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RADA  MĚSTA  DVŮR  KRÁLOVÉ  NAD  LABEM 

 

29. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 09.08.2011 

 

R/721/2011 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zajistit opravu části místní komunikace (vrchní kryt) „Pod Lesem"  na p.č. 3687/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem v rozsahu 1.512 m2 včetně veřejného osvětlení formou odkoupení provedené 
části této místní komunikace (vrchní kryt) vč. veřejného osvětlení od společnosti JUTA a. s., 

1.2.  odkoupení opravené části místní komunikace (vrchní kryt) „Pod  Lesem" vč. veřejného osvětlení 
od společnosti JUTA a. s. za sjednanou kupní cenu 1.009.977,24 Kč včetně DPH formou pěti 
ročních splátek ve výši 201.995,45 Kč, 

1.3.  smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností JUTA 
a. s., Dvůr Králové nad Labem, ve smyslu bodu 1.2. tohoto usnesení a pověřuje starostku města 
jejím podpisem.  

R/722/2011 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města Technické služby města Dvora 
Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  že funkci výběrové komise budou vykonávat členové rady města. 

R/723/2011 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis z otevírání obálek a protokol o průběhu e-aukce veřejné zakázky na akci: "Komunikace 
SYLVÁROV k rodinným domům" ze dne 08.08.2011, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  kom ise  
2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 

nabídkou je nabídka společnosti S a M silnice a mosty a.s., Máchova 1129,  Česká Lípa, s cenou 
2.478. 719,80,- Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti takto: 
2. místo - COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, cena s DPH 2.538.598,80,- Kč 
3. místo - M SILNICE, a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, cena s DPH 2.820.000,- Kč 

3 .   schva lu je  
3.1.  smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku 

města jejím podpisem, 
4 .   uk ládá  

4.1.  vedoucí RIM 
4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 16.08.2011 
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4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu města pro rok 2012.  

Termín: 15.11.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Edita Vaňková                  Jan Bém  
      starostka města                                                                                  místostarosta  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 
  


	VÝPIS  Z  USNESENÍ

