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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

51. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 17.06.2020 

R/379/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč na úhradu nákladů spojených s převzetím 

a zajištěním péče o nalezeného psa na území města Dvůr Králové nad Labem Martinovi 

Kubíkovi, trvale bytem *****************************************, 

1.2. darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0613/2020 dle bodu 1.1. s Martinem Kubíkem, trvale 

bytem *****************************************, a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

2. ukládá vedoucí VVS          

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

Termín: 17.08.2020 

 

R/380/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. návrhy občanů na pojmenování ulic a stanovisko komisí RM na pojmenování nových ulic 

v lokalitách ulic Hradecká a Pod Lesem, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. rozhodnout o novém názvu ulice v lokalitě ulice Hradecké (delší ulice v příloze č. 1) na nový 

název ulice K Vodárně s účinností od 01.01.2021, 

2.2. rozhodnout o pojmenování nové ulice v lokalitě ulice Hradecké (kratší ulice v příloze č. 1) 

na nový název V Lužánkách s účinností od 01.01.2021, 

2.3. rozhodnout o pojmenování nové ulice v lokalitě ulice Pod Lesem (v příloze č. 2) na nový 

název V Podlesí s účinností od 01.01.2021. 
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R/381/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává na základě § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění a podle § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění nařízení města č. 1/2020, kterým se vyhlašuje 

záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov. 

 

R/382/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Podpora domácího kompostování II ve 

Dvoře Králové nad Labem“, 

2. ukládá vedoucímu OŽP           

2.1. zajistit zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Podpora domácího 

kompostování II ve Dvoře Králové nad Labem“. 

Termín: 31.07.2020 

 

R/383/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zajištěním přeložky plynárenského zařízení a úhradou nákladů s ní souvisejících v lokalitě 

Sylvárov – malá průmyslová zóna za areálem Technických služeb města Dvora Králové nad 

Labem z důvodu provozování plynových zařízení jako součást distribuční soustavy, se 

společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení pro areál Technických služeb města 

Dvora Králové nad Labem a úhradě nákladů s ní souvisejících MPZ Sylvárov – komunikace 

č. smlouvy 4000230442 (ES - RISM/OSTA-2020/0630) se společností GasNet, s. r. o., Klíšská 

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, která je na základě plné moci 

zastoupena společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 

IČO 27935311 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucímu RISM           

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

Termín: 24.06.2020 
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R/384/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. důvod zrušení veřejné zakázky na akci: „Oprava vjezdu ke hřbitovu, Dvůr Králové nad 
Labem, Verdek“, kterým je nepodání nabídky žádného uchazeče o tuto veřejnou 
zakázku ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, 

2. ruší 

2.1. veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Oprava vjezdu ke hřbitovu, Dvůr Králové 
nad Labem, Verdek“, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zahrnout náklady na realizaci akce: „Oprava vjezdu ke hřbitovu, Dvůr Králové nad 
Labem, Verdek“ do návrhu rozpočtu města na rok 2021, 

Termín: 30.09.2020                                              

4. ukládá vedoucímu RISM           

4.1. zajistit vypsání veřejné zakázky na realizaci akce: „Oprava vjezdu ke hřbitovu, Dvůr Králové 

nad Labem, Verdek“ do října 2020 s realizací v roce 2021. 

Termín: 31.10.2020 

 

R/385/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 3/2020 z jednání stavebně - architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad 

Labem ze dne 28.05.2020. 

 

R/386/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje 20RRDU2 

„Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji“ na 

částečné pokrytí finančních nákladů na stavební práce v rámci investiční akce: „III/299 15 

Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - II. etapa“ a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM          

2.1. předložit žádost o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu 

a následně zajistit její podání, 

Termín: 29.06.2020 

3. ukládá vedoucímu RAF          

3.1. v případě přiznání dotace zahrnout dotační prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření roku 2020. 

Termín: 30.11.2020 
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R/387/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat části pozemkových parcel č. 27/2, č. 908/4 a č. 29/2, vše v k. ú. Verdek, Adéle 

Klímové, **************************************, 

2. ukládá vedoucí OEMM           

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

Králové nad Labem. 

Termín: 30.06.2020 

 

R/388/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu částí pozemkové parcely č. 143/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

společnosti Outdoor akzent s. r. o., IČO 00545911, Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, 

1.2. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 148/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

společnosti ZOO Dvůr Králové a. s., IČO 27478246, Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem, 

1.3. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 148/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

společnosti EUROPLAKAT spol. s r. o., IČO40614832, Rohanské nábřeží 678/25, 

186 00 Praha 8 - Karlín, 

1.4. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2616/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

společnosti Penny Market s. r. o., IČO 64945880, Počernická 257, 250 73 Radonice, 

1.5. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2616/3 a části pozemkové parcely č. 142/5, 

obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, společnosti E.ON Energie, a. s., IČO 26078201, 

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 

2. ukládá vedoucí OEMM           

2.1. zveřejnit záměry pronájmu dle bodů 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. a 1.5. tohoto usnesení na úřední 

desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 26.06.2020 

 

R/389/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem pozemkových parcel č. 3436/1 o výměře 5 355 m2 , č. 3436/3 o výměře 3 396 m2, 

č. 3436/4 o výměře 2 509 m2, č. 3436/5 o výměře 893 m2 a č. 3436/6 o výměře 1 163 m2, 

všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem 

s. r. o., IČO 27553884, Raisova 2824, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a aktualizaci přílohy 

č. 1 - soupis lesních a ostatních pozemků a soupis budov a staveb k 30.04.2020, 

1.2. dodatek č. 10 RIM/NAJE-2009/20-D- 10 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 
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2. ukládá vedoucí OEMM           

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

Termín: 03.07.2020 

 

R/390/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 40 na náměstí  

T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, o celkové výměře 47,72 m2, za cenu 

754,40 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, za účelem zřízení 

kanceláře, společnosti JH Gold construction s. r. o., IČO 08390649, Kaprova 42/14, 

110 00 Praha 1, 

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: 19.06.2020 

 

R/391/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3496/8, č. 3636, 

č. 3639, č. 3648, č. 3998, č. 851/6, č. 3370/2, č. 3376/7, č. 3382/3, č. 3382/14, č. 3387/10, 

č. 3390/1, č. 3390/20, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 5063-121/2019, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

374.400 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 453.024 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2006481/VB/010 (ES OEMM/VB-

2020/0644) se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 

Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 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: 03.07.2020 

R/392/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s umístěním silnostěnné mikrotrubičky do částí pozemkových parcel č. 3773/1, č. 3771/2, 

č. 2307/4, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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

č. 3773/1, č. 3771/2, č. 2307/4, 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, 
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2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. OEMM/BUDO-

2020/0645 s Martinem Fröde, IČO 62050729, se sídlem Sochorova 1694, 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: 03.07.2020 

 

R/393/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 979/2, č. 3680, 

obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez 

příslušné sazby DPH (tj. 242 Kč včetně příslušné sazby DPH) za každý započatý metr 

uloženého kabelového vedení a zařízení, s umístěním stavby v částech pozemkových parcel 

č. 979/2, č. 3680, obě 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-12-2017588/SOBS VB/1 (ES OEMM-BUDO-2020/0646) se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, 

která je na základě plné moci zastoupena společností GTT a. s., IČO 63080605, se sídlem 

Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8 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: 03.07.2020 

 

R/394/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr směny pozemkové parcely č. 3559/3, části pozemkové parcely č. 3528, za část 

stavební parcely č. 478/3, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. záměr podílového vyrovnání stavební parcely č. 478/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.3. záměr směny části stavební parcely č. 478/2 za část stavební parcely č. 479/3, obě 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM           

2.1. zveřejnit záměry dle bodů 1.1., 1.2. a 1.3. tohoto usnesení na úřední desce Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 26.06.2020 
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R/395/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s provedením stavby „Rekonstrukce ul. Alešova – prodloužení chodníků“ na části 

pozemkové parcely č. 3987/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o právu provést stavbu č. smlouvy 000328_2020 (ES OEMM/OSTA-2020/0654) se 

společností ČEZ, a. s., IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 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: 03.07.2020 

 

R/396/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1688/2 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: 30.06.2020 

 

R/397/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se záměrem realizace Obchodního centra Zálabí - Dvůr Králové nad Labem, dle předložené 

projektové dokumentace za podmínky dopracování vazeb na okolí, 

2. ukládá předsedovi stavebně – architektonické komise 

2.1. jednat se zástupcem společnosti FUERTES development o doplnění architektonické studie 

ve spolupráci s Ing. arch. Jiřím Gulbisem. 

Termín: 01.07.2020 

R/398/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s pronájmem datových okruhů optické metropolitní sítě Martinu Frýzlovi za cenu 4.757 Kč 

včetně DPH/rok, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2020/0677 s Martinem Frýzlem a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 
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3. ukládá vedoucímu OI           

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

Termín: 30.06.2020 

4. schvaluje 

4.1. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. OI/POSS-2019/1097-D1 a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 

5. ukládá vedoucímu OI           

5.1. předložit dodatek dle bodu 4.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.06.2020 

 

R/399/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání finančních prostředků z dotačního fondu Královéhradeckého kraje Mateřskou 

školou, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, ve výši 117.000 Kč na projekt „Bádáme, 

tvoříme a programujeme“, evidenční číslo 20SMVU1-2020, 

2. ukládá vedoucímu RAF          

2.1. zapracovat poskytnuté dotační prostředky dle bodu 1.1. do návrhu příslušného 

rozpočtového opatření roku 2020. 

Termín: 31.08.2020 

 

R/400/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitele Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 

o přidělení finančních prostředků ve výši 30.000 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

z dotačního programu Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Polytechnická výchova 

a vzdělávání pod evidenčním číslem 20SMVU1-0037, 

2. ukládá vedoucímu RAF          

  

2.1. zapracovat poskytnuté dotační prostředky dle bodu 1.1. do návrhu příslušného 

rozpočtového opatření roku 2020. 

Termín: 31.08.2020 
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R/401/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt „Okresní kolo 

poznávání přírodnin“ ve výši 10.000 Kč, na projekt „Prima závěr s Jedničkou“ ve výši 

24.000 Kč, na projekt „LT Jívka 2020 - Hry o trůny“ ve výši 23.000 Kč a z rozpočtu 

Ministerstva kultury na projekt „Zlatá tužka - 25. ročník celostátní literární soutěže mladých 

autorů“ ve výši 22.000 Kč a na projekt „26. ročník celostátní soutěže mladých amatérských 

filmařů JUNIORFILM - Memoriál Jiřího Beneše a nominační přehlídka Malé vize 2020“ ve 

výši 82.000 Kč Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených 

národů 1620, 

2. ukládá vedoucímu RAF           

2.1. zapracovat poskytnuté dotace dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 

Termín: 31.08.2020 

R/402/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 

o přidělení finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 50.000 Kč na 

projekt Učíme se, skládáme, programujeme a 35.000 Kč na projekt Podporujeme 

a rozvíjíme aktivity mimořádně nadaného žáka, 

2. ukládá vedoucímu RAF           

2.1. zapracovat poskytnuté dotační prostředky dle bodu 1.1. do návrhu příslušného 

rozpočtového opatření roku 2020. 

Termín: 31.08.2020 

R/403/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odměny za mimořádné aktivity, dle přílohy č. 1, ředitelkám a ředitelům škol a školského 

zařízení. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 

R/404/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výjimku z počtu dětí na pracovištích Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 

1444, pro školní rok 2020/2021, v 2. třídě pracoviště Drtinova na 25 dětí, v 3. třídě 

pracoviště Dvořákova na 25 dětí, v 5. třídě pracoviště Roháčova na 26 dětí, v 6. třídě 

pracoviště Roháčova na 25 dětí, v 7. třídě pracoviště Lipnice na 25 dětí, 

1.2. výjimku z počtu dětí na pracovištích Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 

Krásnohorské 2428, pro školní rok 2020/2021, v 2. a 4. třídě pracoviště Elišky Krásnohorské 

na 26 dětí, v 1. a 2. třídě pracoviště Slunečná na 26 dětí, v 1. třídě pracoviště Verdek na 

25 dětí. 
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R/405/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokoly o činnosti a inspekční zprávy České školní inspekce, dle příloh 1 – 4, z kontrol 

provedených v Základní škole 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 a v Základní 

škole Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, 

1.2. provedená nápravná opatření zjištěných nedostatků, bezodkladně realizovaná ředitelem 

Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 a ředitelkou Základní školy 

Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, dle příloh č. 5 a 6. 

 

R/406/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odměny za mimořádné aktivity, dle přílohy, ředitelkám Hankova domu, městského 

kulturního zařízení, Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a Pečovatelské 

služby Města Dvůr Králové nad Labem. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených 

mzdových prostředků. 

2. doporučuje 

2.1. odměnu za mimořádné aktivity, dle přílohy, zástupkyni ředitelky Městského muzea ve 

Dvoře Králové nad Labem. 

 

R/407/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. jmenuje 

1.1. v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů s účinností od 01.07.2020 do pracovní pozice vedoucí odboru 

dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Ing. Evu 

Ježkovou, 

2. pověřuje 

2.1. tajemníka městského úřadu podpisem jmenovacího dekretu, 

 

R/408/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. jmenuje 

1.1. v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů s účinností od 01.09.2020 do pracovní pozice vedoucí odboru 

obecní živnostenský úřad Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Ing. Helenu 

Dubánkovou, 

2. pověřuje 

2.1. tajemníka městského úřadu podpisem jmenovacího dekretu. 
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R/409/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o obcích) odbor všeobecné vnitřní správy včetně oddělení 

technicko hospodářského Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem k termínu 

30.06.2020, 

2. mění 

2.1. název odboru dopravy a silničního hospodářství na odbor dopravní a správní Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem s účinností od 01.07.2020, 

3. zřizuje 

3.1. v rámci odboru kanceláře tajemníka úřadu provozní oddělení s účinností od 01.07.2020, 

3.2. v rámci odboru dopravního a správního dvě nová oddělení – správní oddělení a oddělení 

dopravy a silničního hospodářství s účinností od 01.07.2020, 

4. schvaluje 

4.1. v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2020 - Organizační řád, 

včetně přílohy - organizační schéma, a to s platností od 01.07.2020, 

5. souhlasí 

5.1. se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2020 na webových 

stránkách města, 

6. ukládá tajemníkovi městského úřadu         

6.1. zajistit veškeré organizační a pracovněprávní úkony vedoucí k realizaci organizační změny 

dle bodu 1. - 3. tohoto usnesení, 

6.2. zveřejnit vnitřní předpis v souladu s bodem 5.1. na webových stránkách města. 

Termín: 01.07.2020 

R/410/2020 - 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informace o možnosti změnit zástavbovou situaci v oblasti „Sylvárov“, 

2. ukládá místostarostovi          

2.1. svolání veřejného jednání s obyvateli této oblasti a autory petice proti výstavbě. 

Termín: 30.06.2020 

 

 

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


