
 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

124. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 15.7.2010 

 

R/688/2010 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocení nabídek na pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, 
**** ******* *** *****: 
1. místo: Helena Schejbalová,********* ***, **** ******* *** *****,  
2. místo: Jana Šindelářová, ********* **, **** ******* *** *****,*3. místo: Kateřina a René Balogovi, 
******* ***, **** ******* *** *****,*** 

1.2.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** Heleně Schejbalové, ********* ***, 
**** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky, 

1.3.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Helenou 
Schejbalovou, ********* ***, **** ******* *** *****, za cenu 3.750,- Kč/měsíc, na dobu určitou 2 
roky, za předpokladu, že paní Schejbalová uhradí před podpisem nájemní smlouvy na účet 
města kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v 
souvislosti s užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.4.  Janu Šindelářovou, ********* **, **** ******* *** ***** jako 1. náhradníka, 
1.5.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Janě Šindelářové, ********* **, 

**** ******* ** ***** v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s Helenou Schejbalovou, 
1.6.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Janou Šindelářovou, 

********* **, **** ******* *** ***** v případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s Helenou 
Schejbalovou. Smlouva bude uzavřena za cenu 3.550,- Kč/měsíc, ostatní podmínky zůstávají 
shodné s částí 1.3 tohoto usnesení, 

R/689/2010 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním vysokonapěťové přípojky 35 kV k propojení fotovoltaické elektrárny stavebníka - 
Energo Group TX, s.r.o. IČ 28771079 do pozemkových parcel č.4552, č. 4553 , č.4556, č. 
4557, č. 4558, vše v k.ú.DvůrKrálové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění ze dne 24.05.2010, uzavřený mezi městem Dvůr Králové 

nad Labem a společností ENERGO GROUP TX, s.r.o., Akademika Heyrovského 1178/6, 
Hradec Králové a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

R/690/2010 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky ve formě jednacího řízení bez uveřejnění  na 
projednání podmínek dodatku  č.3 ke stávající nájemní smlouvě ze dne 01.02.1994 v souladu 
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na akci „Pronájem a 
provozování vodovodního a kanalizačního systému nacházejícího se v oblasti města Dvůr 
Králové nad Labem“ a text Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění v předloženém 
znění, 
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1.2.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci  zadávacího 
řízení, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit odeslání výzvy a další průběh veřejné zakázky, 
Termín: 20.07.2010 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zajistit přesun finančních prostředků do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 

R/691/2010 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

1.1.  o přijetí podané nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na provedení dodatečných 
stavebních prací na akci: "Rekonstrukce a přístavba čp. 83 ve Dvoře Králové nad Labem 
zhotovitelem - FATO a.s., člen holdingu FATO, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Rekonstrukce a přístavba čp. 83 ve Dvoře Králové nad 

Labem" a pověřuje starostku města jeho  podpisem, 
3 .   uk ládá 

3.1.  vedoucímu RAF 
3.1.1.  zapracovat (aktualizovat) náklady VZ do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 

R/692/2010 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  poskytnutí dotace příspěvkové organizaci města Technické služby města Dvora Králové nad 
Labem z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 142.000,- Kč na realizaci projektu "Nákup 
štěpkovače", 

2 .   schva lu je  
2.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  

přijetí dotace na projekt „Nákup štěpkovače", 
2.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ZPD022010/0005  mezi Královéhoradeckám krajem, 

Technickými službami města Dvora Králové nad Labem a městem Dvůr Králové nad Labem na 
projekt uvedený v bodu a), 

3 .   pověřu je  
3.1.  starostku města podpisem smlouvy, 

R/693/2010 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  početní chybu v rozpočtu zhotovitele - mylné navýšení součtu za objekt SO 01 o částku 
8.002,85 Kč bez DPH, 

2 .   souh las í  
2.1.  s opravou výše ceny díla - snížení celkové ceny v obj. SO 01 o 8.002,85 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  
3.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a přilehlých ulic 

J. Hory a Palackého ve Dvoře Králové nad Labem" řešící opravu ceny díla a pověřuje starostku 
města jeho podpisem, 

R/694/2010 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  čestné prohlášení prokazující vlastnictví vodohospodářské infrastruktury ve Dvoře Králové nad 
Labem náležící městu Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

 
 
 
 
 

Pavel Kraus 
místostarosta  

Mgr. Vasil Biben  
místostarosta  
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