 

R/278/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.03.2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny u nesplněných a oddálených úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1 a č. 2. 

 

R/279/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  zvolit přísedící Okresního soudu v Trutnově. 

1. Milan Fejks, **** **********, ********** ****, *** ** **** ******* *** ******2. Zdeňka Hartmanová, **** 
**********, ******* **, *** ** **** ******* *** ******3. Jana Josífková, **** **********, ********* ****, *** ** 
**** ******* *** ******4. Alena Sedláčková, **** **********, ********** **, *** ** *********** 
5. PhDr.Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D., **** **********, ******* ***, *** ** **** ******* *** ********** 

 

 

 
 
 
 
 
 

Jan Jarolím v. r.    Alexandra Jiřičková v. r. 
starosta města         místostarostka 

 
 
 
 
 

 

 

  

  
 

 


