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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

1. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 18.11.2014 

 

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

1.1.  úhradu dlužné částky ve výši 5.292 Kč, za opatrování nalezených psů, formou pravidelných 
měsíčních splátek 10 x 500 Kč  + 1 x 292 Kč, Jaroslavu Novotnému, **** *** ***, *** ** *******, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami č. VVS/spl/0963/2014 
Jaroslavu Novotnému, ****** ***** **** *** ***, *** ** *******, dle bodu 1.1 tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami  
č. VVS/spl/0963/2014 starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 25.11.2014 

 

R/2/2014 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   pověřu je  

1.1.  k 19.11.2014 k přijímání prohlášení k uzavření manželství v souladu s § 11a odst. 1 písm. a) zák. 
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, tyto zastupitele města: 
Dušana Kubicu, Editu Vaňkovou, Jaroslava Rapáče, Martu Staníkovou, Petra Vojtěcha, Pavla 
Krause a Janu Špačkovou. 
 

R/3/2014 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vyplacení odměn při skončení volebního období uvolněným členům zastupitelstva podle § 75  
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích takto: oběma bývalým místostarostům ve výši dvojnásobku 
měsíční odměny za listopad 2014 a  dvojnásobku za měsíc prosinec 2014. Bývalé starostce ve 
výši trojnásobku měsíční odměny za listopad 2014 a  trojnásobku za měsíc prosinec 2014, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout příslušné výdaje do návrhu rozpočtu 2015 a současně ponížit o stejnou částku 
rozpočet 2014 v rámci návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

 
Termín: 30.11.2014 
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R/4/2014 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezplatné umístění dalších kontejnerů na textil společnosti Diakonie Broumov, sociální družstvo, 
Husova 319, Velká Ves, Broumov, IČ 49289977, na pozemcích města, 

1.2.  dodatek smlouvy o poskytnutí služeb č. OŽP/POSS-2012/1017-D2, se společností Diakonie 
Broumov, sociální družstvo, Husova 319, Velká Ves, Broumov, IČ 49289977, v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  předložit dodatek smlouvy dle bodu 1.2. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 08.12.2014 
 

R/5/2014 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s využitím systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr Králové nad 
Labem společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., náměstí 
Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 49814192, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 
Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2014/1013 se společností Městské vodovody a kanalizace 
Dvůr Králové nad Labem s. r. o., náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 49814192, 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OŽP 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 08.12.2014 
 

R/6/2014 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   z ř i zu je  

1.1.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále zákon o obcích), komisi RM - redakční radu, s platností od 19.11.2014, 

2 .   jm enu je  

2.1.  v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, předsedou redakční rady Jana Jarolíma, 
starostu města a další členy redakční rady: místostarostku Alexandru Jiřičkovou, ředitelku 
Městské knihovny Martu Staníkovou, vedoucí oddělení  ŠKIC odboru ŠKS Petru Zivrovou 
a referentku odboru KTÚ Kateřinu Sekyrkovou, s platností od 19.11.2014. 

 

R/7/2014 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s postoupením práv a povinností z investorství a dalším postupem při výstavbě a uvádění do 
provozu stavby IV-12-2012625, “Dvůr Králové n.L. kvn ČOV město D.K.n.L.“ k dílu Rozhodnutí 
o změně územního rozhodnutí č. 24/2009 ve věci umístění stavby “Čistírna odpadních vod“, 

2 .   schva lu je  

2.1.  Dohodu o podmínkách postoupení práva a povinností z investorství a dalším postupu při 
výstavbě a uvádění do provozu energetického díla - stavby IV-12-2012625, “Dvůr Králové n.L. 
kvn ČOV město D.K.n.L.“ k dílu Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č. 24/2009 ve věci 
umístění stavby “Čistírna odpadních vod“ č. RISM/DOHO-2014/1010 se společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupené Ing. Luborem 
Čáslavkou, vedoucím oddělení Inženýrink, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dohodu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 25.11.2014 
 

R/8/2014 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení 
kvalifikace a komise pro posouzení nabídek včetně náhradníků pro veřejnou zakázku: „Čistírna 
odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem a rekonstrukce kanalizace“ v předloženém znění, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit radě města materiál pro zahájení veřejné zakázky na zabezpečení výkonu 
technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci při realizaci akce: „Čistírna odpadních vod ve městě Dvůr Králové nad Labem 
a rekonstrukce kanalizace“, 

Termín: 09.12.2014 
 

2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním 05.01.2015. 

 
Termín: 05.01.2015 

 

R/9/2014 - 1. 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, ve znění pozdějších předpisů, přijetí 
nadačního příspěvku na projekt: „ulice 28. října - nová výsadba stromů, keřů a keřových pásů", 

1.2.  smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. RISM/SMDO/2014//1021 s Nadací ČEZ a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku dle bodu 1.2. tohoto usnesení 
starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 15.12.2014 

 

R/10/2014 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  vyjádření k podkladům pro rozhodnutí společnosti Evorado Import a. s. z 12.11.2014, 

2 .   souh las í  

2.1.  s navrženým vyjádřením města určeným Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci 
Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu k námitkám společnosti Evorado  
Import, a. s., 

3 .   schva lu je  

3.1.  vyjádření k námitkám uvedeným ve vyjádření společnosti Evorado Import, a. s. z 12.11.2014 
a pověřuje starostu města podpisem tohoto vyjádření. 

 

R/11/2014 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  důvody pro nové posouzení a hodnocení nabídek a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2 .   ruš í  

2.1.  usnesení R/718/2014, body 2.1., 2.2. a 3.1. z 30.10.2014 - 154. RM, 

3 .   rozhodu je  

3.1.  o vyloučení nabídky spol. Cesa, a. s., Jiřího Potůčka 250, 530 09 Pardubice z hodnocení 
nabídek, 
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3.2.  o výběru nejvhodnější nabídky pro Dílčí část A) Virtualizace desktopů na výše uvedenou 
veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy: 
VERTIX s. r. o., IČ: 02199939, se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice s nabídkovou cenou 
1.720.950 Kč bez DPH, 

3.3.  o dalším pořadí pro Dílčí část A) Virtualizace desktopů: 
2) C SYSTEM CZ a. s., IČ: 27675645 Brno, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 636 00 / Na 
Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice s nabídkovou cenou 1.741.300 Kč bez DPH, 

4 .   schva lu je  

4.1.  ve smyslu ustanovení § 79, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách novou 
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4.2.  oznámení o vyřazení spol. Cesa, a. s., Jiřího Potůčka 250, 530 09 Pardubice z hodnocení 
nabídek a pověřuje vedoucího odboru informatiky jeho podpisem, 

4.3.  nové oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pro Dílčí část A) Virtualizace desktopů na výše 
uvedenou veřejnou zakázku a pověřuje vedoucího odboru informatiky jeho podpisem, 

4.4.  kupní smlouvu č. OI/KUPN-2014/1026 s vítězným uchazečem pro Dílčí část A) Virtualizace 
desktopů výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucímu OI 

5.1.1.  informovat účastníky výše uvedené veřejné zakázky pro Dílčí část A) Virtualizace desktopů 
o jejím výsledku, 

 
Termín: 21.11.2014 

 
5.1.2.  předložit kupní smlouvu starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 01.12.2014 
 

5.2.  vedoucímu RAF 
5.2.1.  přesunout finanční prostředky potřebné pro realizaci dílčí části A) veřejné zakázky 

z rozpočtu roku 2014 do návrhu rozpočtu na rok 2015. 
 

Termín: 18.12.2014 
 

R/12/2014 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o hodnocení nabídek z 05.11.2014 na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - veřejná 
zakázka na dodávku šatních skříněk a lavic", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - veřejná zakázka na 
dodávku šatních skříněk a lavic" tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy TRITÓN 
Pardubice, spol. s r. o., Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov za cenu 248.171 Kč včetně 
DPH. 

 

R/13/2014 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem o pověření  zástupce 
statutárního orgánu, kterým je Dana Humlová, a to po dobu funkčního období místostarostky 
města Dvůr Králové nad Labem Alexandry Jiřičkové. 

 

R/14/2014 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   jm enu je  

1.1.  do Školské rady při Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
zástupce za zřizovatele Martu Staníkovou a Emila Kudrnovského, s účinností od 01.12.2014, 

1.2.  do Školské rady při Základní škole 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, zástupce 
za zřizovatele Zuzanu Čermákovou a Jana Jarolíma, s účinností od 01.12.2014. 
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R/15/2014 - 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem na sociální služby 
pečovatelská služba, azylový dům a noclehárna pro rok 2015, do dotačního řízení z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 
příjemce dotace, a s jejich převedením na účet Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad 
Labem, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 


