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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

52. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 24.06.2020 

R/411/2020 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 8/2020 Rozdělení 

rozpočtového hospodaření do organizačních jednotek rozpočtu dle rozpočtové skladby 

s vymezením seznamu příkazců operací s účinností od 01.07.2020, 

2. ukládá           

 vedoucímu RAF            

2.1. předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem 

č. 8/2020 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

Termín: 30.06.2020 

3. nesouhlasí 

3.1. se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/412/2020 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. usnesení rady města č. R/927/2011-35.RM ze dne 18.10.2011 ve znění: 

„rozhodování o uzavírání smluv o pronájmu hrobových míst na hřbitovech města Dvůr 

Králové nad Labem včetně souvisejících dokumentů a pověřuje podepisováním těchto 

smluv včetně souvisejících dokumentů vedoucího odboru VVS“, 

2. svěřuje 

2.1. v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

odboru KTÚ rozhodování o uzavírání smluv o pronájmu hrobových míst na hřbitovech 

města Dvůr Králové nad Labem včetně souvisejících dokumentů a pověřuje podepisováním 

těchto smluv včetně souvisejících dokumentů vedoucího odboru KTÚ. 
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3. schvaluje 

3.1. vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa uzavřená v řádném termínu, 

3.2. vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa uzavřená po datu splatnosti, 

3.3. vzorový dodatek ke smlouvě o nájmu hrobového místa – změna platnosti smlouvy, 

3.4. vzorový dodatek ke smlouvě o nájmu hrobového místa – změna nájemce hrobového místa. 

 

R/413/2020 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. usnesení rady města č. R/21/2014-121.RM ze dne 14.01.2014 ve znění: 

„v souladu s § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů je 

uzavření smlouvy o termínu a místě konání svatebního obřadu výkonem přenesené 

působnosti a k uzavření smlouvy je dle Organizačního řádu kompetentní odbor VVS“, 

2. svěřuje 

2.1. v souladu s § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů odboru 

ODS rozhodování o uzavírání smluv o termínu a místě konání svatebních obřadů včetně 

souvisejících dokumentů a pověřuje podepisováním těchto smluv včetně souvisejících 

dokumentů vedoucího odboru ODS, 

3. schvaluje 

3.1. vzorovou smlouvu o termínu a místě konání svatebního obřadu. 

 

 

 

 

 

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

            
          


