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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

143. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 07.08.2014 

 

R/519/2014 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 33 o výměře 60 m2 v k. ú. Žireč Městys, 

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: 08.08.2014 

 

R/520/2014 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením výkopu bezprostředně podél štítové stěny budovy čp. 3, uložením drenážní 
a dešťové kanalizace, přeložením stávající plynové přípojky (zvětšení dimenze), provedením 
svislé hydroizolace na stěně budovy čp. 3, štěrkovým zásypem a zřízením okapového chodníčku 
z kačírku na části pozemkové parcely č. 441/1 v k. ú. Žireč Městys a se vstupem na pozemkovou 
parcelu č. 441/4 v k. ú. Žireč Městys, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2014/0726 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 26.08.2014 
 

R/521/2014 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej části pozemkové parcely č. 24/2 v k. ú. Žireč Městys Oblastní charitě Červený 
Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec. 

 

R/522/2014 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prodejem nepotřebných pískovcových obrub za cenu obvyklou (minimálně 200 Kč/ks) dle 
platné zřizovací listiny TSm a na základě schválených smluv radou města. 
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R/523/2014 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1688/18, č. 1688/20,  
č. 1697/70, č. 1725/13, č. 1729, č. 3728/1 a č. 3733/5, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH za každý započatý 
metr pozemku zatíženého plynárenským zařízením, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OEMM/BUDO-2014/727  
s RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17, která je na základě plné moci 
zastoupena společností RWE Distribuční služby, s. r. o.,  Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 29.08.2014 
 

R/524/2014 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s uhrazením předpokládaných nákladů 248.050 Kč vč. DPH za vyvolanou přeložku 
plynárenského zařízení v místě rekonstrukce mostu v ul. Nedbalova ve Dvoře Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících  
č. 159417 - RISM/BUDO-2014/0724 mezi RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 
Brno a městem Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RISM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu, 
 

Termín: 18.08.2014 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu pro rok 2015. 
 

Termín: 30.09.2014 
 

R/525/2014 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s uhrazením vyvolaných předpokládaných nákladů 335.170 Kč vč. DPH za přeložku kabelového 
vedení vysokého napětí v místě rekonstrukce mostu v ul. Nedbalova ve Dvoře Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. Z_S14_12_8120043676  - RISM/BUDO-2014/0722 
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie  
s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 a městem 
Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RISM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu, 
 

Termín: 18.08.2014 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu pro rok 2015. 
 

Termín: 30.09.2014 
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R/526/2014 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek, protokol o průběhu e-aukce a protokol o vyhodnocení nabídek veřejné 
zakázky na stavební práce na akci: "Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem, přístupové body", 

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: 
SITEL, spol. s r. o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, za nabídnutou cenu 1.060.000 Kč bez 
DPH,  

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. OI/DILO-2014/0730 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu OI 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 15.08.2014 
4.1.2.  předložit smlouvu o dílo starostce města k podpisu. 
 

Termín: 11.08.2014 
 

R/527/2014 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o hodnocení nabídek z 28.07.2014 na veřejnou zakázku na dodávku a instalaci stálé 
expozice "Historie města a dějiny textilu na Královédvorsku" tak, že nejvhodnější nabídkou je 
nabídka firmy SPYRON Design, s. r. o., V Háji 15/1092, Praha 7 za cenu 813.725 Kč včetně 
DPH, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na dodávku a instalaci stálé expozice 
"Historie města a dějiny textilu na Královédvorsku" tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka 
SPYRON Design, s. r. o., V Háji 15/1092, Praha 7 za cenu 813.725 Kč včetně DPH, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout částku 200.000 Kč do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření, z ORJ 38 do 
ORJ 16, org. 362 muzeum. 

 
Termín: 26.08.2014 

 

R/528/2014 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  důvody zrušení veřejné zakázky "Dodávka systémové podpory stěžejních částí LAN (HW, SW)", 

2 .   ruš í  

2.1.  veřejnou zakázku "Dodávka systémové podpory stěžejních částí LAN (HW, SW)", která byla 
schválena 137. RM 17.06.2014 pod číslem usnesení R/446/2014, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím zrušení. 
 

Termín: 11.08.2014 
 

R/529/2014 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  na základě pověření od zastupitelstva města dle usnesení č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo 
města Dvůr Králové nad Labem rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2014 provedené u rozpočtových 
položek v rámci organizační jednotky rozpočtu č. 20 Výpočetní technika a informatika včetně 
změn závazných ukazatelů, vše dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, které upravuje schválený 
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rozpočet na rok 2014 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. Celkové rozpočtované hodnoty příjmů, výdajů a financování platné pro 
rok 2014 již po provedení rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2014 zůstávají beze změny, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  seznámit zastupitelstvo města s obsahem rozpočtového opatření č. 5 pro rok 2014. 
 

Termín: 11.09.2014 
 

R/530/2014 - 143. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uk ládá  

1.1.  řediteli technických služeb města 
1.1.1.  provozovat areál městského koupaliště včetně všech sportovišť nacházejících se v areálu 

ve vlastní režii vlastními zaměstnanci, 
Termín: 01.01.2015 

 
1.1.2.  předložit radě města k seznámení "Zvláštní podmínky pro provozování služeb na koupališti 

mimo sezonu" dle článku 2, bodu 2) platné smlouvy o spolupráci s Americana bar s. r. o., 
 

Termín: 26.08.2014 
1.2.  vedoucí OEMM 

1.2.1.  zajistit pokyn dle bodu 1.1. tohoto usnesení doplněním platné smlouvy o výpůjčce 
s účinností od 01.01.2015. 

 
Termín: 30.09.2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edita Vaňková v. r.     Dušan Kubica v. r. 
 starostka města                            místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 

  


