
RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

10. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 08.03.2011 

 

R/213/2011 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a návrh smlouvy o dílo na akci: „Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a 
návštěvníky města ve Dvoře Králové nad Labem" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (dále jen „zákon”) zahájení zadávacího zjednodušeného podlimitního řízení 
dle § 38 a za podmínky § 25 a v souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod,   

1.2.  zveřejnění veřejné zakázky na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem a na internetových 
stránkách města, 

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otvírání obálek včetně náhradníků v 
předloženém znění, 

1.4.  pověření starostky města, Mgr. Edity Vaňkové, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem 
ve všech administrativních úkonech souvisejících s přípravou a realizací projektu.  

R/214/2011 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o příspěvek na projekt „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty, náměstí Denisovo - 
Zoologická zahrada, Dvůr Králové nad Labem - 1. etapa" a pověřuje starostku města jejím 
podpisem,  

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. zajistit podání žádosti o příspěvek na Státní fond dopravní infrastruktury, 
Termín: 18.03.2011 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu 2. rozpočtové změny.  

Termín: 31.05.2011 

R/215/2011 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o grant na projekt „Živé sídliště“ v maximální výši grantu, tj. 200.000,- Kč a 
pověřuje starostku města jejím podpisem,  

1.2.  smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Dvůr Králové nad 
Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem,  

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu 2. rozpočtové změny.  
Termín: 31.05.2011 
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R/216/2011 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt: „Protipovodňová ochrana města Dvůr Králové 
nad Labem“ a pověřuje starostku města jejím podpisem,  

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. zajistit podání žádosti o dotaci Královéhradeckému kraji,  
Termín: 01.04.2011 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu 2. rozpočtové změny.  

Termín: 31.05.2011 

R/217/2011 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  změnu časového harmonogramu a zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodavatele 
stavby: „Zateplení DPS Sadová čp. 2755, Dvůr Králové nad Labem",  

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním dne 06.04.2011 před otevíráním obálek s doručenými nabídkami,  

Termín: 06.04.2011 
2.1.2. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech.  

Termín: 01.10.2012 
Kontrolní termín: 17.05.2011 
Kontrolní termín: 03.10.2011 

R/218/2011 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  změnu časového harmonogramu a zadávací dokumentace veřejné zakázky: „Technický dozor 
investora pro akci - zateplení DPS Sadová čp. 2755, Dvůr Králové nad Labem",  

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech,  
Termín: 01.10.2012 

Kontrolní termín: 17.05.2011 
2.1.2. zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 

činnost prvním jednáním dne 06.04.2011 před otevíráním obálek s doručenými nabídkami.  
Termín: 06.04.2011 

R/219/2011 - 10. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit přijetí dotace na projekt „Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky 
města" ve výši 11.279.860,71 Kč, 

1.2.  schválit smlouvu o poskytnutí dotace č. HK/0908/S s Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod na projekt „Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města" a 
pověřit starostku města jejím podpisem.  

 
 

 
 
  
 
 

        Edita Vaňková                          Mgr. Dušan Kubica      
              starostka města                               místostarosta  
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