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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

84. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 30.06.2021 

R/371/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 198/1 v k. ú. Zdobín, 

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: 09.07.2021 

R/372/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat stavební parcelu č. 3669 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Libuši Krausové, 

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

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: 09.07.2021 

 

R/373/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 1688/34 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: 05.07.2021 
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R/374/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost manželů Hany a Pavla Purmových ve věci opravy opěrné zdi na st. p. č. 526, jejíž 

součástí je stavba čp. 634 v ulici Tyršova ve Dvoře Králové nad Labem, v jejich vlastnictví 

o spoluúčast města na vzniklých nákladech ve výši 80 % s ohledem na sousední „pěší a cyklo“ 

komunikaci ve vlastnictví města, 

2. nesouhlasí 

2.1. se spoluúčastí města na vyčíslených nákladech v požadované výši 80 % na opravě opěrné 

zdi, 

3. ukládá místostarostovi města 

3.1. jednat s manžely Purmovými o jiných možnostech technického řešení. 

Termín: 31.08.2021 

 

R/375/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr podat pozemkové parcely č. 190/2, č. 190/3, č. 218/1, všechny v k. ú. Lipnice 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: 08.07.2021 

 

R/376/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem pozemkových parcel č. 2017/2 o výměře 108 m2 a č. 2017/3 o výměře 158 m2, obě 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2 /rok, tj. celkové roční nájemné 

1.330 Kč, Martinu Záveskému, **************, na dobu neurčitou od 01.07.2021, 

1.2. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2021/0092 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. 

Termín: 21.07.2021 
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R/377/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. požadavek HC Dvůr Králové, z. s. na začátek sezóny zimního stadiónu 2021/2022 a využití 

ledové plochy od 05.08.2021 a zřízení ošetřovny na zimním stadiónu, 

2. souhlasí 

2.1. se zahájením přípravy ledové plochy pro sezónu 2021/2022 od 01.08.2021, 

3. ukládá řediteli TSM 

3.1. zajistit závazný dokument zpracovaný odbornou firmou spočívající v posouzení 

provozuschopného stavu chladícího zařízení na zimním stadiónu - zjistit stávající skladbu 

ledové plochy - počet konstrukčních vrstev a jejich vlastností, stav chladícího potrubí - a 

zhodnotit možnosti dalšího užívání kluziště s případným návrhem řešení. 

Termín: 14.07.2021 

 

R/378/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout byt č. 7 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt bez 

předběžného určení, za min. cenu 4.080 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s byty 

v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. hodnoticí komisi na pronájem bytu č. 7 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem 

ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník 

Tomáš Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu 

dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 07.07.2021 

 

R/379/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. vyhlašuje 

1.1. výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města Technické služby 

města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 1, 

2. schvaluje 

2.1. výběrovou komisi pro otevírání obálek a výběr ředitele/ky ve složení členů rady města. 

 

R/380/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výpůjčku pozemku st. p. č. 665/2, jehož součástí je budova čp. 121, pozemku st. p. č. 1467, 
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jehož součástí je budova čp. 1806 a pozemku 862/1, jehož součástí je budova bez čp. 

SPORTOVNÍ HALA na nábřeží Jiřího Wolkera, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Střední 

průmyslové škole a Střední odborné škole, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 

2069, dále movitého majetku v celkové hodnotě 469.606 Kč umístěného v nebytových 

prostorách budovy bez čp. SPORTOVNÍ HALA na nábřeží Jiřího Wolkera, na dobu určitou 

5 let, od 01.07.2021 do 30.06.2026, 

1.2. smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2021/0091 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. 

Termín: 01.07.2021 

R/381/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

Labem, Janu Bašemu, IČO 65701321, Elišky Krásnohorské 2332, Dvůr Králové nad Labem, 

od 07.07.2021 do 30.06.2026, za cenu 100,50 Kč/m2 /rok, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2021/0094 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 02.07.2021 

 

R/382/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 111 v čp. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem, k 01.07.2021, 

s Lucií Lachmanovou, ************, účastnicí řízení o pozůstalosti po zemřelém Petru 

Lachmanovi, 

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2021/0093 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. prominutí nájemného a záloh na služby ve výši 2.332 Kč za pronájem bytu č. 111 v čp. 1296, 

Komenského, Dvůr Králové nad Labem, Lucii Lachmanové, ************, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 01.07.2021 

R/383/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. své usnesení č. R/151/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.03.2021, 
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2. souhlasí 

2.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3775, č. 2259/2, 

č. 2259/5, č. 3824, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 27.200 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 32.912 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

s umístěním stavby v částech pozemkových parcel č. 3775, č. 2259/2, č. 2259/5, č. 3824, 

všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohodu 

o umístění stavby č. IE-12-2007564/SOBS VB/3 (ES OEMM-BUDO-2021/0095) 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 SB projekt, s. r. o., 

IČO 27767442, se sídlem Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín a pověřuje starostu města 

jejím podpisem, 

4. souhlasí 

4.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 354/2, č. 333/1, 

č. 354/1, č. 347/1, č. 271/1, č. 361, č. 332/3, č. 346/1, č. 311/14, č. 110/7, č. 113/23, č. 332/1, 

č. 342/1, č. 26, č. 166/10, všechny v k. ú. Sylvárov, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

277.600 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 335.896 Kč včetně příslušné sazby DPH, s umístěním 

stavby v částech pozemkových parcel č. 354/2, č. 333/1, č. 354/1, č. 347/1, č. 271/1, č. 361, 

č. 332/3, č. 346/1, č. 311/14, č. 110/7, č. 113/23, č. 332/1, č. 342/1, č. 26, č. 166/10, všechny 

v k. ú. Sylvárov, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

5. schvaluje 

5.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohodu 

o umístění stavby č. IE-12-2007564/SOBS VB/20 (ES OEMM-BUDO-2021/0096) 

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, 

6. ukládá vedoucí OEMM 

6.1. předložit smlouvy dle bodu 3.1. a 5.1 tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 23.07.2021 

 

R/384/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Jany Kopecké, ************, o zlegalizování stávající lesní cesty a zřízení věcného 

břemene na částech pozemkových parcel č. 478, č. 467/1, obě v k. ú. Verdek, 

2. nesouhlasí 

2.1. s legalizací stávající lesní komunikace nacházející se na pozemkových parcelách č. 478, 

č. 467/1, obě v k. ú. Verdek, 
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3. souhlasí 

3.1. se záměrem zřízení úplatného věcného břemene zajišťujícího právo průjezdu a průchodu pro 

pozemkovou parcelu č. 467/2, stavební parcelu č. 89 jejíž součástí je stavba č. p. 56, vše 

v k. ú. Verdek, přes pozemkové parcely č. 478, č. 467/1, obě v k. ú. Verdek, a to v rozsahu 

od stávající silnice II/299 a za cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem, 

4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. vyzvat Janu Kopeckou, *************, k předložení geometrického plánu na zřízení 

věcného břemene spočívajícího v právu průchodu a průjezdu po částech pozemkových 

parcel č. 478, č. 467, obě v k. ú. Verdek, v rozsahu dle přílohy č. 1 a znaleckého posudku na 

stanovení ceny za zřízení věcného břemene. 

Termín: 16.07.2021 

 

R/385/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. bezúplatné zrušení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 2637/3 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, spočívající v právu chůze a jízdy pro pozemkovou parcelu č. 2638, 

stavební parcelu č. 1959, jejíž součástí je stavba č. p. 462, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

které bylo zřízeno dle geometrického plánu č. 2076-402/2002, 

1.2. zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 2637/3 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, spočívajícího v právu chůze a jízdy pro pozemky pozemkovou parcelu č. 2638, 

stavební parcelu č. 1959, jejíž součástí je stavba č. p. 462, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

dle geometrického plánu č. 5232-233/2021, 

2. pověřuje 

2.1. starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodů 1.1. a 1.2. 

tohoto usnesení, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit smlouvu v souladu s body 1.1. a 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 16.07.2021 

 

R/386/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 142/5 o výměře 100 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

ve výši 1.200 Kč/rok bez příslušné sazby DPH, tj. 1.452 Kč/rok včetně příslušné sazby DPH, 

společnosti KAD spol. s r. o., IČO 49812947, Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí, na dobu 

neurčitou, od 01.07.2021, 

1.2. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2021/0097 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

 



7/20 

 

 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 16.07.2021 

 

R/387/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zprávu o průběhu přípravy prodeje nemovitostí - hájoven a plnění úkolu v souladu 

s usnesením č. R/80/2021-73. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.02.2021. 

2. ukládá místostarostovi města 

2.1. prověřit ve spolupráci s jednatelem Lesů města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. Petrem 

Kupským možnost zřízení environmentálního centra na pozemcích hájovny Krkonošská 

čp. 678, Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 30.11.2021 

 

R/388/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. doplňující informace k záměru Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE 

Vrchlabí vybudovat na částech pozemkových parcel č. 1608/1, č. 1608/2, obě v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, novou budovu školy. 

 

R/389/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 81/3 v k. ú. Lipnice 

u Dvora Králové, a to za prokazatelně vynaložené náklady za vybudování vodovodní 

a kanalizační přípojky pro pozemkovou parcelu č. 81/3 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové. 

 

R/390/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 62 v čp. 2902, Eduarda 

Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Jaroslav Ježek, ************, 

2. místo: Emília a Milan Farbárovi, ***********, 

1.2. pronájem bytu č. 62 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavu Ježkovi, 

***********, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

na dobu určitou od 12.07.2021 do 11.07.2022, za smluvní nájemné ve výši 6.000 Kč/měsíc 

za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku 

měsíčního nájemného a nájemné za období 12.07.2021-11.07.2022, 
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1.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0098 v souladu s bodem 1.2 tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.3 tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 09.07.2021 

 

R/391/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 3 v čp. 830, Kotkova, 

Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Lukáš Vlačiha, *************, 

1.2. pronájem bytu č. 3 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Lukáši Vlačihovi, 

***********, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

na dobu určitou, od 12.07.2021 do 11.07.2022, za smluvní nájemné ve výši 4.000 Kč/měsíc, 

za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku 

měsíčního nájemného a nájemné za období 12.07.2021-11.09.2021, 

1.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2021/0099 v souladu s bodem 1.2 tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.3 tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 09.07.2021 

 

R/392/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci od ředitele Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, že v rámci 

poptávkového řízení na provozovatele pravidelných prodejních trhů na náměstí 

T. G. Masaryka se přihlásil jeden uchazeč, a to Radek Aleš, který zajišťoval provozování trhů 

doposud, 

2. souhlasí 

2.1. s tím, že provozovatelem pravidelných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 

Králové nad Labem bude Radek Aleš, IČO 45384495, Na Rozhraní 619/40, 321 00 Plzeň, a to 

každou středu od 07.07.2021 do 22.12.2021, 

2.2. s uzavřením smlouvy o nájmu a o provozování trhů č. 5/2021 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 v roce 2021 (od 01.07.2021 - 31.12.2021), mezi 

Technickými službami města Dvora Králové nad Labem a Radkem Alešem, za podmínek 

uvedených ve smlouvě o nájmu a o provozování trhů dle přílohy č. 3. 
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R/393/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku na koupališti č. 7/2021 mezi pronajímatelem 

Technickými službami města Dvora Králové nad Labem a nájemcem Spolek pro Dvorek, z. s., 

IČO 08375917, Žireč 160, 544 04 Dvůr Králové nad Labem, zastoupený členkou rady spolku 

Ing. Kateřinou Sekyrkovou, za účelem umístění stanu na části p. p. č. 1910/7 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, z důvodu pořádání příměstského tábora ve dnech 12.07.2021 - 

16.07.2021 a za podmínek uvedených ve smlouvě dle přílohy č. 3. 

 

R/394/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 2/2021 v organizaci Mateřská škola Dvůr 

Králové nad Labem, Drtinova 1444 ze dne 27.05.2021. 

 

R/395/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z 9. jednání komise životního prostředí ze dne 09.06.2021, 

2. souhlasí 

2.1. s úpravou veřejného prostoru na pozemku p. p. č. 624/1 a 624/4 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

3.1. ve spolupráci s předsedkyní komise rady města pro životní prostředí předložit radě města 

ke schválení návrh úpravy plochy dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 31.08.2021 

R/396/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost spol. T-Mobile Czech Republic, a. s., o povolení spuštění akvizic ve Dvoře Králové nad 

Labem, 

2. souhlasí 

2.1. se zahájením akviziční činnosti spol. T-Mobile Czech Republic, a. s., ve Dvoře Králové nad 

Labem od 01.07.2021 v ulicích Slunečná, Tyršova, Školní, Švehlova, Sadová, Riegerova, 

R. A. Dvorského, Preslova, Okružní, Náprstkova, nám. Rašínovo, Nad Parkem, Na Vyhlídce, 

Na Struze, Legionářská, Komenského, Karolíny Světlé, Josefa Hory, Erbenova, Dukelská, 

Dobrovského, Čelakovského, 17. listopadu, nábřeží Benešovo, Poděbradova, Macharova, 

Dr. Kramáře, Roháčova, Jaroslava Biliny, Rokycanova, Odbojářů, Pod Safari, Pod Slévárnou, 

Milady Horákové, Pod Zoo, Štefánikova, Eduarda Zbroje a Elišky Krásnohorské. 
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R/397/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

dokumentaci a realizaci akce: „ZŠ Strž - Dodávka ICT – Tablety do výuky“ v souladu s vnitřním 

předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. složení hodnotící komise včetně náhradníků. 

 

R/398/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s rozsahem studie I. etapy na akci: "Koncepce využití objektu ZŠ Schulzovy sady – budova B, 

I. etapa", ve které bude zejména řešen bezbariérový provoz celého objektu, jeho požární 

bezpečnost, čelní fasáda (obnova původního vzhledu), vestavba speciálních učeben 

v podkroví a dále také v suterénu, dále pak také oprava školního klubu a keramických dílen, 

úprava vnitřního atria, propočet investičních nákladů jednotlivých etap a také rozpis nákladů 

jednotlivých částí první etapy, 

2. bere na vědomí 

2.1. vlastnictví autorských práv uvedených ve smlouvě o dílo RISM/DILO-2016/0907 ze dne 

29.09.2016, kdy tyto práva ke zpracované studii „Koncepce využití objektu ZŠ Schulzovy sady 

- budova B“ vlastní Ing. arch. Kateřina Klapková, 

3. rozhoduje 

3.1. na základě předložené nabídky a také na základě autorských práv o výběru zpracovatele 

I. etapy studie „Koncepce využití objektu ZŠ Schulzovy sady – budova B, I. etapa“, kterým je 

studio reaktor s. r. o., s cenou 92.000 Kč bez DPH, tj. 111.320 Kč včetně DPH, 

4. schvaluje 

4.1. objednávku č. 149/2021/RISM s vybraným zpracovatelem dle bodu 3.1. tohoto usnesení. 

 

R/399/2021 - 84. 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 

malého rozsahu na dodávky - akce: „Komplexní výměna výtahu - azylový Dům Žofie“, 

zadávané dle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, ze dne 

21.06.2021 s tím, že byly podány v listinné podobě následující nabídky (dle data a času 

podání) a ceny jsou uvedeny bez DPH: 

1. Domácí výtahy s. r. o., IČO 28857577, se sídlem Dubinská 12, 500 09 Hradec Králové, 

s nabídkovou cenou 794.500 Kč, 

2. RP výtahy s. r. o., IČO 28935934, se sídlem Julia Fučíka 182, 517 71 České Meziříčí, 

s nabídkovou cenou 890.500 Kč, 
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3. ELEKTROMOSEV spol. s r. o., IČO 42227573, se sídlem Vážní 1171, 500 03 Hrade Králové, 

s nabídkovou cenou 935.500 Kč, 

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: Domácí výtahy s. r. o., 

IČO 28857577, se sídlem Dubinská 12, 500 09 Hradec Králové, s celkovou nabídkovou cenou 

794.500 Kč bez DPH, tj. 961.345 Kč s DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. 2021/0044/RISM/DILO 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: 09.07.2021 

R/400/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. usnesení č. R/357/2021 - 83. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.06.2021 - 

vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: "Výměna oken v bytových domech čp. 2900, 

2901, 2902 a 2905 v ulici E. Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem" z důvodu chyby v textu 

usnesení, 

2. bere na vědomí 

2.1. protokol z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné 

zakázky na akci: "Výměna oken v bytových domech čp. 2900, 2901, 2902 a 2905 v ulici 

E. Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem" ze dne 14.06.2021, 

2.2. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo následující nabídky (dle data a času podání): 

1. DONAP s. r. o., Krkonošská 236, Nová Paka, s nabídkovou cenou 1.417.767 Kč bez DPH, 

2. WINDOW HOLDING a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, s nabídkovou cenou 1.667.875,26 Kč 

bez DPH, 

3. MATRIX a. s., Třebešov 1, Rychnov nad Kněžnou, s nabídkovou cenou 1.424.566 Kč bez 

DPH, 

4. OKNOSTYL GROUP s. r. o., Tišnovská 2029/51, Kuřim, s nabídkovou cenou 1.578.248 Kč 

bez DPH, 

5. Petr Lupoměch, Bohuň 60, Bystřice nad Pernštejnem, s nabídkovou cenou 1.437.136 Kč 

bez DPH, 

6. APIDA s. r. o., Dušníky 9, Roudnice nad Labem, s nabídkovou cenou 1.600.000 Kč bez DPH, 

7. RI OKNA a. s., Úkolky 1055, Bzenec, s nabídkovou cenou 1.520.832 Kč bez DPH, 

8. K.T.O. REALITY s. r. o., Orlická 245, Třebechovice pod Orebem, s nabídkovou cenou 

1.208.247 Kč bez DPH, 

2.3. že hodnotící komise provedla posouzení splnění podmínek dle zadávací dokumentace pouze 

u vybraného uchazeče, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu, 
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3. rozhoduje 

3.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: K.T.O. Reality s. r. o., 

IČO 25287664, Orlická 245, 503 46 Třebechovice pod Orebem, s nabídkovou cenou 

1.208.247 Kč bez DPH, tj. 1.389.484 Kč včetně DPH, 

4. schvaluje 

4.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2021/0028 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 01.07.2021 

6. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 01.07.2021 

 

R/401/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost nájemců domu čp. 2900, E. Zbroje, Dvůr Králové nad Labem o vrácení finančních 

prostředků vložených do výměny oken a stanovisko JUDr. Michala Hrušky k této žádosti, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě předložených písemností zamítnout žádost o navrácení finančních prostředků 

nájemcům bytů č. 23, č. 31, č. 43 a č. 53 v domě čp. 2900 v ulici E. Zbroje ve Dvoře Králové 

nad Labem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. písemně oznámit žadatelům, čili nájemcům bytů č. 23, č. 31, č. 43 a č. 53 v čp. 2900, 

ul. E. Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, rozhodnutí rady města. 

Termín: 07.07.2021 

 

R/402/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. dopravní řešení v ul. Zborovská, zahrnující zejména rekonstrukci komunikace, chodníkových 

ploch, veřejného osvětlení, stání pro tříděný odpad, a to včetně revitalizace veřejné zeleně, 

na základě studie zpracované architektonickým ateliérem TENET spol. s r. o. - architektonický 

ateliér, Horská 64, 541 01 Trutnov, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. na základě schválené studie dopracovat dokumentaci pro společné územní a stavební 
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povolení a prováděcí dokumentaci pro výběr zhotovitele na rekonstrukci technické 

infrastruktury v ul. Zborovská. 

Termín: 28.02.2022 

R/403/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: „Dvůr Králové nad Labem - vrtné práce, 

hydrodynamické zkoušky a doprovodné práce“ jako veřejnou zakázku na stavební práce dle 

§ 14 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

zákona), ve zjednodušeném podlimitním řízení realizovaném na základě § 3 písm. a) a § 53 

zákona, v režimu zakázky dle § 26 zákona podlimitní veřejná zakázka, včetně návrhu 

příslušných podkladů a formulářů - zadávací dokumentace apod., 

1.2. v souladu s § 43 zákona společnost Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., IČO 25972154 se 

sídlem Dašická 247, 530 03  Pardubice, jako osobu pověřenou zastupovat zadavatele při 

provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením, 

1.3. složení hodnotící komise pro otevírání elektronických nabídek a komise pro hodnocení 

nabídek a pro posouzení splnění podmínek účasti, včetně náhradníků, 

1.4. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou jednat ve věcech této veřejné zakázky, jak 

se společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., IČO 25972154 se sídlem Dašická 247, 

530 03 Pardubice, tak i navenek, 

2. rozhoduje 

2.1. že při zadávání této veřejné zakázky bude zahájení provedeno zveřejněním v systému E-ZAK, 

tedy na profilu zadavatele s neomezeným dálkovým přístupem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 

Termín: 30.06.2022 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, 

aby zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 26.07.2021 před otevíráním elektronických 

žádostí o účast v zadávacím řízení. 

Termín: 26.07.2021 

 

R/404/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zapojení Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 do projektu 

„SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“ pro školní rok 2021/2022. 
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R/405/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. smlouvy č. ŠKS/FIN-2021/0121, ŠKS/FIN-2021/0122, ŠKS/FIN-2021/0123 o poskytnutí 

finančního příspěvku, za občany z obcí Bílá Třemešná, Třebihošť a Mostek, před jejich 

nástupem do domu s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje 

starostu města jejich podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. předložit smlouvy dle bodu 1.1. starostovi města k podpisu, 

Termín: 20.07.2021 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zahrnout finanční příspěvky od obcí v celkové výši 350.000 Kč do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 

Termín: 06.09.2021 

 

R/406/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis kulturní komise RM ze dne 31.05.2021 a 21.06.2021, 

2. schvaluje 

2.1. poskytnutí dotací na podporu veřejně prospěšných aktivit na úhradu nákladů 

specifikovaných ve smlouvách následovně: 

KČT, odbor Dvoráci Dvůr Králové, IČO 75147203, Bezručova 824, Dvůr Králové nad Labem - 

18. ročník turistického pochodu „podzimním Královédvorskem“ 7.000 Kč, 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Verdek, IČO 65197585, Verdek 35, Dvůr Králové nad 

Labem - Vítání prázdnin 5.000 Kč, 

Revitalizace Kuks, o. p. s., IČO 28771168, Kuks 12, Kuks - Regionální jarmark v Kuksu 7.000 

Kč, 

Petra Hrdinová, Rooseveltova 463, Dvůr Králové nad Labem - Po stopách vlastivědného čtení 

14.000 Kč, 

2.2. smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2021/0113, ŠKS/SMDO - 2021/0114, ŠKS/SMDO - 2021/0115, 

ŠKS/SMDO - 2021/0116 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města 

jejich podpisem, 

3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 20.07.2021 

4. schvaluje 

4.1. program a rozpočet Svatováclavského posvícení, které se koná dne 25.09.2021. 
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R/407/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč spolku NaŽďár z. s., IČO 05541889, Horní Žďár 

39, Hajnice, na opravu hřbitovní zdi u kostela sv. Jana Křtitele v Hajnici - Horním Žďáru, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu č. ŠKS/DAR - 2021/0117 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 20.07.2021 

 

R/408/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Old Racing Clubu Dvůr Králové nad Labem z. s., IČO 64203492, Klicperova 

2498, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákupu věcných cen v rámci 

projektu Dvorské toulky do Ratibořic, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2021/0119 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. starostovi města k podpisu. 

Termín: 20.07.2021 

 

R/409/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí daru Náboženské obci Církve československé husitské ve Dvoře Králové nad 

Labem, IČO 73631698, Legionářská 1311, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 1.000 Kč na tisk 

pracovních listů v rámci projektu Noc kostelů, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/DAR - 2021/0118 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.starostovi města k podpisu. 

 

Termín: 20.07.2021 
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R/410/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace TwirlStars, z. s., IČO 01642332, Nad Parkem 2827, Dvůr Králové nad 

Labem, ve výši 10.000 Kč na úhradu nájemného v rámci projektu Nastartování nového týmu, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2021/0120, 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. starostovi města k podpisu. 

Termín: 20.07.2021 

 

R/411/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis sportovní komise RM ze dne 21.06.2021, 

2. ukládá řediteli TSM 

2.1. zpracovat podklady pro možné rozšíření otevírací doby letního stadionu a Tyršova koupaliště 

(toho i s možností využití sportovišť v areálu mimo „koupací sezonu“) dle podkladů sportovní 

komise RM a následně předložit Radě města Dvůr Králové nad Labem k posouzení 

realizovatelnosti, 

Termín: 31.08.2021 

3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

3.1. zajistit aktualizaci informací o sportovních zařízeních města na turistickém portálu, zajistit 

umístění odkazu i na webových stránkách města a prověřit možnosti rezervace sportovišť, 

Termín: 31.07.2021 

4. bere na vědomí 

4.1. doporučení sportovní komise RM - neřešit jen samotnou rekonstrukci rekreačního bazénu, 

ale areál koupaliště jako celek vč. ostatních sportovišť, 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zapracovat částku ve výši 50.000 Kč na studii vybudování skateparku na p. p. č. 1507/1 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Termín: 06.12.2021  

R/412/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2020. 
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R/413/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s rozšířením účelu použití poskytnuté dotace Tělovýchovné jednotě SOKOL Lipnice, 

z. s., IČO 47466278, Lipnice 120, Dvůr Králové nad Labem o nákup sportovního materiálu, 

opravu a údržbu kabin na hřišti, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit dodatek č. ŠKS/SMDO-2021/0011 D - 1 s Tělovýchovnou jednotou SOKOL Lipnice, 

z. s., IČO 47466278, Lipnice 120, Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostu města jeho 

podpisem, 

3. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 30.09.2021 

 

R/414/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč obci Lužice, IČO 44164343, Česká 592/1, 

696 18 Lužice, na odstranění škod způsobených tornádem, 

1.2. smlouvu o poskytnutí finančního daru č. ŠKS/DAR-2021/0125, dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 20.07.2021 

 

R/415/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč obci Hrušky, IČO 00283185, U zbrojnice 100, 

691 56 Hrušky, na odstranění škod způsobených tornádem, 

1.2. smlouvu o poskytnutí finančního daru č. ŠKS/DAR-2021/0127, dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 20.07.2021 

R/416/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč obci Mikulčice, Mikulčice 245, IČO 00285102, 
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696 19 Mikulčice, na odstranění škod způsobených tornádem, 

1.2. smlouvu o poskytnutí finančního daru č. ŠKS/DAR-2021/0126, dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 20.07.2021 

 

R/417/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč městysu Moravská Nová Ves, IČO 00283363, 

náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, na odstranění škod způsobených 

tornádem, 

1.2. smlouvu o poskytnutí finančního daru č. ŠKS/DAR-2021/0128, dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 20.07.2021 

 

R/418/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč městu Hodonín, IČO 00284891, Masarykovo 

náměstí 53/1, 695 01 Hodonín, na odstranění škod způsobených tornádem, 

1.2. smlouvu o poskytnutí finančního daru č. ŠKS/DAR-2021/0130, dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

 

Termín: 20.07.2021 

R/419/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč městu Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 

690 02 Břeclav, IČO 00283061, na odstranění škod způsobených tornádem, 

1.2. smlouvu o poskytnutí finančního daru č. ŠKS/DAR-2021/0129, dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 20.07.2021 
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R/420/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. předložené nabídky na službu - Právní poradenství v souladu s článkem V. odst. 4 vnitřního 

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

Králové nad Labem, 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na 

služby tak, že nejvýhodnější nabídkou na „Právní poradenství“ je nabídka JUDr. Michala 

Hrušky, IČO 71330895, se sídlem Svatojanské náměstí 47, 541 01 Trutnov, zapsaným 

v seznamu České advokátní komory pod číslem 10502 s nabídkovou cenou 1.000 Kč/hod. 

bez DPH, tj. 1.210 Kč s DPH, 

3. schvaluje 

3.1. příkazní smlouvu č. KTÚ/PRIK-2021/0009 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky malého rozsahu na služby a pověřuje starostu jejím podpisem, 

4. ukládá tajemníkovi městského úřadu 

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

Termín: 02.07.2021 

 

R/421/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. vzít na vědomí rezignaci Zdeňka Žižky na funkci člena Osadního výboru Verdek, 

1.2. zvolit v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů do funkce člena Osadního výboru Verdek Petra Vondrouše. 

 

R/422/2021 - 84. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol z otevírání obálek a písemné zprávy o hodnocení nabídek k veřejné zakázce 

„Komunikační strategie města Dvůr Králové nad Labem“, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo jedinou nabídku, kterou je nabídka společnosti 

LESENSKY.CZ, s. r. o., IČO 29373336, Štursova 583/49, 616 00 Brno - nabídková cena 

395.000 Kč bez DPH (477.950 Kč včetně DPH), 

 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější 

nabídkou je nabídka společnosti LESENSKY.CZ, s. r. o., IČO 29373336, Štursova 583/49, 

616 00 Brno s nabídkovou cenou 395.000 Kč bez DPH (477.950 Kč včetně DPH), 
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3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. VKV/DILO-2021/0001 na výše uvedenou veřejnou zakázku se společností 

LESENSKY.CZ, s. r. o., IČO 29373336, Štursova 583/49, 616 00 Brno a pověřuje starostu města 

podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucí VKV 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

4.2. předložit smlouvu o dílo podle bodu 3.1 starostovi města k podpisu. 

Termín: 29.07.2021 

 

 

 

 

 

 

  Jan Jarolím v. r.     Jan Helbich v. r. 
  starosta města       místostarosta 

 

 

 

 

 

             
             
           

            
          


