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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

86. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 21.07.2021 

R/424/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání komise pro občanské záležitosti rady města ze dne 15.06.2021. 

 

R/425/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání dopravní komise rady města ze dne 22.06.2021, 

2. souhlasí 

2.1. se zrušením autobusové zastávky v Raisově ulici, 

3. odvolává 

3.1. ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů z funkce člena dopravní komise Ing. Bc. Michala Šmída ke dni 

22.07.2021, 

4. jmenuje 

4.1. ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů členkou dopravní komise Evu Ježkovou s platností od 23.07.2021, 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. v rámci připravovaného projektu na rekonstrukci Raisovy ulice prověřit technické 

podmínky a organizaci dopravy cyklistů. 

Termín: 31.12.2021 
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R/426/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s rozvojem metropolitní sítě o přípojné body zahrnuté v projektu "Metropolitní síť Dvůr 

Králové nad Labem - etapa 2021", 

2. rozhoduje 

2.1. v souladu s čl. V, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové č. 7/2019 Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem o výběru 

nejvýhodnější nabídky na zakázku „Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem - etapa 2021“ 

tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti Michlovský – stavební s. r. o., 

IČO 27714080, Salaš 99, 763 51 Zlín, s nabídkovou cenou 745.620 Kč bez DPH, 

tj. 902.200,20 Kč včetně DPH, 

2.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 

2) SITEL, spol. s r. o., IČO 24845876, Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, 

s nabídkovou cenou 825.581,27 Kč bez DPH, tj. 998.953,34 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. OI/DILO-2021/0005 se společností Michlovský – stavební s. r. o., 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucímu OI 

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

Termín: 30.07.2021 

 

R/427/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o hodnocení nabídek z 15.07.2021 na veřejnou zakázku „ZŠ Strž - Dodávka ICT – 

Tablety do výuky“, 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „ZŠ Strž - Dodávka ICT – 

Tablety do výuky“ tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy Bc. Petr Šotola, 

IČO 43466362, Zborovská 2757, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, za cenu 423.500 Kč 

včetně DPH. 

 

R/428/2021 - 86. 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. 5/2021 Vnitřní 

směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 01.08.2021, 
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2. ukládá vedoucímu RAF 

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

č. 5/2021 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

Termín: 28.07.2021 

3. nesouhlasí 

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

 

R/429/2021 - 86. 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. 6/2021 Vnitřní 

předpis o pokladních operacích a o nakládání s penězi v hotovosti a s dalšími cennostmi 

s účinností od 01.08.2021, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

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

č. 6/2021 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

Termín: 28.07.2021 

3. nesouhlasí 

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

 

R/430/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 1116/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Martinu 

Šrámkovi, ***********************************, 

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: 26.07.2021 

 

R/431/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. plnění úkolu od ředitele TSm z usnesení RM ze dne 30.06.2021 pod č. R/377/2021 - 84. RM 

včetně jeho žádosti o zrušení části úkolu spočívající v doložení stávající skladby ledové 

plochy - počet konstrukčních vrstev a jejich vlastností, 
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2. trvá 

2.1. na plnění úkolu ze dne 30.06.2021 pod č. 377/2021 - 84. RM ve všech jeho bodech, 

3. ukládá řediteli TSM 

3.1. zajistit plnění úkolu dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 30.06.2022 

 

R/432/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely smlouvu o výpůjčce 

č. 6/2021 s firmou Americana bar s. r. o., IČO 28826337 se sídlem Vančurova 2690, Dvůr 

Králové nad Labem, 54401, zastoupenou jednatelkou společnosti Jolanou Kolářovou, na 

část pozemku p. p. č. 1910/3 v areálu koupaliště v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, na dobu 

určitou 5 let, od 22.07.2021 za podmínek uvedených ve smlouvě o výpůjčce dle přílohy 

č. 2. 

 

R/433/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zahájením zadávání veřejné zakázky na akci: "Dvůr Králové n. L. – Verdek, Pěší 

komunikace – II. etapa“ dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění jako veřejná zakázka na stavební práce zadávaná 

ve zjednodušeném podlimitním řízení, včetně návrhu příslušných podkladů a formulářů, 

kterými jsou zejména výzva k podání nabídek, návrh smlouvy o dílo, krycí list, čestné 

prohlášení, 

2. schvaluje 

2.1. v souladu s § 53 zákona, že tato podlimitní veřejná zakázka na stavební práce bude 

zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení včetně příslušných dokladů (výzvy 

a zadávací dokumentace) a časový harmonogram zadávání a přepokládané realizace této 

veřejné zakázky, 

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

se sídlem Dašická 247, 530 03 Pardubice, zastoupenou Ing. Janou Dvořákovou, jako osobu, 

která bude zadavatele zastupovat při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících 

se zadávacím řízením, a tedy i jako osobu oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

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

jak se společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., tak i navenek a zároveň také jako 

osobu oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

2.4. vedoucího odboru OI, jako osobu oprávněnou, pro elektronické otevírání nabídek, 

2.5. složení hodnotící komise a současně komise pro posouzení splnění podmínek účasti, 

včetně náhradníků, 
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3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro posouzení splnění podmínek 

účasti (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním dne 

04.08.2021 (v 09:45 hod.) před elektronickým otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

Termín: 04.08.2021 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 30.06.2023 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout potřebné (zbývající) finanční prostředky k dofinancování akce do návrhu rozpočtu 

města pro rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu města na léta následující. 

Termín: 30.11.2022 

 

R/434/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informativní zprávu o přípravě investiční akce: „Revitalizace dopravního hřiště“, 

2. schvaluje 

2.1. rozsah zadání studie, jež se týká návrhu úpravy zájmového území dopravního hřiště včetně 

přilehlého parku a dopravy v rozsahu textové a výkresové části včetně propočtu 

investičních nákladů (pozemky p. p. č. 1064, p. p. č. 1062 a p. p. č. 1071/1 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem). 

 

R/435/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

dokumentaci a realizaci akce: „Obnova bývalé vily Zdeňka Sochora, Spojených národů 

čp. 1620 ve Dvoře Králové n/L - 1. etapa obnovy okenních výplní“ v souladu s čl. V vnitřního 

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

zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. V bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr 

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

městem Dvůr Králové nad Labem, 

3. schvaluje 

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

veřejné zakázky, 
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4. schvaluje 

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

posouzení podmínek účasti včetně náhradníků, 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 22.12.2021 

6. ukládá vedoucímu RISM 

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

zahájila činnost prvním jednáním dne 11.08.2021 před otevíráním obálek s doručenými 

nabídkami. 

Termín: 11.08.2021 

 

R/436/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. změnu v omezení provozu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 v době 

hlavních prázdnin ve školním roce 2020/2021, dle přílohy č. 1. 

 

R/437/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání finančních prostředků z Královéhradeckého kraje na projekty s názvem „Bádáme, 

tvoříme a programujeme II“ ve výši 84.000 Kč a „Výchova dětí v MŠ - základ pro rozvoj 

jejich osobnosti“ ve výši 40.000 Kč Mateřské škole, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 

1444, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

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

rozpočtového opatření roku 2021. 

Termín: 30.09.2021 

 

R/438/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 

Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 a Základní školy 5. května, 

Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 do Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání - Šablony III., č. výzvy 02_20_080, vyhlášeného MŠMT, 
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2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí uvedené v bodě 

1.1. tohoto usnesení. 

 

R/439/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. jmenuje 

1.1. do školské rady při Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 

zástupce za zřizovatele Alexandru Jiřičkovou a Kamilu Jonovou. 

 

R/440/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 16 ze sociální komise dne 28.06.2021, 

2. schvaluje 

2.1. umístění do domu s pečovatelskou službou Hany Schmidtové, ********** 

****************************************, Vlasty Hánové, *************** 

**************************************, Jiřího Fišera, ********************** 

********************************, Anny Munzarové, **********************, 

***************************, Ing. Jaroslava Vávry, *****************************, 

3. neschvaluje 

3.1. přidělení bytu v mimořádně tíživé životní situaci Lukáši Kotoušovi, **************** 

******************************************. 

 

R/441/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. sazbu 5.000 Kč/1 kemp za pronájem školních prostor Základní školy Strž, Dvůr Králové nad 

Labem, E. Krásnohorské 2919, Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, 

Školní 1235 a Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, pro realizaci 

letních kempů pro žáky, které organizuje MAS Královédvorsko z. s. 

 

R/442/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Svazu mažoretek a twirlingu ČR, z. s., IČO 26544709, U Uranie 1583/21, 

Praha 7 - Holešovice, ve výši 10.000 Kč na úhradu nájemného a propagaci (on line přenos 

poháru) v rámci projektu Národní twirlingový pohár 2021, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2021/0136, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 
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2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 10.08.2021 

 

R/443/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání komise cestovního ruchu rady města z července 2021, 

2. odvolává 

2.1. ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů z funkce člena komise cestovního ruchu rady města Ladislava Markla 

ke dni 22.07.2021, 

3. souhlasí 

3.1. se zhotovením reklamních ploch na autobusovém nádraží ve variantě ekonomická verze 

dle cenové nabídky firmy SPYRON s. r. o., IČO 25101790, Českobrodská 52, Praha 9 - 

Běchovice, 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zapracovat částku ve výši 94.380 Kč na realizaci reklamní plochy dle bodu 4.1. tohoto 

usnesení do návrhu rozpočtového opatření, 

Termín: 10.09.2021 

 

R/444/2021 - 86. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výsledky hlasování pilotního ročníku participativního rozpočtu města s tím, že nejvíce hlasů 

získal projekt Buď fit - workout pro každého (celkem 64 hlasů - 70 kladných, 6 záporných), 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit realizaci vítězného projektu. 

Termín: 31.12.2021 

 

 

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

          


