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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 142.  
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 30.08.2018 
 

R/540/2018 - 142. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit Memorandum o spolupráci č. ŠKS/SPOL - 2018/0820 při realizaci expozice Textilního 
tisku v budově Střední školy informatiky a služeb dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a pověřit 
starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat finanční částky dle důvodové zprávy do návrhu rozpočtu města na rok 2019. 
Termín: 30.11.2018 

 

R/541/2018 - 142. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  

1.1.  výběrové řízení na pronájem bytu č. 7 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr města pronajmout byt č. 7 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 3.617 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku 
města Dvůr Králové nad Labem, 

2.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 7 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem ve složení: 
Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník Tomáš Machek)  
a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu  
dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 05.09.2018 
 

R/542/2018 - 142. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodej pozemkových parcel č. 4545/2 o výměře 15.000 m
2
, č. 4545/10 o výměře  

10.000 m
2
, č. 4551 o výměře 10.111 m

2
, č. 4552 o výměře 9.751 m

2
, č. 4559 o výměře 1.561 m

2
, 

č. 4560 o výměře 1.186 m
2
, č. 4561 o výměře 401 m

2
, části pozemkové parcely č. 4538 o výměře 

23.105 m
2
, která je dle geometrického plánu č. 4866-60/2018 označena jako nově vzniklá 

pozemková parcela č. 4538/3, části pozemkové parcely č. 4553 o výměře 1.214 m
2
, která je dle 

geometrického plánu č. 4866-60/2018 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4553/3, 
části pozemkové parcely č. 4556 o výměře 26.166 m

2
, která je dle geometrického plánu  

č. 4640-130/2016 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4556/1, části pozemkové 
parcely č. 4558 o výměře 17.022 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 4640-130/2016 

označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4558/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem společnosti Karsit Automotive, s. r. o., se sídlem Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 
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551 01 Jaroměř, za dohodnutou kupní cenu 155 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 

17.905.135 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  schválit smlouvu o převodu nemovitosti č. OEMM/KUPP-2018/0888 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

  

  
 

 


