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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

28. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 04.09.2019 

R/498/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. o stanovení závazných pravidel finančních úhrad výjezdů požární jednotky města Dvůr 

Králové nad Labem - Žireč vyvolaných elektrickou požární signalizací a vyhodnocených 

jako plané poplachy v případech, kdy je: 

- poplach potvrzen KOPISem HZS Královéhradeckého kraje a vozidlo předurčené jednotky 

požární ochrany opustí místo své dislokace, výše úhrady činí 1.500 Kč za planý výjezd. 

- poplach zrušen KOPISem HZS KH kraje v době mezi vyhlášením poplachu a opuštěním 

místa dislokace předurčené jednotky požární ochrany, výše úhrady činí 500 Kč za planý 

výjezd, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu č. KRI_1/OSTA-2019/0750 s provozovatelem elektrické požární signalizace Tesco 

Stores ČR a. s., Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10,  

3. ukládá krizovému manažerovi 

3.1. předložit smlouvu č. KRI_1/OSTA-2019/0750 starostovi města k podpisu. 

Termín: 18.09.2019 

R/499/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. navržený rozsah pojištění majetku města pro další pojistné období do 19.09.2020 a s tím 

související úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989 na pojištění majetku města Dvůr 

Králové nad Labem ve smyslu dodatku č. 31, 

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. 31 k pojistné 
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smlouvě č. 5830851989 (ES RAF/POJI-2008/0559-D31) 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. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 31 k pojistné smlouvě č. 5830851989 

(ES RAF/POJI-2008/0559-D31) na pojištění majetku města v souladu s bodem 1.2. tohoto 

usnesení. 

Termín: 10.09.2019 

R/500/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné 

zakázky na akci: „Náhrada původního WC návštěvníků a vestavba hygienického zázemí 

imobilních osob na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem“ ze dne 30.08.2019, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na výše 

uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: Stavební 

společnost Žižka spol. s r. o., IČO 49814851, se sídlem E. Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 3.162.579,00 Kč bez DPH, 3.826.721,00 Kč 

včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2019/0836 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

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

Termín: 13.09.2019 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč vč. DPH do návrhu rozpočtu města pro rok 

2020. 

Termín: 20.09.2019 

R/501/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zprávu o hodnocení a posouzení nabídek a protokoly o posouzení doplněných dokladů 

veřejné zakázky „Dodávka nábytku do odborných učeben v budově A ZŠ Schulzovy sady - 
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Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem a do sdílené učebny informatiky Střední školy 

informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem“ ze dne 28.08.2019 a 03.09.2019, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky první části výše 

uvedené veřejné zakázky na dodávku školního nábytku tak, že nejvýhodnější nabídkou je 

nabídka společnosti KXN CZ, s. r. o., IČO 28784111, se sídlem Říčařova 611/30, 

503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem, s cenou 6.003.953,45 Kč vč. DPH, 

2.2. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky druhé části výše 

uvedené veřejné zakázky na dodávku školního nábytku tak, že nejvýhodnější nabídkou je 

nabídka společnosti KXN CZ, s. r. o., IČO 28784111, se sídlem Říčařova 611/30, 

503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem, s cenou 540.410,20 Kč vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. pro první část výše uvedené veřejné zakázky na dodávku školního nábytku pro odborné 

učebny ZŠ Schulzovy sady kupní smlouvu č. RISM/KUPN-2019/0835 s vítězným 

uchazečem se společností KXN CZ, s. r. o., IČO 28784111, se sídlem Říčařova 611/30, 

503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem, 

3.2. pro druhou část výše uvedené veřejné zakázky na dodávku školního nábytku pro sdílenou 

učebnu informatiky a robotiky ve Střední škole informatiky a služeb Dvůr Králové nad 

Labem kupní smlouvu č. RISM/KUPN-2019/0839 s vítězným uchazečem se společností 

KXN CZ, s. r. o., IČO 28784111, se sídlem Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové - 

Plotiště nad Labem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníka veřejné zakázky o jejím výsledku, 

4.2. předložit kupní smlouvy č. RISM/KUPN-2019/0835 a RISM/KUPN-2019/0839 starostovi 
města k podpisu po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvy. 

Termín: 13.09.2019 

R/502/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 4018 o výměře 37 m2, k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, která je dle geometrického plánu č. 5017-218/2019 označena jako nově vzniklá 

pozemková parcela č. 4018/2, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 

13.135 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 363/2019 z 17.08.2019 a úhradu nákladů 

na vyhotovení geometrického plánu ve výši 6.300 Kč, tj. za celkovou kupní cenu 

19.435 Kč, Darku Vostřákovi, ***********************************, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/0815 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/503/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 72 v ulici Revoluční ve 

Dvoře Králové nad Labem, od 01.10.2019, na dobu určitou 5 let, za cenu 1.340 Kč/m2/rok 

včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Kateřině Zandlerové, nábřeží Benešovo 

1253, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, za účelem provozování prodejny spotřebního 

zboží, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 06.09.2019 

R/504/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 3774/2, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

Martinu Kloudovi, ***************************************. 

R/505/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 1843/5, 

č. 1836/2, č. 1836/7, č. 1833/8, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou 

finanční náhradu ve výši 29.000 Kč bez příslušné sazby DPH (tj. 35.090 Kč včetně 

příslušné sazby DPH) a s umístěním stavby v částech pozemkových parcel č. 1843/5, 

č. 1836/2, č. 1836/7, č. 1833/8, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-2018814/VB/1 (ES OEMM/BUDO-2019/0812) se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 

základě plné moci zastoupena společností ING services CZ s. r. o., se sídlem Trutnov, 

Strážní 168, 541 01 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 16.09.2019 

 

R/506/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s umístěním HDPE chrániček společnosti JUTA a. s. do částí pozemkových parcel 
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č. 3771/2, č. 3773/1, č. 2307/4, č. 3782, č. 3783, č. 2304/5, všechny v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, 

1.2. se zřízením úplatného věcného břemene - služebnosti na částech pozemkových parcel 

č. 3771/2, č. 3773/1, č. 2307/4, č. 3782, č. 3783, č. 2304/5, všechny v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH 

(tj. 242 Kč/bm včetně příslušné sazby DPH) za každý započatý metr uloženého vedení 

a zařízení, pro společnost JUTA a. s., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

č. OEMM/BUDO-2019/0824 se společností JUTA a. s., se sídlem Dukelská 417, 

544 01 Dvůr králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 23.09.2019 

R/507/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. bezúplatné nabytí vodovodního řadu umístěného v částech pozemkových parcel č. 3775, 

č. 3978/4, č. 2202/4, č.3978/5, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, od Jaroslava 

Jiřičky, Riegrova 346, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  

1.2. darovací smlouvu č. OEMM/DAR-2019/0818 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu po doložení 

souhlasu se zřízením věcných břemen. 

Termín: 20.09.2019 

R/508/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. trvat na usnesení č. Z/389/2013 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem, ze 

dne 07.03.2013, kterým nebyl schválen prodej části p. p. č. 2050/10 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem Ing. Radku a Jaroslavě Petrovým, bytem Sylvárovská 2874, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem. 

R/509/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 977/1 v k. ú. Verdek, 
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a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 300-124/2019, za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 5.160 Kč, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 6DHM190254 (ES OEMM/VB-2019/0814) 
s Povodím Labe, státním podnikem, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
500 03 Hradec Králové a ČR-Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým 
úřadem pro Královéhradecký kraj, Pobočkou Trutnov se sídlem Horská 5, 541 01 Trutnov 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 20.09.2019 

 

R/510/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 41 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Petře 

Samešové, ****************************************, dle Pravidel pro 

hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu neurčitou, od 

01.12.2019, za smluvní nájemné 4.567 Kč/měsíc, za předpokladu, že Petra Samešová 

uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0816 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem bytu č. 61 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu a Miladě 

Illnerovým, **************************************************, dle Pravidel 

pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 

08.10.2019 do 07.10.2021, za smluvní nájemné 6.155 Kč/měsíc, za předpokladu, že Jiří 

a Milada Illnerovi uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 

nájemného, 

1.4. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0817 v souladu s bodem 1.3. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvy o nájmu bytu dle bodů 1.2. a 1.4. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 11.09.2019 

R/511/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 2062/1 o výměře 171 m2, k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, která je dle geometrického plánu č. 5029-300/2019 označená jako nově 
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vzniklá pozemková parcela č. 2062/13, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 

200 Kč/m2, tj. za kupní cenu ve výši 34.200 Kč a úhradu nákladů na vyhotovení 

geometrického plánu ve výši 6.700 Kč, tj. za celkovou kupní cenu 40.900 Kč, Společenství 

vlastníků - dům 5. května 2197-2199, 5. května 2198, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/0819 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

R/512/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. opakovanou žádost Marie Markové, ************************************, 

o výměnu bytu č. 54 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, za byt č. 32 

v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 

2.  trvá 

2.1. na usnesení č. R/481/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.08.2019. 

R/513/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  neschvaluje 

1.1. rozšíření bytu č. 132 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, o sousední místnost 

o výměře 27 m2 (byt č. 133), Gabriele Slabé, ********************************, 

2.  souhlasí 

2.1. s předloženým záměrem využití bytu č. 133 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem. 

R/514/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. odstoupení Lukáše Krieglera, ***********************************, a Kristýny 

Bednářové, **********************************, od uzavření smlouvy o nájmu 

bytu č. 21 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 

2.  ruší 

2.1. usnesení č. R/479/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.08.2019 

v bodě 1.1., 2.1. a 2.2., 

3. neschvaluje 

3.1. prominutí smluvní pokuty ve výši 13.443 Kč Lukáši Krieglerovi, 

**************************, a Kristýně Bednářové, *************************, 

za nesplnění smluvních povinností při pronájmu bytu č. 21 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, 

Dvůr Králové nad Labem, 

4. schvaluje 

4.1. pronájem bytu č. 21 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Lence 
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Hálové, *****************************, dle Pravidel pro hospodaření s byty 

v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 15.09.2019 do 

14.09.2020, za smluvní nájemné 5.500 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před 

podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

4.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0790 v souladu s bodem 4.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

5. ukládá vedoucí OEMM 

5.1. předložit smlouvu o nájmu bytu dle bodu 4.2. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 11.09.2019 

R/515/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání v čp. 101, náměstí Republiky, Dvůr Králové nad 

Labem, společnosti UNIREG, spol. s r. o., Eklova 2269, Dvůr Králové nad Labem, 

zastoupené Janem Vondroušem, od 05.09.2019 do 03.10.2019, za cenu 400 Kč/m2/rok, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2019/0838 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání v čp. 101, náměstí Republiky, Dvůr 

Králové nad Labem, společnosti UNIREG, spol. s r. o., Eklova 2269, Dvůr Králové nad 

Labem, za cenu 400 Kč/m2/rok, od 04.10.2019 do 30.11.2019, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.3. tohoto usnesení na úřední desce Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

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

Termín: 05.09.2019 

R/516/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. odpisový plán Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 

a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, dle příloh č. 1 a 2. 

R/517/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19KPG01 Domem dětí 

a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, ve výši 60.000 Kč 

na projekt 25. ročník celostátní soutěže mladých amatérských filmařů Juniorfilm - 

memoriál Jiřího Beneše a Zlaté slunce Dvůr Králové nad Labem, 
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2.  ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnutou dotaci dle bodu 1.1 tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 

Termín: 26.09.2019 

R/518/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 5 sociální komise RM ze dne 19.08.2019, 

2.  schvaluje 

2.1. umístění následujících osob do domu s pečovatelskou službou v uvedeném pořadí: 

Margot Matoulková, ******************************, Dvůr Králové nad Labem, 

Marie Voltrová, **********************************, Dvůr Králové nad Labem, 

Josef Hondlík, ************************************, Dvůr Králové nad Labem, 

Josef Hroneš, **************************,  Dvůr Králové nad Labem, 

3. neschvaluje 

3.1. pronájem bytu v mimořádně tíživé životní situaci Ivance Mlynářové, 

***************************************************, Dvůr Králové nad Labem 

a Martině Palasmanové, *******************************, Dvůr Králové nad Labem. 

R/519/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem 

Královéhradeckému kraji o dofinancování pečovatelské služby ve výši 418.460 Kč pro rok 

2019, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 

1.1. tohoto usnesení. 

R/520/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

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 - 2019/0813 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 
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2.  ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 24.09.2019 

 

R/521/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Romanu Rulfovi, IČO 04534352, Slovany 1899, Dvůr Králové nad 

Labem, ve výši 10.000 Kč na úhradu finanční odměny pro rozhodčí, nákup triček 

a propagaci na akci Attitude Challenge 2019, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2019/0798, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 10.09.2019 

R/522/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Hankovým domem, městským 

kulturním zařízením, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 

35.000 Kč na Dny R. A. Dvorského, 

2.  ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat získanou dotaci do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 30.09.2019 

R/523/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit zřizovací listinu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem s účinností od 

01.10.2019. 

R/524/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. program a rozpočet Svatováclavského posvícení dne 28.09.2019. 
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R/525/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  ukládá předsedkyni kulturní komise RM 

1.1. projednat žádost o přehodnocení výběru laureátů Ceny města Dvůr Králové nad Labem 

a předložit stanovisko na nejbližší schůzi rady města. 

Termín: 18.09.2019 

R/526/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů osadních výborů 

z 15.04.2019, Osadního výboru Zboží z 20.05.2019 a Osadního výboru Žireč z 12.06.2019. 

 

 

 

 
  

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka  

   Jan Jarolím v. r. 
   starosta města 


