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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

57. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 10.04.2012 

 

R/296/2012 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s uložením vodovodní a kanalizační přípojky do části pozemkové parcely č. 2611/8 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem, se zřízením sjezdu na pozemkovou parcelu č. 148/1 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem přes pozemkové parcely č. 3571/12, č. 3571/49 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem,  
s úpravou sjezdu na pozemkovou parcelu č. 2611/8 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem 
na pozemkové parcely č. 148/1, č. 2611/8, č. 3571/12, č. 3571/49 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvu o umístění se společností Saller Theta Estate CZ s.r.o., Obchodní zóna 266,  

431 11 Otvice a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/297/2012 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. RIM/MAND-2008/596 mezi společností Poyry Environment 
a.s. a městem Dvůr Králové nad Labem, kterým se mění termíny a rozsah prací na zakázce 
"Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba vodovodu ve Dvoře Králové nad Labem". 

R/298/2012 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s termínem dokončení díla včetně dodávky a montáže 3D technologie 30.04.2012 s tím,  
že zaplacení kompletního 3D řešení bude provedeno objednatelem nejpozději do 31.03.2013, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem "Realizace digitální 

projekce dle standardu DCI kino Svět Dvůr Králové n. L." ze dne 06.03.2011 a pověřuje starostku 
města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  ředitelce Hankova domu 

3.1.1.  v souladu s § 28 odst. 6 bod. b)  zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu 
příspěvkové organizace městského kulturního zařízení Hankův dům ve výši 387.000,- Kč, 

 
Termín: 30.04.2012 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  zahrnout příslušné finanční prostředky do rámce návrhu 2. rozpočtové změny rozpočtu 

města pro rok 2012. 
Termín: 29.05.2012 

 

 

 



Strana 2/3 

R/299/2012 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí příspěvku manželům Munzarovým na výměnu 3 oken jejich rodinného domu v ulici  
* ********** **** **  ***** ******* *** *****, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  informovat manžele Munzarovy o nevyhovění jejich žádosti o poskytnutí příspěvku na 
výměnu oken. 

Termín: 25.04.2012 

R/300/2012 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s ukončením mandátní smlouvy ze dne 03.01.2012 s tím, že smluvní strany prohlašují, že ke dni 
ukončení platnosti smlouvy nemají vůči sobě žádné závazky a pohledávky vyplývající z této 
smlouvy, 

2 .   schva lu je  
2.1.  Dodatek č. 1, který ukončuje mandátní smlouvu s mandatářem CEP a.s., se sídlem  

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové na poradenskou činnost a komplexní zpracování žádosti 
projektu: "Rekonstrukce autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem", a pověřuje 
starostku města jeho podpisem. 

R/301/2012 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přijetím nadačního příspěvku Nadace ČEZ na podporu projektu "Dětské hřiště v Žirči" ve výši 
200.000,- Kč a zavazuje se použít jej v souladu s podmínkami Smlouvy o poskytnutí nadačního 
příspěvku č. VCE 06-12, a to nejpozději do 31.12.2012, 

2 .   schva lu je  
2.1.  Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. VCE 06-12 a pověřuje starostku města jejím 

podpisem. 

R/302/2012 - 57. 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: "Přestavba bytu 
školníka na oddělení MŠ v Lipnici" ze dne 02.04.2012 a 06.04.2012, 

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 firmy: Lestav s.r.o., Žirecká Podstráň 70, Dvůr Králové nad Labem, s cenou 
551.149,- Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. Pavel Hauser - Stavhaus, E. Krásnohorské 2318, Dvůr Králové nad Labem, s cenou  

552.000,- Kč včetně DPH 
3. Stavební společnost Žižka spol. s.r.o., E. Krásnohorské 2897, Dvůr Králové nad Labem,  

s cenou 582.000,- Kč včetně DPH 
4. J.Pišta a spol. společnost s.r.o., Dukelská 414, Dvůr Králové nad Labem, s cenou  

589.834,- Kč včetně DPH, 
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: 20.04.2012 
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R/303/2012 - 57. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení lhůty pro podání nabídky do 29.06.2012 a navazujících termínů schváleného 
časového  harmonogramu dle přílohy č.1 tohoto materiálu u veřejné zakázky malého rozsahu na 
službu poskytovatele  dlouhodobého úvěru ve výši 20 mil. Kč souvisejícího s narovnáním vztahů 
mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové  n. L., 
spol. s r.o. , 

1.2.  zveřejnění změn dle článku 1.1. u této veřejné zakázky v souladu s článkem 6. bod 1. vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2011 - Pravidla pro zadávání zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  informovat okruh oslovených uchazečů o provedených změnách v harmonogramu veřejné 
zakázky, 

Termín: 16.04.2012 
 

2.1.2.  v návaznosti na provedené změny v harmonogramu veřejné zakázky zajistit zahájení 
činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby zahájila svoji 
činnost prvním jednáním dne 03.07.2012 před otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 03.07.2012 

 
 
 
 
 
 
 
   Edita Vaňková      Jan Bém 
             starostka města                 místostarosta 
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