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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

57. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 19.08.2020 

R/513/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. nevyhovět návrhu Martina Syrovátka na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 

Labem spočívající v umožnění výstavby rodinného domu na p. p. č. 1107/5 v katastrálním 

území Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/514/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. revokuje 

1.1. část usnesení R/478/2020 - 55. Rada města Dvůr Králové nad Labem - celý bod 2, 

2. ukládá vedoucímu VÚP 

2.1. seznámit radu města s postupem prací na územní studii jako podkladu pro změnu územně 

plánovací dokumentace ohledně prověření napojení města Dvůr Králové nad Labem na 

dálnici D 11, 

Termín: 30.09.2020 

3. ukládá vedoucímu VÚP 

3.1. po pořízení územní studie řešící přivaděč k dálnici D 11, viz bod 2.1. tohoto usnesení, 

formulovat zadání územní vyhledávající studie řešící převedení dopravy ze západní části 

území města ve směru od Hostinného, Vrchlabí ve vazbě na východní přivaděč na dálnici 

D 11. S tímto zadáním seznámit radu města, 

Termín: 30.11.2020 

4. bere na vědomí 

4.1. zadání územní studie „Prověření dopravního napojení města Dvůr Králové nad Labem na 

dálnici D 11“. 
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R/515/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uzavřením dodatku č. 1 - VVS/POSS-2020/0379-D1 k Rámcové smlouvě o poskytování 

veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. VVS/POSS-

2020/0379 se společností Vodafone Czech Republic a. s., IČO 25788001, se sídlem náměstí 

Junkových 2, 155 00 Praha 5, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 - VVS/POSS-2020/0379-D1 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně 

dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. VVS/POSS-2020/0379, 

3. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

3.1. předložit dodatek č. 1 dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 11.09.2020 

 

R/516/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uzavřením dodatku č. 1 - VVS/LIC-2020/0469-D1 k licenční smlouvě č. VVS/LIC-2020/0469 

o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – Ochranný svaz autorský pro 

práva k dílům hudebním, z. s., IČO 63839997, se sídlem Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 – 

Bubeneč, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 - VVS/LIC-2020/0469-D1 k licenční smlouvě č.  VVS/LIC-2020/0469 o veřejném 

provozování hudebních děl, 

3. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

3.1. předložit dodatek č. 1 dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.08.2020 

 

R/517/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s ustanovením § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2020 Pro správu 

a vymáhání pohledávek s účinností od 01.09.2020 a pověřuje starostu jeho podpisem, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním tohoto vnitřního přepisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem, 

3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. zveřejnit vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2020 Pro správu a vymáhání 
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pohledávek na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 31.08.2020 

 

R/518/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. přistoupení Moniky Bandové, *******************************************, ***** 

************, jako kolizní opatrovnice nájemce Stanislava Vrány, určené Okresním 

soudem v Trutnově k nájemní smlouvě č. OEMM/ONBT-2018/0697 ze dne 20.07.2018. 

 

R/519/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. zrušit delegaci Petry Zivrové jako zástupkyně města Dvůr Králové nad Labem ve spolku 

Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a pověřit zastupováním města v tomto spolku 

zastupitele Jana Béma. 

 

R/520/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2020 - dodatek 

č. 1 k vnitřnímu předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2020 Organizační řád 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem s účinností od 01.09.2020 a pověřuje starostu 

města jeho podpisem, 

2. souhlasí 

2.1. se zveřejněním tohoto vnitřního přepisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem, 

3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. zveřejnit vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2020 - dodatek č. 1 

k vnitřnímu předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2020 Organizační řád Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 31.08.2020 

 

R/521/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis ze 7. jednání komise životního prostředí ze dne 24.06.2020. 

 



4/11 

 

 

R/522/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 2309/88 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: 21.08.2020 

 

R/523/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 21 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, Lence Hálové, 

**********************************************, na dobu určitou, od 15.09.2020 

do 14.09.2022, za smluvní nájemné 5.500 Kč/měsíc, za předpokladu, že Lenka Hálová 

uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/0908 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 28.08.2020 

 

R/524/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. nezájem Ivanky Mlynářové, *****************************************, o pronájem 

bytu č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, který by jí byl přidělen na 

základě doporučení sociální komise jako byt určený pro občany v mimořádně tíživé životní 

situaci. 

 

R/525/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1497/14 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Romanu 

a Martině Munzarovým, ***************************************, 

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: 21.08.2020 
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R/526/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat část pozemkové parcely č. 673 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 

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: 21.08.2020 

 

R/527/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3802/1 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5084-89/2020, 

za jednorázovou finanční úhradu ve výši 4.920 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 6DHM200258 (ES OEMM/VB-2020/0911) 

v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení s Povodím Labe, státním podnikem, IČO 70890005, 

se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem části pozemkové parcely č. 3802/1 o výměře 109 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem za nájemné 12 Kč/m2/rok, tj. za celkové roční nájemné ve výši 1.308 Kč, 

1.4. smlouvu o nájmu pozemků číslo 6DHM200259 (ES OEMM/NAJE-2020/0912) v souladu 

s bodem 1.3. tohoto usnesení s Povodím Labe, státním podnikem, IČO 70890005, se sídlem 

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města 

jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvy dle bodů 1.2. a 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 08.09.2020 

 

R/528/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení pozemkové parcely č. 227 o výměře 158 m2 v k. ú. Žireč Ves za kupní 

cenu ve výši 3.511 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem číslo 4934-20175, 

a uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4.950 Kč bez příslušné sazby 

DPH, tj. 5.989,50 Kč včetně příslušné sazby DPH, od České republiky - Státního statku 

Jeneč, státního podniku v likvidaci, IČO 00016918, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 – 

Řepy, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. 36/910/20 (ES OEMM/KUPP-2020/0913) v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/529/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 3/16 celku na pozemkové 

parcele č. 3742 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od Petra Pauluse, *******************, 

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

1.2. schválit darovací smlouvu číslo OEMM/DAR-2020/0914 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/530/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení částí pozemkové parcely č. 2525/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

o výměře 363 m2, která je dle geometrického plánu č. 4841-504/2017 označena jako nově 

vzniklá pozemková parcela č. 2525/10 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 78 m2, 

která je dle geometrického plánu č. 4841-504/2017 označena jako nově vzniklá pozemková 

parcela č. 2525/11 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 240 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 4841-504/2017 označena jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 3784/11 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 86 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 4841-504/2017 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 3784/15 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu ve výši 138.200 Kč bez příslušné 

sazby DPH, tj. 167.222 Kč včetně příslušné sazby DPH, stanovenou znaleckými posudky, od 

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

1.2. schválit kupní smlouvu číslo 000237_2020 (ES OEMM/KUPP-2020/0915) v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/531/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 683/1, č. 4010/1, obě 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5101-40/2020, za 

jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.904 Kč včetně příslušné sazby DPH pro společnost 

GasNet, s. r. o., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy 9900092763_1a/VB (ES OEMM/BUDO-

2020/0916) s GasNet, s. r. o., IČO  27295567se sídlem Klíšská 940, 401 01 Ústí nad Labem, 

která je na základě plné moci zastoupena společností GridServices, s. r. o., IČO 27935311, 

se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 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: 08.09.2020 
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R/532/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3762 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5132-385/2020, za jednorázovou 

finanční náhradu ve výši 3.400 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 4.114 Kč včetně příslušné 

sazby DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2020134/VB2 (ES OEMM/VB-

2020/0917) se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 

405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, která je na základě plné moci zastoupená společností 

ELEKTRO SCHEJBAL s. r. o., IČO 7215878, se sídlem Kocbeře 90, 544 64 Kocbeře, která je na 

základě plné moci zastoupena Petrem Havlíčkem, IČO 76192571, se sídlem Jana Palacha 

1348, 511 01 Turnov 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: 08.09.2020 

 

R/533/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodloužení lhůty k výstavbě rodinného domu na pozemkové parcele č. 201/1 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to na dobu 15 let od uzavření kupní smlouvy 

č. OEMM/KUPP-2008/581 na pozemkovou parcelu č. 2001/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, Radimu Musilovi, *************************************, 

1.2. schválit dodatek 3 č. OEMM/KUPP-2008/581-D-3 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jeho podpisem. 

 

R/534/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení pozemkové parcely č. 3635/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od 

společnosti Lesy České republiky, s. p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 

500 08 Hradec Králové za cenu stanovenou znaleckým posudkem včetně uhrazení nákladů 

za vyhotovení znaleckého posudku a pověřit starostu města podpisem žádosti o odkoupení 

pozemkové parcely. 

 

R/535/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: „Zatěsnění kanalizačního 

sběrače jednotné kanalizace DN 400 ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem“ od šachty Š1 

po šachtu Š8, v souladu s článkem V bod 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad 
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Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 

Králové nad Labem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem V bod 5 vnitřního předpisu města Dvůr 

Králové nad Labem č. 7/2020 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

městem Dvůr Králové nad Labem, 

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

veřejné zakázky, 

 

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

posouzení splnění podmínek účasti včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit, aby členové hodnoticí komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 

náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 04.09.2020 před 

otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

 

Termín: 04.09.2020 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci. 

Termín: 30.11.2020 

 

R/536/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. o rekonstrukci autobusového nádraží na stávajících pozemkových parcelách č. 142/5, 

č. 143/2, č. 143/4, č. 148/11, č. 2616/3, č. 3569/1, č. 3569/3, č. 3571/30, č. 3571/31, 

všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. že pro výběr budoucího architektonicko - urbanisticko - dopravního návrhu řešení 

autobusového nádraží bude využita architektonická soutěž, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. připravit základní koncepci výběru architektonicko - urbanisticko - dopravního návrhu 

včetně návrhu soutěžních podmínek a předložit ji radě města k projednání, 

Termín: 30.11.2020 

 

R/537/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení zadávání veřejné zakázky: „Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka při 

akci Kanalizace a ČOV v městské části Žireč“, v souladu s článkem VI, odstavec A vnitřního 

předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, včetně návrhu příslušných 
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podkladů a formulářů, kterými jsou zejména výzva k podání nabídek, návrh smlouvy o dílo, 

krycí list, čestné prohlášení, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v systému E-ZAK v souladu s článkem VI, odstavec A, bod 2 

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 RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci této 

veřejné zakázky, 

1.4. složení hodnoticí komise, která je současně komisí pro otevírání obálek s nabídkami 

a komisi pro posouzení splnění podmínek účasti včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 31.10.2022 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zahájení činnosti hodnoticí komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 15.09.2020 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

Termín: 15.09.2020 

 

R/538/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o otevírání nabídek, písemnou zprávu zadavatele o hodnocení nabídek 

a písemnou zprávu o výsledku posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele 

k veřejné zakázce zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění na stavební práce: „Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita 

Sylvárov, Dvůr Králové nad Labem – STL plynovod a přípojky“, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvýhodnější nabídky výše uvedené 

veřejné zakázky tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti I. SPZ s. r. o., 

IČO 00528749, se sídlem U Panasonicu 375, Staré Čívice, 530 06 Pardubice VI s nabídkovou 

cenou 1.269.967,53 Kč vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0647 na výše uvedenou veřejnou zakázku s vítězným 

uchazečem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 24.08.2020 

 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0647 

starostovi města k podpisu. 

Termín: 17.09.2020 

 

R/539/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. v souladu s ustanovením bodu 7. písm. a) Statutu sociálního fondu zaměstnanců města 

a uvolněných členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem jmenovat za člena 

správní rady tohoto fondu Evu Ježkovou. 

 

R/540/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 23.07.2020, 

2. souhlasí 

2.1. s dočasným omezením činnosti komise pro občanské záležitosti do 31.12.2020, které 

spočívá v zasílání písemných dotazů jubilantům ohledně osobní návštěvy členů komise 

a s organizováním vítání občánků s ohledem na vývoj situace COVID-19. 

 

R/541/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s použitím fondu investic Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem na nákup 

biblioboxu. 

 

R/542/2020 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Post Bellum, o. p. s., Štěpánská 704/61, Praha 1, ve výši 10.000 Kč na 

úhradu výdajů na realizaci projektu s názvem Putovní výstava: Z totality do totality, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO-2020/0918 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy, 
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2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 08.09.2020 

 

 

 

 

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

      
            

          


