
 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

123. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 30.6.2010 

 

R/677/2010 - 123. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
a)   rozhodu je  

o zadání autorského a technického dozoru akce: „Zateplení Mateřské školy Slunečná čp. 2792, Dvůr 
Králové nad Labem" s Ing. arch. Matušekem, Myslínova 33, Brno za částku 67.200,- Kč vč. DPH, v 
souladu s vnitřním předpisem města - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

b )   schva lu je  
smlouvu o autorském a technickém dozoru akce: „Zateplení Mateřské školy Slunečná čp. 2792, Dvůr 
Králové nad Labem" a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

c )   uk ládá 
1.  vedoucímu RAF 

1.  Zahrnout potřebné finanční prostředky na druhou etapu akce ve výši 27.200,- Kč do návrhu 
rozpočtu města pro rok 2011. 

R/678/2010 - 123. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
a)   schva lu je  

1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 678/32 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou náhradu ve výši 6.500,- Kč bez DPH, 

2.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2002774/VB/001 s 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, která je zastoupena na základě plné moci 
společností ELPROMONTA CZ s.r.o., Semtín 112, 533 53 Pardubice a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

R/679/2010 - 123. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
a)   schva lu je  

výpůjčku nebytových prostor o výměře 81,81 m2 nacházejících se v 2. nadzemním podlaží domu čp. 
2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Mateřskému centru Žirafa, náměstí T. G. 
Masaryka 2, Dvůr Králové nad Labem, 

b)   schva lu je  
smlouvu o výpůjčce  nebytových prostor o výměře 81,81 m2 nacházejících se v 2. nadzemním podlaží 
domu čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem s Mateřským centrem Žirafa, náměstí 
T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 1 rok a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

R/680/2010 - 123. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
schva lu je  

"Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje č. 
SMR102010/0013" mezi Královéhradeckým krajem, Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové 
nad Labem, Školní 1235 a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jeho 
podpisem. 
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R/681/2010 - 123. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
bere  na  vědomí  

platový postup *** ******* *****, ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, s 
účinností od 01.06.2010, dle přílohy předložené zprávy, a pověřuje starostku města podpisem 
platového výměru. 

R/682/2010 - 123. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
a)   uk ládá 

1.  místostarostovi Vasilovi Bibenovi 
1.  zajistit nákup obrazů od ****** ****** v hodnotě max. do 35.000,- Kč,  

2.  vedoucímu RAF 
1.  zahrnout předmětné prostředky v rámci nejbližší rozpočtové změny r. 2010, 

3.  vedoucímu VVS 
1.  vystavit bezodkladně objednávku na nákup obrazů od Miloše Petery v hodnotě max. do 

35.000,- Kč. 

R/683/2010 - 123. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
a)   schva lu je  

1.  na základě usnesení zastupitelstva města č. 761/2010/23.ZM ze dne 24.06.2010 zahájení veřejné 
zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci 
akce služby provedení nezávislého auditu hospodaření TJ Dvůr Králové nad Labem za rok 2009 v 
souladu s článkem 4. bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2009  - 
Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

2.  vedoucího odboru RAF, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v 
předloženém znění, 

b )   neschva lu je  
zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem 6. Bod 1. vnitřního předpisu města Dvůr Králové 
nad Labem č. 21/2009 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

c )   uk ládá 
1.  vedoucímu RAF 

1.  zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci  v navržených termínech, 
2.  zahájit činnost komise prvním jednáním dne 15.07.2010 před otevíráním obálek s doručenými 

nabídkami, 
3.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 

R/684/2010 - 123. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
a)   schva lu je  

1.  na základě usnesení zastupitelstva města č. 766/2010/23.ZM ze dne 24.06.2010 zahájení veřejné 
zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci 
akce služby střednědobého investičního úvěru ve výši 30 mil. Kč na zajištění kofinancování a 
dokrytí finančních toků investiční akce Rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka a přilehlých ulic J. 
Hory a Palackého ve Dvoře Králové nad Labem v souladu s článkem 4. bod 4. vnitřního předpisu 
města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2009  - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem 6. bod 1. vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 21/2009 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

3.  vedoucího odboru RAF, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

4.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v 
předloženém znění, 

b )   uk ládá 
1.  vedoucímu RAF 

1.  zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci  v navržených termínech, 
2.  zahájit činnost komise prvním jednáním dne 03.09.2010 před otevíráním obálek s doručenými 

nabídkami, 
3.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny a návrhu rozpočtu 

města na rok 2011 a léta další dle rozpočtového výhledu. 
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R/685/2010 - 123. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
a)   jmenu je  

v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, do funkce vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí MěÚ Dvůr Králové 
nad Labem   s účinností od 01.07.2010  Kateřinu Pištorovou, 

b )   pověřu je  
tajemníka MěÚ podpisem jmenovacího dekretu.  

R/686/2010 - 123. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
a)   schva lu je  

1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: Nákup hardware (HW) v souladu s článkem 4 bodu 4 vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem a v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání 
zakázek Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (D9), 

2.  provedení výběrového řízení dvoukolově s využitím elektronické aukční síně PROe.biz ke konání 
soutěžního kola (e-aukce) nad rámec uvedeného vnitřního předpisu, které se bude konat do 3 dnů 
po otevření obálek, 

3.  zveřejnění této veřejné zakázky na úřední desce městského úřadu a na internetových stránkách 
města Dvůr Králové nad Labem, 

4.  vedoucího odboru informatiky jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

5.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v 
předloženém znění, 

b )   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru informatiky 

1.  zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 20.8.2010 

Kontrolní termín: 20.7.2010 
2.  zahájit činnost komise prvním jednáním dne 19.07.2010. 

R/687/2010 - 123. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
a)   bere 

 na vědomí platební výměr Finančního úřadu Trutnov č. 57405/2010 na odvod za porušení rozpočtové 
kázně, 

b )   souh las í  
aby v případě výše uvedeného platového výměru nepodávalo město Dvůr Králové nad Labem 
odvolání z důvodů  nespornosti zjištěných nedostatků - porušení rozpočtové kázně, 

c )   souh las í  
s podáním žádosti na ministerstvo financí o prominutí daně - odvodu včetně jejího příslušenství dle § 
55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a s podáním 
žádosti na Finanční úřad Trutnov o posečkání s úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně dle § 
60 zákona o správě daní a poplatků, a pověřuje starostku města podpisem žádostí, 

d )   uk ládá 
1.  vedoucímu KTÚ-PO 

1.   obě žádosti podat do 08.07.2010. 
 

 
Mgr. Edita Vaňková      Mgr. Vasil Biben 
   starostka města         místostarosta 
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