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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

31. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 01.09.2015 

 

R/552/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit záměr darování pozemkové parcely č. 362/8 o výměře 69 m2 v k. ú. Zboží u Dvora 
Králové pod stávající stavbou komunikace III/29926. 

 

R/553/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že na výzvu k podání nabídek na prodej pozemkové parcely č. 1535/30 o výměře 
2 839 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, dle zveřejnění č. 60/2015, nereagoval žádný zájemce, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  jednat se zájemcem o pozemkovou parcelu č. 1535/30 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
o podmínkách jejího odkoupení. 

 
Termín: 11.09.2015 

 

R/554/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje pozemkových parcel č. 2004/4 o výměře 688 m2, č. 2004/16 o výměře 417 m2 
a dle geometrického plánu č. 4517-53/2015 nově vznikající pozemkové parcely č. 2004/17 
o výměře 666 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, formou obálkové metody, a to za 
minimální kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 navýšenou o pevný podíl na vybudované infrastruktuře 
ve výši 272.037 Kč a za podmínek uvedených ve zveřejnění - příloze č.1, 

1.2.  hodnotící komisi na prodej pozemkových parcel č. 2004/4 o výměře 688 m2, č. 2004/16 o výměře 
417 m2 a dle geometrického plánu č. 4517-53/2015 nově vznikající pozemkové parcely  
č. 2004/17 o výměře 666 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ve složení: Jan Jarolím (náhradník 
Alexandra Jiřičková), Elena Mocová (náhradník Ivana Fátorová), Jan Fíla (náhradník Jaroslava 
Valentová), 

2 .   pověřu je  

2.1.  vedoucí odboru OEMM podpisem zveřejnění, přihlášek do výběrového řízení na prodej pozemků 
a smluv o splnění podmínek výběrového řízení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit záměr prodeje pozemků dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

 
Termín: 07.09.2015 
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R/555/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podanou nabídku na odkoupení pozemkových parcel č. 3099/2 o výměře 288 m2, č. 3583/3 
o výměře 2 m2, č. 4008/2 o výměře 58 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu ve výši 300 Kč/m2 od Jiřiny Brzákové, ***** ******* **, *** ** *******, Aleny Kvasničkové, 
******** ***, *******, *** ** ****** ****, Jana Nehasila, ****** ******, **********, *** ** ***** *,  
Arch. Jiřího Schafhausera, ******** ***, ********** *, *** ** **********, Josefa Schafhausera, ******** 
***, *** ** ****** *** ****, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  projednat se spoluvlastníky odkoupení pozemkové parcely č. 3099/2 o výměře 288 m2  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2. 

 
 

Termín: 11.09.2015 
 

R/556/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 232 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 4.212 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s městskými 
byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 232 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: 07.09.2015 

 

R/557/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 123 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 3.572 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s městskými 
byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 123 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: 07.09.2015 

 

R/558/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 132 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 4.444 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s městskými 
byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 132 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), 
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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: 07.09.2015 

 

R/559/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části stavební parcely č. 10 o výměře 160 m2, k. ú. Žireč Městys a části pozemkové 
parcely č. 35/4 o výměře 30 m2, k. ú. Žireč Ves, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční 
nájemné 950 Kč, Štěpánce Zimákové, ***** ***** **, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, 
od 01.10.2015, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2015/0772 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 bodů 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 22.09.2015 
 

R/560/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkové parcely č. 449/1 a č. 4331, 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: 09.09.2015 
 

R/561/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/522/2015 - 29. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 18.08.2015. 

 

R/562/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit vstup města Dvůr Králové nad Labem do Dobrovolného svazku obcí Horní Labe, 

1.2.  pověřit starostu města podáním přihlášky a jejím podpisem. 

 

R/563/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 6 ze sociální komise RM z 24.08.2015. 

 

R/564/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci, že do veřejné zakázky "Jazykově vzdělávací pobyty", schválené usnesením 
R/539/2015 - 29. RM z 18.08.2015, nebyly v řádném termínu předloženy žádné nabídky, 

2 .   schva lu je  

2.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci veřejné zakázky: "Podpora jazykového vzdělávání pedagogů a žáků" 
v souladu s čl. 4, bod 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, realizované ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, 
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3.   rozhodu je  

3.1.  že při této zakázce nebude využit elektronický systému E-ZAK, 

4 .   uk ládá  
4.1.  ředitelce ZŠ Podharť 

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

Termín: 31.12.2015 
 

R/565/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek s nabídkami část 1 a 2 z 24.08.2015 a protokol o jednání hodnotící 
komise a protokol o posouzení kvalifikace z 24.08.2015 na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy 
sady - veřejná zakázka na jazykově vzdělávací pobyty II." - Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt 
pro žáky, 

1.2.  skutečnost, že na zakázku "Zahraničního jazykového kurzu pro učitele" škola neobdržela žádnou 
nabídku, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - veřejná zakázka na 
jazykově vzdělávací pobyty" - Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky tak, že 
nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy CK SCHOLARE, s. r. o., Rostislavovo náměstí 3043/14, 
612 00 Brno, za cenu 504.600 Kč včetně DPH, 

2.2.  o vyřazení Cestovní kanceláře ALPIN - TOUR, s. r. o., S. K. Neumanna 679, 500 02 Hradec 
Králové, z části 1. Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky, z důvodu neprokázání 
kvalifikace a nesplnění veškerých požadavků zadavatele stanovených v zadávací dokumentaci, 

2.3.  o zrušení zakázky malého rozsahu Jazykově vzdělávací pobyty II, část 2: Zahraniční jazykový 
kurz pro učitele schválené usnesením č. R/474/2015 z 28.07.2015, 

3 .   schva lu je  

3.1.  odlišný postup od postupu stanoveného vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem 
č.19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými 
organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, při realizaci veřejné zakázky Jazykově - 
vzdělávací pobyty, část 2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele, a to tak, že postup bude 
v souladu s Příručkou příjemce výzvy č. 56 OPVK a zadávacími podmínkami MŠMT, tj. výběr 
bude proveden z volné ruky. 

 

R/566/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, o grant 
z Operačního programu pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblast 
podpory 1.1. - Zvyšování kvality vzdělávání, č. výzvy 57 č. j. MŠMT 13029/2015, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí finanční podpory z Operačního programu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím finančních prostředků poskytnutých Základní škole Podharť, 
Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884. 

 

R/567/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace  z rozvojového programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských 
zařízení v roce 2015 Mateřské škole Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, ve výši 81.620 Kč, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci dle bodu 1.1. ve výši 81.620 Kč do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

 
Termín: 10.09.2015 
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R/568/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  nepořídit změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem na základě návrhu JUTA a. s. 
z 10.08.2015, 

1.2.  nepořídit změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem na základě návrhu  
OMNIPACK s. r. o. z 20.08.2015, 

1.3.  nepořídit změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem na základě návrhu Martina Syrovátka 
z 20.08.2015. 

 

R/569/2015 - 31. 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 v platném znění vnitřní předpis 
města Dvůr Králové nad Labem č. 12/2015 - Evidence a náležitosti právních úkonů a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem. 

 

R/570/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   jm enu je  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů,  členem komise pro životní prostředí Ing. Pavla Klevcova, s platností od 
02.09.2015. 

 

R/571/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise dopravy RM z 15.06.2015, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  s vyznačením parkovacích míst v ulici Trocnovská, 

2.2.  se zřízením jednosměrného provozu a parkovacího pruhu v ulici Přímá, 

2.3.  s omezením rychlosti jízdy v ulici Slovany. 

 

R/572/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit, za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí 
finančních prostředků ve výši 400.000 Kč k zajištění činností souvisejících s výkonem působnosti 
v oblasti veřejné správy pro Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, 

1.2.  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o poskytnutí a využití finančních 
prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/FIN-2015/0777) s Českou 
republikou - Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, se sídlem nábřeží 
U Přívozu 122/4, Hradec Králové 3 a pověřit starostu města podpisem této smlouvy. 

 

R/573/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989 na pojištění majetku města Dvůr Králové nad Labem ve 
smyslu dodatku č. 23 (navržený rozsah pojištění majetku města pro další pojistné období do 
19.09.2016), 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 23 k pojistné smlouvě  
č. 5830851989 (ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-23) na pojištění majetku města s Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 23 k pojistné smlouvě č. 5830851989 (ES 
č. RAF/POJI-2008/0559-D-23) na pojištění majetku města v souladu s bodem 1.2. tohoto 
usnesení. 

Termín: 08.09.2015 
 

 

R/574/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2015 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2015 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 
− na straně příjmů zvyšuje   o   15.697.946,64 Kč 
− na straně výdajů zvyšuje   o     6.343.956,16 Kč 
− ve financování upravuje   o    -9.353.990,48 Kč  

 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2015 
 

− na straně příjmů       343.421.131,03 Kč 
− na straně výdajů       347.085.181,76 Kč 
− financování           3.664.050,73 Kč. 

 

 

R/575/2015 - 31. 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. 11/2015 Prováděcí předpis na rok 
2015 ke Statutu sociálního fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných 
členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem - Dodatek č. 1, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 11/2015 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 04.09.2015 

3 .   nesouh las í  

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

 

R/576/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 

1.1.  plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

1.2.  schválit nové termíny nesplněných úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle přílohy 
č. 2. 
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R/577/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  program 5. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
10.09.2015 od 16 hodin v sále Hankova domu. 

 
1. Zahájení 
2. Složení slibu nových členů ZM 
3. Volba místostarosty a člena RM 
4. Určení okruhu úkolů svěřených starostovi a místostarostům 
5. Plnění usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
6. Výbory ZM  
7. Veřejnoprávní smlouvy 
8. Organizační opatření - Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
9. Návrhy na pořízení změny územního plánu 
10. Majetkové záležitosti 
11. Vstup města Dvůr Králové nad Labem do Dobrovolného svazku obcí Horní Labe 
12. Dotace Softball Clubu Dvůr Králové nad Labem 
13. Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 
14. Smlouva o poskytnutí a využití finančních prostředků - Hasičský záchranný sbor 

Královéhradeckého kraje 
15. Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2015 
16. Diskuze 
17. Závěr. 
 

R/578/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  část usnesení  R/544/2015 - 29. RM - 5. ukládá 5.2. starostovi města 5.2.1. ve spolupráci se 
zastupitelem pověřeným řízením městské policie předložit zastupitelstvu města materiál 
obsahující výčet úkolů, jejichž plněním bude pověřen určený strážník dle § 3 odst. 2 zákona  
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.  

 

R/579/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí a vyplacení v hotovosti jednorázové nenávratné sociální pomoci ve výši 20.000 Kč 
pozůstalé Janě Menclové, nar. 05.11.1956 při úmrtí manžela Jiřího Mencla, zaměstnance města 
- strážníka Městské policie Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/580/2015 - 31. 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: „Rekonstrukce chodníku a cyklotrasy v ul. 28. října" ve Dvoře 
Králové nad Labem, 

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: 
Pavel BOŘEK - STAVEBNÍ FIRMA, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  
IČ: 11112166 s nabídkovou cenou 2.863.649 Kč bez DPH, 
 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku takto: 2. místo: OBIS, spol. s r. o., Přibyslavská 
200, 509 01 Nová Paka, IČ: 60933682 s nabídkovou cenou díla 2.920.406 Kč bez DPH;   
3. místo: ALPRIM CZ s. r. o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 28811470 s nabídkovou 
cenou díla 3.007.082 Kč bez DPH; 4. místo: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 437,  
566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818 s nabídkovou cenou díla 3.044.597 Kč bez DPH; 5. místo:  
J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 00578894 
s nabídkovou cenou díla 3.421.955 Kč bez DPH; 6. místo: REKOM Nový Bydžov a. s., Měník - 
Barchůvek 82, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 25264737 s nabídkovou cenou díla 3.724.823 Kč  
bez DPH, 
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2.3.  o vyloučení cenové nabídky firmy Petra Šeby - REKOM, Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem, IČ: 47467851, z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů. Firma nepředložila 
seznam min. 3 staveb obdobného charakteru provedených za posledních 5 let v min. hodnotě 
1,4 mil. Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RIM/DILO-2015/0667 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: 01.09.2015 
 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2015/0667 starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 08.09.2015 
 

R/581/2015 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o zrušení zadávacího řízení na nového mobilního operátora, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím zrušení, 
 

Termín: 10.09.2015 
 

3.1.2.  vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu na nového mobilního operátora do 15.10.2015. 
 

Termín: 15.10.2015 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


