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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

42. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 26.02.2020 

R/88/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 

o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, na vybavení a učební 

pomůcky v rámci polytechnické výchovy a vzdělávání, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 

příjemce dotací a s jejich převedením na účet Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové 

nad Labem, Školní 1235, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. tohoto 

usnesení. 

 

R/89/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výši sazby 63 Kč za m2 za pronájem služebního bytu v Základní škole 5. května, Dvůr 

Králové nad Labem, 28. října 731. 

 

R/90/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 9 sociální komise ze dne 17.02.2020, 

2. schvaluje 

2.1. poskytnutí dotací na činnost služeb souvisejících se sociální oblastí následovně: 

Královédvorská Arnika z. s., Doubravice 94, 544 51 Doubravice - 23.100 Kč, Svaz diabetiků 

ČR, územní organizace Dvůr Králové nad Labem, 5. května 2195, Dvůr Králové nad Labem 

- 37.400 Kč, Klub důchodců v Sadové, Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem - 37.400 Kč, 

Klub důchodců v Žirči, Žireč 5309, Dvůr Králové nad Labem - 35.150 Kč, Mateřské 

centrum Žirafa, z. s., náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad Labem - 33.200 Kč, Svaz 
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postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Dvůr Králové nad 

Labem, Slunečná 2170, Dvůr Králové nad Labem - 37.400 Kč, Potravinová banka Hradec 

Králové, z. s., Na Kropáčce 30/3, 500 03 Hradec Králové - 11.200 Kč, Linka bezpečí, z. s., 

Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - 5.600 Kč, Junák - český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové 

nad Labem, z. s., Plk. Švece 1278, Dvůr Králové nad Labem - 28.100 Kč, Oblastní charita 

Červený Kostelec, stř. Hospic Anežky České, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec - 

11.200 Kč, 

2.2. smlouvy o poskytnutí dotací dle bodu 2.1. tohoto usnesení: ŠKS/SMDO-2020/0151, 

ŠKS/SMDO-2020/0149, ŠKS/SMDO-2020/0145, ŠKS/SMDO-2020/0143, 

ŠKS/SMDO-2020/0147, ŠKS/SMDO-2020/0146, ŠKS/SMDO-2020/0153, 

ŠKS/SMDO-2020/0152, ŠKS/SMDO-2020/0154, ŠKS/SMDO-2020/0148 a pověřuje 

starostu města jejich podpisem, 

 

3. ukládá vedoucí ŠKS 

3.1. předložit smlouvy dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 17.03.2020 

4. schvaluje 

4.1. poskytnutí dotací na sociální služby následovně: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu 

Trutnov, Procházkova 818, Trutnov - odborné sociální poradenství 18.000 Kč, Centrum 

LIRA, z. ú., Matoušova 406/20, Liberec - raná péče 19.200 Kč, Oblastní charita Hradec 

Králové, Komenského 266, Hradec Králové - raná péče 48.000 Kč, Život Hradec 

Králové, o. p. s., Tř. E. Beneše 1747, Hradec Králové - tísňová péče 48.100 Kč, 

4.2. smlouvy o poskytnutí dotací dle bodu 4.1. tohoto usnesení: č. ŠKS/SMDO-2020/0172, 

ŠKS/SMDO-2020/0175, ŠKS/SMDO-2020/0171, ŠKS/SMDO-2020/0170 a pověřuje 

starostu města jejich podpisem, 

5. ukládá vedoucí ŠKS 

5.1. předložit starostovi města smlouvy dle bodu 4.2. tohoto usnesení k podpisu, 

Termín: 17.03.2020 

6. doporučuje zastupitelstvu města 

6.1. schválit poskytnutí dotací na sociální služby následovně: Oblastní charita Červený 

Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec - domov pro osoby se zdravotním 

postižením 54.000 Kč, odlehčovací služby v Domově sv. Josefa 60.000 Kč, Diakonie ČCE – 

středisko ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem 

- pečovatelská služba 160.000 Kč, denní stacionář 120.000 Kč, domov pro seniory 

120.000 Kč, domov se zvláštním režimem 104.000 Kč, Sdružení ozdravoven a léčeben 

okresu Trutnov, Procházkova 818, Trutnov - sociální rehabilitace 58.400 Kč, kontaktní 

centrum 50.400 Kč, Misericordia, o. p. s., Štefánikova 1207, Dvůr Králové nad Labem - 

sociální rehabilitace 72.000 Kč, Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr 

Králové nad Labem - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

160.000 Kč, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 160.000 Kč, odborné sociální 

poradenství 75.000 Kč, osobní asistence 160.000 Kč, sociálně - terapeutické dílny 

160.000 Kč,  

6.2. schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO-2020/0163, ŠKS/SMDO-2020/0162, 
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ŠKS/SMDO-2020/0159, ŠKS/SMDO-2020/0161, ŠKS/SMDO-2020/0160, 

ŠKS/SMDO-2020/0158, ŠKS/SMDO-2020/0174, ŠKS/SMDO-2020/0173, 

ŠKS/SMDO-2020/0169, ŠKS/SMDO-2020/0164, ŠKS/SMDO-2020/0165, 

ŠKS/SMDO-2020/0166, ŠKS/SMDO-2020/0167, ŠKS/SMDO-2020/0168 v souladu s bodem 

6.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejich podpisem,  

  
7. ukládá vedoucí ŠKS 

7.1. předložit starostovi města smlouvy dle bodu 6.2. tohoto usnesení k podpisu. 

Termín: 31.03.2020 

 

R/91/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s rozšířením hlavní činnosti Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 

o bod: pořádání volnočasových aktivit pro obyvatele domů s pečovatelskou službou 

prostřednictvím aktivizačního pracovníka, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit zřizovací listinu Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem dle přílohy 

č. 2, doplněnou v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, s účinností od 01.04.2020 

a pověřit starostu města podpisem zřizovací listiny. 

 

R/92/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, že organizace 

byla vybrána za realizátora zakázky na dodavatele zajištění sociálních služeb pro 

osoby bez přístřeší na Královédvorsku, v rámci projektu Služby sociální 

prevence v Královéhradeckém kraji VI, registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015003, a to na období od 01.01.2020 - 30.06.2022 a bude 

jim postupně vyplacena odměna v celkové výši 2.647.762 Kč. 

 

R/93/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis sportovní komise RM ze dne 17.02.2020, 

2. schvaluje 

2.1. poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy 

a sportu na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně: 

SKK Dvůr Králové nad Labem z. s., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem - sportovní 

činnost 22.000 Kč, 

Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z. s., Krkonošská 2850, Dvůr Králové nad 

Labem - sportovní činnost 14.000 Kč a závod Na kole Schulzovými sady 5.000 Kč,  
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SK MG Grácia, z. s., Obránců míru 261, Trutnov - sportovní činnost 11.000 Kč 

POWERLIFTING DK, z. s., nábřeží Benešovo 1252, Dvůr Králové nad Labem - sportovní 

činnost 26.000 Kč, 

SDH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žireč, Žireč 164, Dvůr Králové nad Labem - 

sportovní činnost 21.000 Kč, 

Horolezecký oddíl Dvůr Králové nad Labem, z. s., Lipnice 137, Dvůr Králové nad Labem - 

sportovní činnost 22.000 Kč, 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Verdek, Verdek 35 - sportovní činnost 20.000 Kč, 

Junák - český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s., Plk. Švece 1278, Dvůr 

Králové nad Labem - sportovní činnost 30.000 Kč, 

Self defence Team DK, z. s., Nerudova 1417, Dvůr Králové nad Labem - pořádání 

sportovních akcí turnaj boj o šerpy a turnaj OPEN Fight SDT - kumite 30.000 Kč,  

TJ UŠO Královéhradecko sever, z. s., Za Školou 178, Trutnov - Královéhradecký master 

s TOP (šipky) 5.000 Kč, 

Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, z. s., Okružní 2319 - Královédvorský 

volejbalový den 6.000 Kč, 

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z. s., Zborovská 2371 - Vánoční závod 

a projekt Bruslička 28.000 Kč, 

HC Dvůr Králové nad Labem, z. s., Lipnice 143 - bruslení škol a školek a miniturnaj 

O pohár města 45.000 Kč, 

TC Dvůr Králové, z. s., 17. listopadu 485 - Pohár města Dvůr Králové nad Labem 

35.000 Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Žireč, Žireč 70 - sportovní turnaje 15.000 Kč, 

Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem, z. s, Slovany 3051, Dvůr Králové nad 

Labem - MOWE IV. 9.000 Kč, 

Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., nábřeží J. Wolkera 137 - Sjezdy 

a sprinty a neckyáda 7.000 Kč, Podzvičinský turnaj dvojic a Memoriál J. Dědka 7.000 Kč, 

a atletický mítink 5.000 Kč, 

Svaz mažoretek a twirlingu ČR, z. s., U Uranie, 1583/21, Praha 7 - Holešovice - národní 

twirlingový pohár 15.000 Kč, 

Ing. Veronika Tomková, ******************************- amatérský softballový 

turnaj 3.000 Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr 

Králové nad Labem - sportovní akce 35.000 Kč, 

Mgr. Jana Vepřeková, ***************************** - závody v bezmotorovém 

létání 25.000 Kč, 

Jiří Klejšmíd, *********************************** - motokros 25.000 Kč,  

Jan Exner, **************************** - mezinárodní závody motocyklů 10.000 Kč, 

Dominika Jansová, ****************************** - účast na mezinárodních 

soutěžích 25.000 Kč, 

2.2. smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2020/0063, ŠKS/SMDO - 2020/0065, ŠKS/SMDO - 2020/0119, 

ŠKS/SMDO - 2020/0124, ŠKS/SMDO - 2020/0126, ŠKS/SMDO - 2020/0127, ŠKS/SMDO - 

2020/0182, ŠKS/SMDO - 2020/0183, ŠKS/SMDO - 2020/0074, ŠKS/SMDO - 2020/0075, 

ŠKS/SMDO - 2020/0077, ŠKS/SMDO - 2020/0109, ŠKS/SMDO - 2020/0115, ŠKS/SMDO - 

2020/0111, ŠKS/SMDO - 2020/0122, ŠKS/SMDO - 2020/0139, ŠKS/SMDO - 2020/0140, 

ŠKS/SMDO - 2020/0184, ŠKS/SMDO - 2020/0181, ŠKS/SMDO - 2020/0196, ŠKS/SMDO - 
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2020/0114, ŠKS/SMDO - 2020/0128, ŠKS/SMDO - 2020/0129, ŠKS/SMDO - 2020/0192 

v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

3. doporučuje zastupitelstvu města 

3.1. schválit poskytnutí dotací na podporu tělovýchovy a sportu na úhradu nákladů sportovní 

činnosti specifikovaných ve smlouvách následovně: 

Self defence team DK, z. s., Nerudova 1417, Dvůr Králové nad Labem - 79.000 Kč,  

Softball Club Dvůr Králové nad Labem, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem - 

60.000 Kč, 

Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, z. s., Okružní 2319, Dvůr Králové nad 

Labem - 196.000 Kč, 

1. HK Dvůr Králové, z. s., Štítného 3050, Dvůr Králové nad Labem - 528.000 Kč, 

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z. s., Zborovská 2371, Dvůr Králové nad 

Labem - 351.000 Kč, 

Tělovýchovná jednota SOKOL Lipnice, z. s., Lipnice 120, Dvůr Králové nad Labem - 

40.000 Kč, 

TC Dvůr Králové, z. s, 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem - 294.000 Kč,  

HC Dvůr Králové, z. s., Lipnice 143, Dvůr Králové nad Labem - dospělí 1.000.000 Kč,  

HC Dvůr Králové, z. s., Lipnice 143, Dvůr Králové nad Labem - mládež 908.000 Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Žireč, Žireč 70 - 28.000 Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr 

Králové nad Labem - 482.000 Kč, 

Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., nábřeží J. Wolkera 137 - oddíly bez 

fotbalu 304.000 Kč, 

Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., nábřeží J. Wolkera 137 - oddíl 

fotbalu 873.000 Kč, 

Angeles Dance Group, z. s., Zábřezí 12, Dvůr Králové nad Labem - 126.000 Kč, 

Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem, z. s., Slovany 3051, Dvůr Králové nad 

Labem - 100.000 Kč, 

KARATE DO Dvůr Králové nad Labem, z. s., Krátká 3192, Dvůr Králové nad Labem - 

130.000 Kč, 

3.2. schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2020/0062, ŠKS/SMDO - 2020/0064, ŠKS/SMDO - 

2020/0066, ŠKS/SMDO - 2020/0098, ŠKS/SMDO - 2020/0099, ŠKS/SMDO - 2020/0110, 

ŠKS/SMDO - 2020/0120, ŠKS/SMDO - 2020/0117, ŠKS/SMDO - 2020/0116, ŠKS/SMDO - 

2020/0112, ŠKS/SMDO - 2020/0133, ŠKS/SMDO - 2020/0134, ŠKS/SMDO - 2020/0135, 

ŠKS/SMDO - 2020/0136, ŠKS/SMDO - 2020/0137, ŠKS/SMDO - 2020/0138 v souladu 

s bodem 3.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejich podpisem, 

4. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

4.1. předložit, v případě schválení, starostovi města smlouvy dle bodů 2.2. a 3.2. k podpisu. 

Termín: 10.04.2020 
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R/94/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Mateřské škole JUTA, Riegrova 717, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 

10.000 Kč na nákup hraček a didaktických pomůcek, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2020/0180, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 17.03.2020 

R/95/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit VP města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2020 Statut a financování osadních 

výborů v částech města Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/96/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit a vydat ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zákon 

o obcích v platném znění, obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem 

č. 1/2020 O nočním klidu. 

R/97/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 5.080.000,00 Kč společností Městské 

vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., IČO 28818334, se sídlem nám. 

Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. schválit veřejnoprávní smlouvu č. KTÚ/VERJ-2020/0212 se společností Městské vodovody 

a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., IČO 28818334, se sídlem nám. Denisovo 

766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu 

města podpisem smlouvy. 

 

R/98/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z 6. jednání komise životního prostředí ze dne 15.01.2020, 

2. ukládá řediteli TSM 

2.1. ve spolupráci s předsedou komise životního prostředí předložit radě města, 

prostřednictvím odboru životního prostředí, návrh lokalit vhodných pro výsev letniček. 

Termín: 03.03.2020 
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R/99/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit, za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí 

vyrovnávací platby ve výši 250.000 Kč Městské nemocnici, a. s. ve Dvoře Králové nad 

Labem za plnění závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské pohotovosti v roce 

2020, 

1.2. schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o závazku veřejné 

služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby 

č. RAF/FIN-2020/0201 pro výše uvedený účel s Městskou nemocnicí, a. s. se sídlem 

Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostu města podpisem 

této smlouvy. 

 

R/100/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2020 včetně změn v rámci jednotlivých 

organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje 

schválený rozpočet na rok 2020 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

• na straně příjmů zvyšuje   o  1.902.200,12 Kč 

• na straně výdajů zvyšuje   o  2.080.845,50 Kč 

• ve financování upravuje    o     178.645,38 Kč 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2020 

• na straně příjmů    449.882.558,80 Kč 

• na straně výdajů    485.576.599,87 Kč 

• financování       35.694.041,07 Kč. 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2020, po této úpravě v souhrnné výši 

35.694.041,07 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 

smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 100 mil. Kč. 

 

R/101/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. seznam jednotlivých položek vedených na účtu 042 111, ORJ 02 a ORJ 10, navržených 

k „odpisu zmařených investic“ v celkové výši 12.514.543,50 Kč vč. DPH spojených 

s nerealizací akce: „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem“, 

2. souhlasí 

2.1. s důvodem „odpisu zmařených investic“ uvedených v přiloženém seznamu - příloha č. 1 

tohoto materiálu pro jejich nevyužitelnost z důvodu odkoupení ČOV společností Městské 

vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., jejímž jediným společníkem je 
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město Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 120.000.000 Kč, 

3. doporučuje zastupitelstvu města 

3.1. vyhradit si rozhodnutí o vyřazení ze seznamu nedokončeného dlouhodobého majetku - 

účet 042 111, ORJ 02 a ORJ 10, jako již nepoužitelné položky spojené s přípravou akce: 

„Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem“ v pořizovací ceně celkem 

12.514.543,50 Kč vč. DPH, 

3.2. provést „odpis zmařených investic“ a tedy vyřadit z nedokončeného dlouhodobého 

majetku (nedokončených investic) účet 042, 111 ORJ 02 a ORJ 10, položky v celkové výši 

12.514.543,50 Kč vč. DPH, jako již nepoužitelné z důvodu nerealizace akce: „Čistírna 

odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem“. 

 

R/102/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. o výběru atrakcí pro rekreační bazén na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem, 

kterými jsou dvojskluzavka, lanový most s lekníny, masážní trysky, lavice pro relaxaci, 

1.2. o výběru atrakcí pro dětskou část v rámci rekreačního bazénu s menší hloubkou 

a o výběru atrakcí pro tuto část bazénu, kterými jsou skluzavka kobra a 2x vodní dělo. 

 

R/103/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. záměr podání žádosti o dotaci na obnovu fasády Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

financovanou z prostředků Fondů EHP 2014 - 2020, Program Kultura, oblast podpory: 

Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví z důvodu vysoké finanční 

náročnosti celého projektu na rozpočet žadatele. 

 

 

R/104/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zprávu o hodnocení a posouzení nabídek z jednání hodnotící komise ze dne 21.02.2020 

veřejné zakázky na stavební práce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na akci: „II/300 Dvůr Králové nad Labem 

- Kocbeře - II. etapa“, 

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: EUROVIA 

CS, a. s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, s nabídkovou 

cenou 54.981.077,54 Kč bez DPH, tj. 66.527.103,82 Kč s DPH, přičemž část prací, které 

bude financovat město Dvůr Králové nad Labem, je ve výši 4.226.459,19 Kč bez DPH, 

tj.  5.114.015,63 Kč s DPH, 
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3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0227 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 09.04.2020 

R/105/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo pro výběr zhotovitele stavebních 

prací na investiční akci: „III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - II. etapa“ 

zadávanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení. 

 

 

R/106/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely dodatek č. 2 

k výpůjčce ze dne 22.11.2016, na část objektu v areálu zimního stadionu na st. p. č. 348/3 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, s Pavlem Škopem a TJ Dvůr Králové nad Labem, z. s., za 

účelem stanovení nového plátce úhrady energií dle přílohy č. 2. 

 

R/107/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší  

1.1. část usnesení rady města č. R/22/2020 – 40. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 

29.01.2020 bod 1.1. a 1.2. a nahrazuje text části tohoto usnesení v bode 1.3. nově: „a to 

každý pátek od 06.03.2020 do 18.12.2020, kromě svátků (dnů pracovního klidu)“.     

2. souhlasí 

2.1. s uzavřením nájemní smlouvy č. 01/2020 na pronájem části pozemku p. p. č. 3524/7 na 

náměstí T. G. Masaryka v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za účelem provozování 

pravidelných prodejních trhů (pátek) v roce 2020, mezi Technickými službami města 

Dvora Králové nad Labem a Revitalizací Kuks o. p. s. za podmínek uvedených v nájemní 

smlouvě dle přílohy č. 3, 

3. schvaluje 

3.1. uzavření smlouvy č. 320/OSTA-2020/0189 na provozování pravidelných prodejních trhů 

(pátek) s Revitalizací KUKS o. p. s., IČO 28771168 se sídlem Kuks 12, 544 43 Kuks, 

zastoupený Ing. Martinem Pušem, pro období 06.03.2020 až 18.12.2020 dle přílohy č. 7, 

4. ukládá vedoucí VVS 

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

Termín: 28.02.2020 
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R/108/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit Zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností 

od 13.03.2020. 

R/109/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci, že bytové jednotky č. 1989/11, 1989/22 a 1989/31, všechny v čp. 1987, 1988, 

1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, budou v souladu se schváleným 

postupem (Z/58/2019 - 5. ZM ze dne 20.06.2019) nabídnuty k prodeji jako bytové 

jednotky obsazené nájemníkem, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit prodej bytové jednotky č. 1987/12 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo 

v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 464/17416 

na společných částech domu čp. 1987, 1988, 1989, st. p. č. 2347, Iloně Vosičkové, 

*********************************, za celkovou kupní cenu 732.285 Kč, s tím, že 

část kupní ceny ve výši 250.000 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, část 

kupní ceny ve výši 250.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 31.12.2020 a část kupní ceny 

ve výši 232.285 Kč bude uhrazena nejpozději do 31.07.2021. Na nesplacenou část kupní 

ceny ve výši 482.285 Kč bude zřízeno v katastru nemovitostí zástavní právo ve prospěch 

města Dvůr Králové nad Labem až do jejího úplného uhrazení, 

2.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2020/0185 v souladu s bodem 2.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem, 

2.3. schválit prodej bytové jednotky č. 1988/21 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo 

v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 533/17416 

na společných částech domu čp. 1987, 1988, 1989, st. p. č. 2347, Vlastě Andrýsové, 

****************************************, za celkovou kupní cenu 992.126 Kč, 

s tím, že část kupní ceny ve výši 600.000 Kč bude uhrazena před podpisem kupní 

smlouvy, část kupní ceny ve výši 392.126 Kč bude uhrazena nejpozději do 30.04.2020. Na 

nesplacenou část kupní ceny ve výši 392.126 Kč bude zřízeno v katastru nemovitostí 

zástavní právo ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem až do jejího úplného 

uhrazení, 

2.4. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2020/0186 v souladu s bodem 2.3. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/110/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. úpravu výše nájemného z bytů pro rok 2020 o meziroční růst inflace ve výši vyhlášené 

ČSÚ, tj. o 2,8 %, s účinností od 01.01.2020, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 
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R/111/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1042/6 o výměře 420 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem spoluvlastníkům bytového domu čp. 771, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 06.03.2020 

R/112/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemkové parcely č. 975/2 o výměře 73 m2 označené jako díl „b“, 

který je dle geometrického plánu č. 310-22/2020 přisloučen do nově vzniklé pozemkové 

parcely č. 975/13 v k. ú. Verdek, části pozemkové parcely č. 975/4 o výměře 24 m2 

označené jako díl „a“, který je dle geometrického plánu č. 310-22/2020 přisloučen do 

nově vzniklé pozemkové parcely č. 975/13, vše v k. ú. Verdek, za kupní cenu ve výši 

8.490 Kč, stanovenou znaleckým posudkem, společnosti Green Center s. r. o., se sídlem 

Mladoboleslavská 1121, Kbely, 197 00 Praha 9, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2020/0187 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/113/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. druhou obdrženou žádost o odkoupení pozemkové parcely č. 2165/1 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem od Ing. Věry Srbové, Semonice 52, 551 01 Jaroměř a Jana Srby, Klabava 187, 

338 41 Klabava, která byla podána v době zveřejnění záměru prodeje, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. vyzvat žadatele o koupi pozemkové parcely č. 2165/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

k podání nabídky kupní ceny. 

Termín: 06.03.2020 

R/114/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 776/1, č. 787/1, 

č. 787/13, č. 787/15, č. 792/1, č. 797/6, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 5065-13934/2019, za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 90.200 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 109.142 Kč včetně příslušné sazby 

DPH pro společnost GasNet, s. r. o., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy 7700100706_1/VB 

(ES OEMM/VB-2020/0191) se společností Gas Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností 

GridServices, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 



12/16 

 

 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 16.03.2020 

R/115/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodloužení lhůty k výstavbě rodinného domu na pozemkové parcele č. 1984/10 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to na dobu 8 let od uzavření kupní smlouvy 

č. OEMM/KUPP-2015/0472 na pozemkovou parcelu č. 1984/10 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, Davidu Kasnarovi, ************************************* a Adrianě 

Kasnarové, *************************************, 

1.2. schválit dodatek 1 č. OEMM/KUPP-2015/0472-D-1 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jeho podpisem. 

 

R/116/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě na části 

pozemkové parcely č. 309/23 v k. ú. Sylvárov, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

1.610 Kč, ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

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

inženýrské sítě č. 1038C19/54 (ES OEMM/BUDO-2020/0193) s Českou republikou - 

státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

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: 16.03.2020 

R/117/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. zrušit vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 „Zásady a postup při 

prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem“. 

 

R/118/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1 a č. 2 v čp. 400, ul. Švehlova ve Dvoře 

Králové nad Labem s Vilmou Charvátovou, IČO 88287513, sídlo: Žireč 67, 544 00 Dvůr 

Králové nad Labem, dohodou k 30.04.2020, 

1.2. dohodu o ukončení nájmu č. OEMM/DOUS-2020/0178 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohodu o ukončení nájmu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín:06.03.2020 

R/119/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. záměr pronájmu pozemkové parcely č. 2531/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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:06.03.2020 

R/120/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor na střeše budovy - Domov s pečovatelskou službou, 

ulice Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Martinu Frödemu, 

IČO 62050729, Sochorova 1694, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, za cenu 

250 Kč/měsíc/ks + DPH, tj. 3.000 Kč bez DPH/rok/ks, s DPH 3.630 Kč/rok/ks, 

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: 28.02.2020 

 

R/121/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. záměr prodat část pozemkové parcely č. 1121/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín:06.03.2020 

 

 

 

R/122/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 3598 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

úřadu Dvůr Králové nad Labem. 
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Termín: 06.03.2020 

R/123/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. zrušit usnesení číslo Z/152/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze 

dne 10.12.2019, kterým byl schválen prodej pozemkové parcely č. 2067/18 a části 

pozemkové parcely č. 2067/20, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. schválit prodej pozemkové parcely č. 2067/18 o výměře 25 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 bez příslušné sazby DPH, tj. za dohodnutou kupní 

cenu ve výši 10.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. v celkové výši 12.100 Kč včetně 

příslušné sazby DPH, Pavlu a Iloně Petráčovým, ***************************** 

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

1.3. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP - 2020/0197 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/124/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej části pozemku vedeného jako stavební parcela č. 470 o výměře 417 m2 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, oddělené geometrickým plánem č. 5075-31/2020, za 

kupní cenu 350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 145.950 Kč, do podílového 

spoluvlastnictví vlastníkům jednotek vymezených v budově čp. 524, stojící na st. p. č. 470 

v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, a to vlastníkům jednotek č. 524/11, 

524/12, 524/21, 524/22, 524/31, 524/32. Velikosti prodávaných spoluvlastnických podílů 

a tomu odpovídající podíly na úhradě kupní ceny budou odpovídat velikosti podílů na 

společných částech budovy, příslušející každému vlastníkovi jednotky tak, jak jsou 

uvedeny na LV č. 7438, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, 

Katastrální pracoviště Trutnov, 

1.2. uložit starostovi města Dvůr Králové nad Labem vypracovat návrh smlouvy dle 

bodu   1.1. tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému 

katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru 

nemovitostí. 

 

R/125/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zřízení věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 683/1, č. 705/1, č. 3580, 

č. 4010/1, č. 4015/1, č. 4532, č. 4533, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 4941-146/2018, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

179.600 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 217.316 Kč včetně příslušné sazby DPH pro 

společnost GasNet, s. r. o., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 9900092763_1/VB 

(ES OEMM/BUDO-2020/0198) s GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 01 Ústí nad 

Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností GridServices, s. r. o., se 

sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 16.03.2020 

R/126/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení části stavební parcely č. 3180 o výměře 9 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, která je dle geometrického plánu č. 5060-503/2019 označena jako nově vzniklá 

pozemková parcela č. 4939 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 300 Kč/m2, 

tj. za celkovou kupní cenu ve výši 2.700 Kč, od družstva COOP Dvůr Králové nad Labem, 

družstvo, Legionářská 3031, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2020/0207 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/127/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s odkoupením části pozemkové parcely č. 3987/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, v rámci stavby „Rekonstrukce ul. Alešova - prodloužení chodníků“, od společnosti 

ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem. 

 

R/128/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: "Licence Microsoft Office 2019, Exchange Server 2019, 

Windows Server 2019", v souladu s článkem VI., vnitřního předpisu města Dvůr Králové 

nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 

Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem VI., odst. A, vnitřního předpisu města 

Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.3. vedoucího odboru OI, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci 

veřejné zakázky, 

1.4. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro 

posouzení splnění podmínek účasti včetně náhradníků, 

2. rozhoduje 

2.1. v souladu s článkem VI., odst. A, vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem 

č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 

Králové nad Labem, že pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce systému 

E-ZAK, 
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3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

3.2. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise k 16.03.2020. 

Termín: 30.04.2020 

R/129/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

1.2. schválit nové termíny nesplněných úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle 

přílohy č. 2. 

R/130/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. program 10. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 

12.03.2020 od 16:00 hodin v sále Hankova domu. 

 

1.  Zahájení 

2. Plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

3. Výbory ZM 

4. Vnitřní předpis města č. 2/2020 Statut a financování osadních výborů 

5. Obecně závazná vyhláška města č. 1/2020 o nočním klidu 

6. Volba přísedící Okresního soudu v Trutnově 

7. Valná hromada Krematoria a. s. Jaroměř 

8. Návrh na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

9. Majetkové záležitosti 

10. Zřizovací listina Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 

11. Projekt „ČOV ve Dvoře Králové nad Labem“ 

12. Odpis zmařených investic spojených s přípravou výstavby akce „Čistírna odpadních 

vod ve Dvoře Králové nad Labem“ 

13. Dotace na podporu sociálních služeb 

14. Dotace na podporu tělovýchovy a sportu 

15. Podání žádosti o dotaci z Ministerstva obrany ČR na obnovu pomníku ve Zboží 

16. Zřizovací listina Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 

17. Informace o rozpočtovém opatření č. 6 pro rok 2019 

18. Informace o rozpočtovém opatření č. 1 pro rok 2020 

19. Opatření v případě nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 

2020 

20. Financování provozu dětské pohotovosti v roce 2020 

21. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2020 

22. Diskuze 

23. Závěr. 

Alexandra Jiřičková v. r.       Jan Helbich v. r. 
   místostarostka         místostarosta 


