
Strana 1/11 

 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

137. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 17.06.2014 

 

R/421/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Přílohu č. 1 Ceníku prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad Labem dle 
přílohy č. 2 s účinností od 18.06.2014. 

 

R/422/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Plán údržby a oprav komunikací pro rok 2014 v souladu s platnou zřizovací listinou Technických 
služeb města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 2. 

 

R/423/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zveřejnění výzvy k předložení nabídky, okruh 
navržených uchazečů, zadávací dokumentaci, návrh smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2014/639 
a realizaci akce: "Rekonstrukce chodníku v ul. Smetanova" ve Dvoře Králové nad Labem, 
v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013 - 
Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.2.  vedoucí odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

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

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při této veřejné zakázce bude k hodnocení využita e-aukce v elektronickém systému E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RISM 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 28.08.2014 

 
3.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 

náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním 07.08.2014 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

 
Termín: 07.08.2014 

3.2.  tajemníkovi MěÚ 
3.2.1.  upravit vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání 

zakázek malého rozsahu tak, aby zpracovatelé nebyli členy hodnotící komise. 
 

Termín: 08.07.2014 
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R/424/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Dohodu o podmínkách provádění stavebních prací č. RISM/DOHO-2014/0624 * **** **** 
************, ***** *********** *******, *********, ***** * a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RISM 

2.1.1.  předložit dohodu dle bodu 1.1. starostce města k podpisu. 
 

Termín: 30.06.2014 
 

R/425/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk ládá  

1.1.  vedoucí RISM 
1.1.1.  vést další jednání se společenstvím vlastníků jednotek za účelem odstranění vad domu  

čp. 2958, ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem. 
 

Termín: 08.07.2014 
 

R/426/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol z otevírání obálek s nabídkami, zprávu o posouzení nabídek a protokol o průběhu  
e-aukce veřejné zakázky na akci: "Výměna oken v MŠ Lipnice", 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy Ing. Mikolaj Puch, Hostovského 565, Hronov, s nabídkovou cenou 
284.308 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí podle výhodnosti nabídek takto: 
2. Pavel Hauser, nám. Odboje 1843, Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 290.356 Kč 

včetně DPH 
3. Michal Havran, Milady Horákové 696, Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou  

301.576 Kč včetně DPH 
4. RI OKNA a. s., Úkolky 1055, Bzenec, s nabídkovou cenou 330.617 Kč včetně DPH 
5. Proplast K s. r. o., Polní 468, Nové Město nad Metují, s nabídkovou cenou 338.800 Kč včetně 

DPH 
6. Window Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, s nabídkovou cenou 385.446 Kč včetně 

DPH 
7. Stavona, spol. s r. o., České Libchavy 177, s nabídkovou cenou 572.457 Kč včetně DPH 
8. J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dukelská 414, Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou 

cenou 1.030.638 Kč včetně DPH, 
 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2014/0630 s vítězným uchazečem uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejich výsledcích, 
 

Termín: 24.06.2014 
4.1.2.  předložit smlouvu o dílo starostce města k podpisu. 
 

Termín: 24.06.2014 
 

R/427/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. RIM/OSTA-2012/2528-D1 na změnu sazby DPH na stavbu: 
"Dvůr Králové nad Labem - ul. Smetanova - dešťová kanalizace",  
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RISM 

2.1.1.  v souladu s bodem 1.1. předložit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. RIM/OSTA-2012/2528-
D1 na akci: "Dvůr Králové nad Labem - ul. Smetanova - dešťová kanalizace" starostce 
města k podpisu. 
 

Termín: 24.06.2014 
 

R/428/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dohodu č. RISM/DOHO-2014/0651 o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací uzavřenou s firmou J. Pišta a spol. společnost s.r.o. (IČ 00578894) 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RISM 

2.1.1.  předložit dohodu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 30.6.2014 
 

R/429/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dohodu č. RISM/DOHO-2014/0652 o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů uzavřenou s firmou J. Pišta a spol. společnost s.r.o. (IČ 00578894) 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RISM 

2.1.1.  předložit dohodu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 30.6.2014 
 

R/430/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 22 v čp. 2900, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Miloši Špeťuchovi, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky, od 01.08.2014 do 31.07.2016, za 
smluvní nájemné ve výši 3.040 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2014/0576 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 08.07.2014 
 

R/431/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 22 v čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové nad Labem, Martě Grusové, ********* **, 
**** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.09.2014, za smluvní nájemné 4.200 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2014/0577 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 08.07.2014 
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R/432/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 321 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Šárce Bartošové, ******** 
***, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 18.06.2014, za smluvní nájemné ve výši  
4.602 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT- 2014/0574  v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 18.06.2014 
 

R/433/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 3560, č. 4732, č. 4733/1,  
č. 4733/2, č. 4733/3, č. 4733/4, č. 3559/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, dle 
geometrického plánu č. 4342-190/2013, za jednorázovou finanční náhradu ve výši  
1.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. OEMM/VB-2014/633 se společností 
Protivítr-invest, s. r. o.,  Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3 a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 07.07.2014 
 

R/434/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 513, č. 519/1, č. 4753,  
č. 4757/1, stavebních parcelách č. 483, č. 4816, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. OEMM/VB-2014/634 se společností 
Protivítr-invest, s. r. o.,  Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3 a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 07.07.2014 
 

R/435/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem pozemkové parcely č. 1045/1 o výměře 2 258 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
včetně dvou montovaných chat označených jako Diana a Monti, za dohodnutou výši pronájmu 
100 Kč/rok, organizaci Junák - svaz skautů a skautek České republiky, středisko, „Zvičina" Dvůr 
Králové n. L., ev. č. 525.02, Plk. Švece 1278, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE- 2014/588 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 20.06.2014 
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R/436/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, manželům 
Bandovým, ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****, na dobu určitou 2 roky, od 19.06.2014 do 
18.06.2016, za dohodnuté nájemné 6.530 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2014/0622 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 19.06.2014 
 

R/437/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 32 v čp. 950 ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 1.983 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení 
bytu) dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 32 v čp. 950 ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) 
a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 23.06.2014 

 

R/438/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 53 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 2.262 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení 
bytu) dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 53 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) 
a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 23.06.2014 

 

R/439/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 231 v čp. 1296, ul. Komenského ve Dvoře Králové nad Labem, 
k 31.07.2014 s Dankou Urbanovou, ********** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2014/0591 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 121 v čp. 1296, ul. Komenského, Dvůr Králové nad Labem, Dance Urbanové, 
********** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou od 01.08.2014 za smluvní nájemné  
1.860 Kč/měsíc, za předpokladu, že uvolní k 31.07.2014 byt č. 231 v čp. 1296, Komenského, 
Dvůr Králové nad Labem, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2014/0592 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

1.5.  ukončení nájmu bytu č. 121 v čp. 1296, ul. Komenského ve Dvoře Králové nad Labem, 
k 31.07.2014 s Ladislavem Šestákem, bytem ********** *** ****, **** ******* *** *****, 
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1.6.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2014/0590 v souladu s bodem 1.5. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohody dle bodu 1.2. a 1.6. tohoto usnesení a nájemní smlouvu dle bodu 1.4. 
tohoto usnesení starostce města k podpisu. 

 
Termín: 31.07.2014 

 

R/440/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 31 v čp. 295, ul. Rooseveltova ve Dvoře Králové nad Labem, 
k 30.06.2014 s Evou Neumannovou, bytem ************ *** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2014/0628 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce 
města k podpisu. 

 
Termín: 30.06.2014 

 

R/441/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 4786 a části pozemkové parcely č. 755/2, obě v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodat dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 30.06.2014 

 

R/442/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti na pozemkových parcelách č. 3370/2  
a č. 3370/15, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, dle geometrického plánu č. 4433-359/2012, 
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-20041687/VB/1 (ES-OEMM/VB-
2014/637) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupena společností Elektro-comp spol. s r. o., se sídlem Česká 
Skalice, Malá Skalice, Maloskalická 68, 552 03 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 23.07.2014 
 

R/443/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 1108/1 o výměře 78 m2, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s Miloslavou Chládkovou, ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, dohodou 
k 30.06.2014, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2014/638 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce 
města k podpisu. 

 
Termín: 30.06.2014 

 

R/444/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  výpověď nájemní smlouvy z 15.04.2003 č. RIM/NAJE-2003/36 a nájemní smlouvy z 17.10.2013 
č. RIM/NAJE-2013/860, uzavřených s firmou Tarbon, spol. s r. o., se sídlem Palackého 741, 544 
01 Dvůr Králové nad Labem, na část pozemkové parcely č. 1619/2 o výměře 2 m2 a část 
pozemkové parcely č. 4111 o výměře 1 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za účelem 
umístění tří reklamních tabulí. 

 

R/445/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s ukončením využívání služeb od společností Univerzita Karlova v Praze, MKInet, s. r. o. 
a Emwac Group, s. r. o., 

2 .   schva lu je  

2.1.  výpověď smluvních vztahů KTÚ/OSTA-2009/2590 se společností Univerzita Karlova v Praze 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.2.  výpověď smluvních vztahů KTÚ/DÍLO-2009/3028 se společností MKInet, s. r. o. a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2.3.  výpověď smluvních vztahů KTÚ/POSS-2002/957 a KTÚ/POSS-2002/958 se společností Emwac 
Group a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2.4.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: "Dodávka internetové konektivity pro Městský úřad DKnL 
a vybrané organizace města" v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem  
č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

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

2.6.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2.7.  provedení veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (správa veřejných 
zakázek) a následným využitím elektronické aukční síně ke konání soutěžního kola (e-aukce), 

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 29.08.2014 
 

3.1.2.  zajistit činnost hodnotící komise k 07.07.2014. 
 

Termín: 07.07.2014 
 

R/446/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s ukončením využívání služeb od společností Cesa, a. s., 

2 .   schva lu je  

2.1.  výpověď smluvních vztahů KTÚ/POSS-2008/9799 se společností Cesa, a. s. a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2.2.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: "Dodávka systémové podpory stěžejních částí LAN (HW, SW)" 
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v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro 
zadávání zakázek malého rozsahu, 

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

2.4.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2.5.  provedení veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (správa veřejných 
zakázek) a následným využitím elektronické aukční síně ke konání soutěžního kola (e-aukce), 

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 29.08.2014 
 

3.1.2.  zajistit činnost hodnotící komise k 07.07.2014 
. 

Termín: 07.07.2014 
 

R/447/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finanční podpory Centru české historie, o. p. s., Banskobystrická 2080/11,  
160 00 Praha 6. 

 

R/448/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit poskytnutí dotace Softball Clubu, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 
8.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s účastí čtyř hráček v evropské kvalifikaci Junior League 
Softball v Brzegu ve dnech 16.7.- 20.7.2014,  

1.2.  schválit smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2014/0642 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostku města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit, v případě schválení, starostce města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 30.09.2014 
 

R/449/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení, zadávací podmínky zadávacího řízení, předpokládanou hodnotu, předmět, časový 
harmonogram, kvalifikační předpoklady uchazečů, způsob hodnocení nabídek, členy hodnotící 
komise, okruh navržených dodavatelů veřejné zakázky „Nákup osobního vozidla pro OSPOD 
formou finančního leasingu“. v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města  Dvůr 
Králové nad Labem - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.3.   vedoucí odboru ŠKS, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.4.  schvaluje složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

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

Termín: 26.08.2014 
 



Strana 9/11 

2.1.2.   zajistit zahájení činnosti hodnotící komise v souladu s časovým harmonogramem. 
 

Termín: 07.07.2014 
 

R/450/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  stížnost v příloze č. 1 **** ***** **** na situaci v ZŠ 5. května, 

2 .   schva lu je  

2.1.  odpověď **** ***** ****** dle přílohy č. 2 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

R/451/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
2428 a ve třídách Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, ve školním roce 
2014/2015, dle přílohy č. 2. 

 

R/452/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, do 
rozvojového programu MŠMT - na podporu školních psychologů a školních speciálních 
pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 
2014, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 
příjemce těchto účelově vázaných finančních prostředků a s jejich převedením na účet Základní 
školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, v případě kladného vyřízení 
žádosti uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/453/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit poskytnutí dotace Volejbalovému klubu Dvůr Králové nad Labem, Okružní 2319, Dvůr 
Králové nad Labem ve výši 20.000 Kč na úhradu nájemného, 

1.2.  schválit smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2014/0635, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřit 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit, v případě schválení, starostce města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 01.10.2014 
 

R/454/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   jm enu je  

1.1.  Mgr. Radana Černého na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola 
5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, na období 6 let od 01.08.2014 do 31.07.2020, 
a pověřuje starostku města podpisem jmenovacího dekretu, dle přílohy č. 2. 

 

R/455/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí daru z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem Nadaci Partnerství, Údolní 33, Brno, 
ve výši 4.000 Kč na marketing Labské stezky v roce 2015, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/DAR - 2014/0636,  v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit starostce města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu. 
 

Termín: 07.07.2014 
 

R/456/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  bod 2.1. usnesení č. R/412/2014 - 136. RM Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - veřejná zakázka na 
dodávku šatních skříněk" tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy TRITÓN Pardubice, 
spol. s r. o., Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov za cenu 149.040 Kč bez DPH. 

 

R/457/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vnitřní 
předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem s účinností od 
01.07.2014 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 na webových 
stránkách města, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí KTÚ-PO 

3.1.1.  zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 1.1. na webových stránkách města. 
 

Termín: 27.06.2014 
 

R/458/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  bod 2.1, bod 3.2, bod 4., bod 5., bod 6.1 usnesení č. R/414/2014 - 136. RM z 03.06.2014, 

1.2.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, 1 funkční pracovní místo referenta na odboru 
rozvoje, investic a správy majetku s platností od 01.07.2014, 

2 .   z ř i zu je  

2.1.  ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, 1 funkční pracovní místo referenta na odboru 
ekonomiky a majetku města, s platností od 01.07.2014, 

3 .   schva lu je  a  vydává  

3.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 18/2014 - dodatek č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem včetně 
přílohy č. 1 - organizační schéma, s platností od 01.07.2014 a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

4 .   souh las í  

4.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2014 na webových 
stránkách města, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí KTÚ-PO 

5.1.1.  zveřejnění tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města, 
 

Termín: 30.06.2014 
 

R/459/2014 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2014 Rozdělení rozpočtového 
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hospodaření do organizačních jednotek rozpočtu dle rozpočtové skladby s vymezením seznamu 
příkazců operací Dodatek č. 1 s účinností od 01.07.2014, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 20/2014 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 23.06.2014 

3 .   nesouh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

 
 
 
 
   Edita Vaňková v. r.                                Jan Bém v. r.   

               starostka města                                           místostarosta 
 


