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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

18. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 21.04.2015 

 

R/235/2015 - 18. 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. 5/2015 Rozdělení rozpočtového 
hospodaření do organizačních jednotek rozpočtu dle rozpočtové skladby s vymezením seznamu 
příkazců operací s účinností od 01.05.2015, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 5/2015 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 27.04.2015 

3 .   nesouh las í  

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

 

R/236/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s uhrazením zálohové faktury ve výši 205.013 Kč bez DPH, 248.066 Kč vč. DPH za přeložku 
kabelového vedení vysokého napětí v místě rekonstrukce mostu v ul. Nedbalova, kat. úz. Dvůr 
Králové nad Labem a s doplatkem nákladů vyúčtovaných po ukončení realizace a vyúčtování 
všech nákladů spojených s přeložkou,  

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu č. Z_S24_12_8120043676 - RISM/DILO-2015/0389 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 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 24.04.2015 
 

R/237/2015 - 18. 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-2015/0000 
a realizaci akce: "Trafostanice pro úpravnu vody MěVAK Dvůr Králové nad Labem", v souladu 
s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro 
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zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s tím, že z důvodu značné specifičnosti této 
zakázky nebude využit systém E-ZAK, 

1.2.  vedoucího 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 nebude vzhledem ke značné specifičnosti vlastního předmětu  
a v souladu s čl. 4, odst. 4, oddílem I. odst. 2. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem 
č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, využit systém E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 31.10.2015 
 

3.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise, komise pro posouzení a zároveň pro otevírání 
obálek (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním 
04.05.2015 (v 09:45 hod.) před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

 
Termín: 04.05.2015 

 
3.1.3.  připravit společně s MěVAK podmínky pro bezproblémové přepojení, 
 

Termín: 31.10.2015 
 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  v případě, že výsledná hodnota zakázky překročí doposud schválenou částku v org. 40094, 

navýšit rozpočtovanou hodnotu o potřebnou část v rámci přesunů v ORJ 40 a zahrnout do 
rámce návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 2015. 

 
Termín: 31.07.2015 

 

R/238/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: 
"Oprava opěrné zdi v městské části Verdek", 

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

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je 
nabídka firmy Stavební společnost Žižka spol. s r. o., se sídlem Elišky Krásnohorské 2897,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 49814851 s nabídkovou cenou 783.285 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. místo - Miroslav Zverec, Pecka 197, PSČ 507 82, IČ 74739816 s nabídkovou cenou  

795.163 Kč včetně DPH 
3. místo - MATEX HK s. r. o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807 s nabídkovou 

cenou 879.670 Kč včetně DPH 
4. místo - J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  

IČ 00578894 s nabídkovou cenou 903.357 Kč včetně DPH 
5. místo - REPARE Trutnov s. r. o., Mladobucká 105, 541 01 Trutnov, IČ 64824781 s nabídkovou 

cenou 931.142 Kč včetně DPH 
6. místo - SMI-ČR group s. r. o., Bratří Čapků 151, 550 01 Broumov, IČ 28827627 s nabídkovou 

cenou 949.637 Kč včetně DPH 
7. místo - K PROTECKT stavební s. r. o., Nezamyslova 509/2, 128 00 Praha 2, IČ 24811882 

s nabídkovou cenou 983.778 Kč včetně DPH 
8. místo - Pavel Hauser - STAVHAUS, náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

IČ 15027643 s nabídkovou cenou 1.038.136 Kč včetně DPH 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2015/0299 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 
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4.   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 24.04.2015 
 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2015/0299 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 15.05.2015 
 

R/239/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek, protokol o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na 
dodavatele stavebních prací: „Dvůr Králové nad Labem - Rekonstrukce mostu v ulici Nedbalova 
přes Hartský potok“, 

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: 
MPS Mostní a pozemní stavby engineering s. r. o., Čepí 104, 533 32 Čepí - Pardubice,  
IČ: 29148871 s nabídkovou cenou 5.244.038,61 Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku, takto: 2. místo firma SD SEXMOST spol. s r. o., 
Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČ: 494 54 501, s nabídkovou cenou díla 5.667.000 Kč bez DPH,  
3. místo: MADOS MT s. r. o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899, 
s nabídkovou cenou díla 6.377.492,73 Kč bez DPH, 4. místo: Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., 
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361, s nabídkovou cenou díla 6.861.250,43 Kč 
bez DPH,  

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RIM/DILO-2015/0206 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 27.04.2015 
 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2015/0206 starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 05.05.2015 
 

4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  předložit přesun potřebných finančních prostředků do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření s tím, že v případě schválení navrhovaného usnesení bude třeba příslušným 
odborem uplatnit předmětné doplnění prostředků do rámce podkladů návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření roku 2015, a to přesunem prostředků mezi jednotlivými 
rozpočtovanými položkami v rámci ORJ 10 - doprava.   
  

Termín: 31.05.2015 
 

R/240/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s podáním návrhu Krajskému soudu Hradec Králové na přiznání postavení osoby zúčastněné na 
řízení ve smyslu § 34 správního řádu soudního, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí KTÚ-PO 

2.1.1.  zajistit podání výše uvedeného návrhu. 
 

Termín: 01.05.2015 
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R/241/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 11 v čp. 2955, ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu sociálního, 
přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci,  Zdeňce Mannové, *********** ****, **** ******* *** 
*****, na dobu neurčitou, od 15.05.2015, odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 
za nájemné 2.821 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT - 2015/0187 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 14.05.2015 
 

R/242/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 3.585 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 52 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), 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: 27.04.2015 

 

R/243/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 23 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Kláře Ježkové, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 21.05.2015 do 20.05.2017, za smluvní 
nájemné 2.500 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/0396 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.04.2015 
 

R/244/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 133 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 2.085 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s městskými 
byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 133 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), 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: 27.04.2015 
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R/245/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 32 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
jako byt bez předběžného určení za min. cenu 3.771 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření 
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 32 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), 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: 27.04.2015 

 

R/246/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící k podnikání - nebytový prostor č. 1 v čp. 2963 v ulici 
Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za cenu 567 Kč/m2/rok včetně 
uplatnění meziročního inflačního růstu, Naděždě Baierové, ******** ****, **** ******* *** *****,* 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 28.4.2015 

 

R/247/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení, zadávací podmínky zadávacího řízení, předpokládanou hodnotu, předmět, kvalifikační 
předpoklady uchazečů, způsob hodnocení nabídek, členy hodnotící komise, časový 
harmonogram a okruh navržených dodavatelů veřejné zakázky „Nové služební vozidlo určené 
zejména pro přepravu seniorů a zdravotně postižených", v souladu s článkem 4, odst. 4 vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 - Pravidla pro zadávání zakázek malého 
rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  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 využit elektronický systém E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  ředitelce Pečovatelské služby 

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

Termín: 10.06.2015 
 

R/248/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Babyboxu pro odložené děti - STATIM, Pod Oborou 
88, 104 00 Praha 10 - Hájek, na servis babyboxů, 

1.2.  darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2015/0402, dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 11.05.2015 
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R/249/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci veřejné zakázky Hankova domu "Zajištění realizace historické slavnosti 
u příležitosti 745 let města Dvůr Králové nad Labem" v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu 
města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

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

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při této veřejné zakázce nebude využit elektronický systém E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  ředitelce Hankova domu 

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

Termín: 21.09.2015 
Kontrolní termín: 12.06.2015 

 
 

R/250/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školou Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, o dotaci 
z rozpočtu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 z rozvojového programu: 
Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015, č. j. MŠMT - 2157/2015-1, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1.1. 
tohoto usnesení. 

 

R/251/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad 
Labem o dotace z rozpočtu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015, a to 
z rozvojového programu: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015,  
č. j. MŠMT - 2157/2015-1 a dále z grantového programu společnosti ŠKODA AUTO, a. s., 
ŠKODA dětem na rok 2015, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí o dotace uvedených v bodě 
1.1. tohoto usnesení. 

 

R/252/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výroční zprávy za rok 2014 Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Městského 
muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Hankova domu, městského kulturního zařízení 
a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/253/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.03.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny u nesplněných a oddálených úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1 a č. 2. 
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R/254/2015 - 18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o roznášce radničních novin č. KTÚ/OSTA-2015/0407 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  tajemníkovi MěÚ 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 27.04.2015 
 
 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r.  
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 
 

  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 


