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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 143. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 11.09.2018 
 

R/543/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace spolku Za obnovení památky židovského hřbitova Dvůr Králové nad Labem  
z. s., Lipnice 132, na úhradů prací projektu Odkrývání a sanace základů oplocení a  kaple 
bývalého židovského hřbitova ve Dvoře Králové nad Labem, ve výši 15.000 Kč, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0904 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: 01.10.2018 
 

R/544/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí daru Janu Duškovi, E. Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem, ve výši  
10.000 Kč na vydání knihy Camino na kolečkách, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/DAR - 2018/0910 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: 01.10.2018 
 

R/545/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vnitřní předpis města č. 8/2018 Směrnice pro poskytování věcných darů občanům při  
uzavírání manželství před Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem s účinností od 15.09.2018 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  zajistit  jeho zveřejnění. 
Termín: 21.09.2018 
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R/546/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  uzavření dohody o užívání kamerového systému s PČR - Krajským ředilstvím policie 
Královehradeckého kraje. 

1.2.  dohodu o užívání kamerového systému č. MPDK/DOHO-2018/0930 v souladu s bodem  
1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

2 .   uk ládá  
2.1.  řediteli městské policie 

2.1.1.  předložit dohodu o užívání kamerového systému č. MPDK/DOHO-2018/0930 starostovi 
města k podpisu. 

Termín: 14.09.2018 
 

R/547/2018 - 143. 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 Lucií Lánskou, Lhotova 70, 507 71 Miletín, IČ: 05908591, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2018/889 s Lucií Lánskou, Lhotova 70, 507 71 Miletín,  
IČ: 05908591, 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: 01.10.2018 

 

R/548/2018 - 143. 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 spolkem Katalpa z.s., Klazarova 966, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO:  22722904, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2018/914 se spolkem Katalpa z.s., Klazarova 966, 544 01 
Dvůr Králové nad Labem, IČO:  22722904, 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: 01.10.2018 

 

R/549/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  spolupráci s veterinární ordinací a lékařem za účelem zajištění trvalého označování psů na 
území města Dvůr Králové nad Labem formou Smlouvy o spolupráci s MVDr. Lenkou Němcovou, 
Zaloňov 3, Jaroměř, 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o spolupráci s MVDr. Lenkou 
Němcovou, Zaloňov 3, Jaroměř  (ES č. RAF/SPOL-2018/0911) a pověřuje starostu města 
podpisem této smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit příslušnou Smlouvu o spolupráci dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 18.09.2018 
 

 



Strana 3/8 

R/550/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989 na pojištění majetku města Dvůr Králové nad Labem ve 
smyslu dodatku č. 30 (navržený rozsah pojištění majetku města pro další pojistné období do 
19.09.2019), 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 30 k pojistné smlouvě  
č. 5830851989 (ES č. RAF/POJI-2008/0559-D30) na pojištění majetku města s Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 30 k pojistné smlouvě č. 5830851989 (ES 
č. RAF/POJI-2008/0559-D30) na pojištění majetku města v souladu s bodem 1.2. tohoto 
usnesení. 

Termín: 17.09.2018 
 

R/551/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávané v otevřeném podlimitním řízení, na investiční 
akci "III/29928 Dvůr Králové nad Labem - Vítězná“ včetně návrhu smlouvy o dílo, 

2 .   navrhu je  

2.1.  Královéhradeckému kraji, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec 
Králové, Ing. Ctirada Pokorného, vedoucího odboru rozvoje, investic a správy majetku 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, na pozici člena komise pro otevírání obálek  
a posouzení kvalifikace a současně člena hodnotící komise veřejné zakázky "III/29928 Dvůr 
Králové nad Labem - Vítězná". Za náhradníka do obou komisí současně navrhuje Ing. Jana 
Haase, zástupce vedoucího odboru rozvoje, investic a správy majetku Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem. 

 

R/552/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: 
"Výměna vrat a vyvolané stavební úpravy garáže hasičské zbrojnice v Žirči", 

 

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

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou nabídku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy Milan Palm, IČ 69160724, se sídlem Žireč 148, 544 04 Dvůr Králové 
nad Labem s celkovou nabídkovou cenou 734.419 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo číslo RISM/DILO-2018/0859 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 
zakázky a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníka veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 21.09.2018 

4.1.2.   předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0859 starostovi města k podpisu. 
Termín: 10.10.2018 

 

R/553/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 44 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Janě Černé, ******* 
****** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.11.2018, za smluvní nájemné 
3.603 Kč/měsíc, za předpokladu, že Jana Černá uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, 



Strana 4/8 

 

 

1.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0891 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 32 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Evě Nanárové, 
******* ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 05.10.2018, za smluvní 
nájemné 3.719 Kč/měsíc, za předpokladu, že Eva Nanárová uhradí před podpisem smlouvy 
jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.4.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0892 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5.  pronájem bytu č. 132 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Gabriele Slabé, ******** 
***, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 19.10.2018, za smluvní nájemné  
4.444 Kč/měsíc, za předpokladu, že Mgr. Gabriela Slabá uhradí před podpisem smlouvy jistotu 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.6.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0912 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.7.  pronájem bytu č. 123 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Petrovi Tolarovi, ******** ***, 
*** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.11.2018, za smluvní nájemné  
3.710 Kč/měsíc, za předpokladu, že Petr Tolar uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.8.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0915 v souladu s bodem 1.7. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvy o nájmu bytu dle bodů 1.2., 1.4., 1.6. a 1.8. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

Termín: 21.09.2018 
 

R/554/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání, označeného jako místnost SKLAD a SKLAD-
světlík, v budově čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem, podanou 
nájemcem Radkem Mistrem, ****** ***, **** ******* *** *****.  Výpovědní doba končí 30.09.2018. 

 

R/555/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/508/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.08.2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 4 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře 
Králové nad Labem, od 01.12.2018 na dobu určitou 2 roky, za cenu 1.771,20 Kč/m

2
/rok včetně 

uplatnění meziročního inflačního růstu,  

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 01.10.2018 
 

R/556/2018 - 143. 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 umístěním stavby v 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 a dohodu o umístění stavby  
č. IV-12-2017717/SOBS VB/1 (ES OEMM/BUDO-2018/0905) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena 
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Milanem Schejbalem, Kocbeře 91, 544 64 Kocbeře 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: 27.09.2018 

 

R/557/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 816/1 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4905-387/2018 za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 8.228 Kč včetně příslušné sazby DPH pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-2015617/VB/1 (ES OEMM/VB-
2018/0906) s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupená společností SIGNALBAU a. s., se sídlem Moštěnská 
60/4a, 750 02 Přerov III, která je na základě plné moci zastoupená společností GGP s.r.o., se 
sídlem Nad Stadionem 1311, 549 01 Nové Město nad Metují a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 27.09.2018 

 

R/558/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s přeložkou stávajícího STL plynovodu do části pozemkové parcely č. 2542/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a s přeložkou STL plynovodu v rámci pozemkové parcely č. 62/8  
v k. ú. Žirecká Podstráň v rozsahu dle předložené podrobné situace přeložky plynovodu, 

1.2.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 2542/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, části pozemkové parcely č. 62/8 v k. ú. Žirecká Podstráň, za jednorázovou 
finanční úhradu ve výši 12.800 Kč bez příslušné sazby DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. 8800090595/2/BVB/P (ES 
OEMM/BUDO-2018/0908) se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíše, 
Klíšská 940/96, 400 01, která je zastoupena společností GeidServices, s.r.o., se sídlem Brno, 
Zábrdovice, Plynárenská 499/1, 602 00 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 27.09.2018 

 

R/559/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu pozemkové parcely č. 3610/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dohodou, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 4335 N 05/54 ve znění dodatku č. 6 ze dne 21.8.2013 
(ES OEMM/DOHO-2018/0913) s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 27.09.2018 
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R/560/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez čp., stojící na pozemkové parcele  
č. 461/5 v areálu na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem, s Miloslavem Brslínkem, 
****** ***, **** ******* *** *****, k 12.09.2018, 

1.2.  dohodu o ukončení nájmu č. OEMM/DOUS-2018/0907 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 dohodu o ukončení nájmu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 12.09.2018 
 

R/561/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  odstoupení od pronájmu prostoru sloužícího podnikání, označeného jako č. 15, který obsahuje 
místnost č. 1, 2 a 3 v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem, Spolku 
ochotnického divadla ŽOFIE, Pod Lesem 2991, Dvůr Králové nad Labem, zastoupenému 
principálkou Martinou Jarolímkovou, 

2 .   ruš í  

2.1.  usnesení č. R/502/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.08.2018. 

 

R/562/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3714/3, č. 3714/4, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4896-181/2018 za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.800 Kč bez příslušné sazby DPH pro společnost ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2016723/VB/01 (ES OEMM/VB-
2018/0917) s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 27.09.2018 

 

R/563/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3106/22 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4907-1111/2018 za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 
Ústí nad Labem, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 9900094895/1/2018 (ES OEMM/VB-2018/0918)  
s GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena 
společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  
a Kateřinou Hrušovou, **** ***** ***, *** ** **** ******* *** ***** 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: 27.09.2018 

 

R/564/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se stavbou "Areál", která je součástí stavby "Výstavba nového strojírenského závodu na výrobu 
kovových dílů pro automobilový průmysl v průmyslové zóně Zboží" na pozemkových parcelách  
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č. 4538, č. 4545/2, č. 4551, č. 4552, č. 4553, č. 4556, č. 4532, č. 4533, všechny v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem dle předložené projektové dokumentace, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2018/0927 v souladu s bodem  
1.1. tohoto usnesení se společností Karsit Automotive, s.r.o., Jaromírova 91, 551 01 Jaroměř  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 25.09.2018 
 

R/565/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  plánovací smlouvu č. OEMM/OSTA-2018/0928 se společností Karsit Automotive, s.r.o., se 
sídlem Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř, pro stavbu "Výstavba nového 
strojírenského závodu na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl v průmyslové zóně 
Zboží" 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: 25.09.2018 

 

R/566/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko k navýšení úvazku pečovatelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, 
El. Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 1, za účelem změny 
kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu 
města jeho podpisem. 

 

R/567/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Domovu důchodců Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 
2968, Dvůr Králové nad Labem, na organizaci společenských akcí pro klienty domova, jejich 
rodinné příslušníky a přátele, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO-2018/0896 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 01.10.2018 

 

R/568/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
2428, ve školním roce 2018/2019, dle přílohy č. 2. 

 

 

R/569/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428,  
o poskytnutí dotace z výzvy č. 02_18_063 Šablony II  Operačního programu Věda, výzkum, 
vzdělávání MŠMT, 

2 .   souh las í  



Strana 8/8 

2.1.  s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 
příjemce dotace a s jejich převedením na účet Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2428, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1 tohoto usnesení. 

 

R/570/2018 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko k navýšení personální kapacity na pozici pracovnice v sociálních službách v denním 
stacionáři  Diakonie ČCE - středisko Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 2, vydané za účelem 
změny kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřuje 
starostu města jeho podpisem. 

 

 

 

 

 

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

 


