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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

38. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 11.11.2015 

 

R/687/2015 - 38. 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 
darů na projekt „Odpadový kalendář - rok 2016" 
ve výši 5.000 Kč od Bohuslava Žižky, Verdek 28, Dvůr Králové nad Labem,  
ve výši 5.000 Kč od společnosti Lukas trade s. r. o., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem, 
ve výši 5.000 Kč od Jaroslava Janečka, Kotkova 792, Dvůr Králové nad Labem, 
ve výši 5.000 Kč od Společnosti Horní Labe, a. s., Starý Rokytník 226, Trutnov,  
ve výši 5.000 Kč od společnosti Marius Pedersen a. s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové, 
 
    

1.2.  darovací smlouvy č. OŽP/DAR-2015/1021, č. OŽP/DAR-2015/1022, č. OŽP/DAR-2015/1023,  
č. OŽP/DAR-2015/1024 a č. OŽP/DAR-2015/1025 ve smyslu bodu 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

1.3.  záměr podání žádosti o příspěvek od společnosti ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, Praha 
4, na projekt „Odpadový kalendář - rok 2016" a pověřuje starostu města podpisem této žádosti, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OŽP 

2.1.1.  předložit darovací smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 30.11.2015 
 

2.1.2.  zajistit podání žádosti o příspěvek od společnosti ELEKTROWIN a. s. dle bodu 1.3. tohoto 
usnesení, 

Termín: 30.11.2015 
 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 08.12.2015 
 

R/688/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zařazení nového vozidla Dacia Sandero provozovaného městem Dvůr Králové nad Labem do 
rámce havarijního pojištění do stávající flotily vozidel, 

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. 2 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D-2) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER 
H59 - 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. 2 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D-2) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 16.11.2015 

 

R/689/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2016, včetně 
rozpočtů městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím sestavení: 
Celkové příjmy ve výši 314.332.417 Kč + financování 31.865.325Kč = celkové zdroje 
346.197.742 Kč. Celkové výdaje ve výši 346.197.742Kč, 

1.2.  schválit závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh 
rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2016 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 
2016 a č. 2 město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené 
příspěvkovým organizacím na rok 2016, 

1.3.  schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných 
darů, příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných darů, 
příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, pokud bude schválený 
zastupitelstvem města. 

 

R/690/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  závěry a výrok auditora obsažený ve Zprávě nezávislého auditora za období od 01.01.2011 do 
31.12.2014 z provedeného přezkoumání hospodaření u příspěvkové organizace Mateřská škola 
Dvůr Králové nad Labem Drtinova 1444, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zpracovat, na základě zobecnění závěrů konstatovaných ve Zprávě nezávislého auditora 
dle bodu 1.1. tohoto usnesení, příslušné doporučení k prováděným činnostem v oblasti 
inventarizací a účtování  pro příspěvkové organizace zřízené městem Dvůr Králové nad 
Labem. 

 
Termín: 30.11.2015 

 

R/691/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení 4.1 č. R/148/2015 - 14. RM z 09.03.2015, kterým souhlasila s investičním záměrem 
využít stávající ocelovou konstrukci z ul. Nedbalova po celkové úpravě k vytvoření nového mostu 
přes Hartský potok u Kauflandu, a to z důvodu, že po obnažení konstrukce bylo zjištěno, že tato 
ocelová konstrukce vykazuje vysoký stupeň koroze a pro další využití je nevhodná,    

2 .   souh las í  

2.1.  s úpravou, převozem a dočasným uskladněním, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit předložení návrhu na budoucí využití mostní konstrukce. 
 

Termín: 31.03.2016 
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R/692/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s technickým zhodnocením budovy Domu Žofie ve Dvoře Králové nad Labem čp. 1006. 

 

R/693/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením méněprací a víceprací na akci: "Oprava střechy budovy kina Svět, Dvůr Králové 
nad Labem" a s tím souvisejícím navýšením ceny díla o 19.968 Kč bez DPH na celkovou 
konečnou částku 1.459.271 Kč bez DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2015/0415-D-2 na akci: "Oprava střechy budovy kina 
Svět, Dvůr Králové nad Labem" mezi městem Dvůr Králové nad Labem a zhotovitelem, firmou  
J. Pišta a spol., spol. s r. o., IČ 00578894, se sídlem Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy o dílo dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 25.11.2015 
 

R/694/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit "Program regenerace Městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem 2016-2025". 

 

R/695/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zpracováním "Anketního dotazníku k Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón na rok 2016", 

2 .   schva lu je  

2.1.  materiál "Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón na rok 2016". 

 

R/696/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit Zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 
01.01.2016 a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/697/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části stavební parcely č. 4014 o výměře 17 m2, 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 pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 20.11.2015 

 

R/698/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o zástavním právu exekutorském na spoluvlastnických podílech (1/8) pozemkových 
parcel č. 3583/3, č. 4008/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a dalším možném postupu 
v rámci odkoupení spoluvlastnických podílů pozemkových parcel č. 3583/3, č. 4008/2, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit radě města k projednání kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnických podílů 
pozemkových parcel č. 3583/3 o výměře 2 m2, č. 4008/2 o výměře 58 m2, obě v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem od Jiřiny Brzákové, ***** ******* **, *** ** *******, Aleny Kvasničkové, 
******** ***, *******, *** ** ****** ****, Arch. Jiřího Schafhausera, ******** ***, ********** *, *** ** 
**********, Josefa Schafhausera, ******** ***, *** ** ****** *** ****, za kupní cenu ve výši  
300 Kč/m2. 

 
Termín: 24.11.2015 

 

R/699/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr bezúplatného převodu pozemkové parcely č. 2629/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
České republice - Státnímu pozemkovému úřadu, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 13.11.2015 

R/700/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit bezúplatné zrušení věcného břemene spočívajícího v služebnosti vstupu za účelem 
vedení, oprav a údržby kanalizačního potrubí a jeho vyústění z ČOV dle geometrického plánu  
č. 1488-312/94, zřízené na pozemkové parcele č. 3067/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem ve 
prospěch pozemkové parcely č. 3110/26 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit smlouvu o zrušení věcného břemene číslo OEMM/VB-2015/1041 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení s Pavlem Němečkem, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřit starostu 
města jejím podpisem. 

 

R/701/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3067/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem pro vodovodní potrubí, kanalizační potrubí, elektrické kabely za 
jednorázovou úhradu ve výši 195 Kč/m2 pro Pavla Němečka, ******** ****, *** ** **** ******* *** 
********. 

 

R/702/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 2277/7 o výměře 100 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 500 Kč, Ivanu Kopchovi, ***** ********* 
***, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.01.2016, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2015/1040 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: 30.11.2015 
 

R/703/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přidělení bytu č. 11 v čp. 963, ul. Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, Ivě Škopové, ********* 
*** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.12.2015 do 30.11.2016, za minimální 
nájemné ve výši 4.523 Kč/měsíc, a to odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 
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1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2015/1045 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: 30.11.2015 
 

R/704/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájmem části pozemkové parcely č. 4028/1 o výměře 15 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
za roční nájemné ve výši 300 Kč od České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3, na dobu neurčitou, od 10.12.2015, 

1.2.  nájemní smlouvu č. 7591 N 15/54 (ES OEMM/NAJE-2015/1019) 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: 20.11.2015 
 

R/705/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s umístěním části vsakovacího objektu SO 27 v části pozemkové parcely č. 2391/3 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 2391/3 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu číslo OEMM/OSTA-2015/1035 se společností  
JUTA a. s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 27.11.2015 
 

R/706/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části stavební parcely č. 2628/1 o výměře 3,49 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 31 Kč, Ondřeji Noskovi, ***** ******** ****, 
*** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.01.2016, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2015/1020 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: 27.11.2015 
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R/707/2015 - 38. 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 Tomáš Machek) 
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: 16.11.2015 

 

R/708/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit prodej pozemkových parcel č. 4331 o výměře 176 m2 a č. 449/1 o výměře 495 m2, obě 
v k. ú. Dvůr Králové, za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 134.200 Kč, Veronice 
Trösterové, ***** ********* ***, *** ** **** ******* *** *****,  * 

 

R/709/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 10 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 
Králové nad Labem podanou nájemcem Ing. Jiřím Vidasovem, náměstí T. G. Masaryka 40, Dvůr 
Králové nad Labem, výpovědní doba končí 31.12.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr města pronajmout nebytový prostor č. 10 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře 
Králové nad Labem, 

2.2.  složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Jan Jarolím, Tomáš Machek, Helena 
Mojiková (náhradníci Alexandra Jiřičková, Jiří Janeček, Alena Petirová), 

3 .   vyzývá  

3.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 10 v čp. 40 na náměstí 
T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: 
- minimální cena nájmu 800 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu 
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let 
- nebytový prostor může být užíván v souladu i v rozporu s jeho stavebně-technickým určením 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 2.1. tohoto usnesení a výzvu k podání nabídky dle bodu 3.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 18.11.2015 

 

R/710/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  neschválit poskytnutí finančního příspěvku Statutárnímu městu Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 
460 59 Liberec 1, jako podíl na financování Dětského centra Sluníčko, Pekárkova 572/5,  
460 01 Liberec, na náklady vynaložené v roce 2013, z důvodu, že město Dvůr Králové nad 
Labem vyhlašuje každoročně dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví, kde mají 
možnost organizace žádat dotaci na aktuální rok. V rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na 
rok 2015 není s požadovanou částkou počítáno. 
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R/711/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 7 ze sociální komise RM z 02.11.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  umístění Ireny Kolínské, **** **********, ****** ******* ** *** **** ** ** ******** **, **** ******* *** *****, 
Vlasty Černé, **** **********, ****** ***** ******** ****** ****, **** ******* *** ***** a Karla Hrdiny, **** 
**********, ****** ***** ***** **, **** ******* *** *****, do domu s pečovatelskou službou v uvedeném 
pořadí.  

 

R/712/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotačních prostředků v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost, 
Prioritní osy 1 - počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - zvyšování kvality vzdělávání, č. výzvy 
57 Základní škole Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, ve výši 483.905 Kč, 
Základní škole Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, ve výši 325.289 Kč a Základní 
škole 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, ve výši 403.817 Kč. 

 

R/713/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanoví  

1.1.  plat ředitelkám Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, Mateřské 
školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem,  
E. Krásnohorské 2428, Základní umělecké školy R. A. Dvorského, náměstí T. G. Masaryka 83, 
Dvůr Králové nad Labem, Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, 
Dvůr Králové nad Labem,  
Hankova domu, městského kulturního zařízení, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad 
Labem, Městské knihovny Slavoj, Tylova 512, Dvůr Králové nad Labem, Pečovatelské služby 
Města Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem, Základní školy 
Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620 a ředitelům Základní školy 5. května, Dvůr Králové 
nad Labem, 28. října 731, Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
dle příloh č. 1 - 12 a pověřuje starostu města podpisem platových výměrů. 
 

R/714/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr podání žádosti o poskytnutí dotace na Podporu činnosti turistických informačních center 
do dotačního programu Královéhradeckého kraje, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  zajistit podání žádosti na projekt uvedený v bodě 1.1. tohoto usnesení, 
 

Termín: 11.12.2015 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostu města podpisem žádosti dle bodu 2.1.1. tohoto usnesení. 

 

R/715/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit poskytnutí dotace TC Dvůr Králové, z. s., 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem, ve 
výši 9.000 Kč, na nákup materiálu a cen v rámci projektů "„Pohár MÚ Dvůr Králové nad Labem - 
celorepublikový turnaj třídy B - mladší žákyně" 26.09.2015 a "Celorepublikový tenisový turnaj 
třídy A - starší žáci" 11.09.2015, 

1.2.  schválit smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2015/1039 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města podpisem smlouvy, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 21.12.2015 
 

R/716/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby elektronických komunikací pro město Dvůr 
Králové nad Labem, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací podmínky, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové 
nad Labem č. 16/2015 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem, 

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

1.4.  členy hodnotící komise: Jan Jarolím, starosta města, Alexandra Jiřičková, místostarostka, 
Drahomíra Smrčková, vedoucí odboru VVS, Tomáš Machek, referent odboru RISM, Alena 
Petirová, právník a náhradníky: Pavel Kraus, člen RM, Iva Padevětová, zástupce vedoucí odboru 
VVS, Kateřina Pištorová, vedoucí odboru ŠKS. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  zajistit přípravu veřejné zakázky v termínu do 20.11.2015 a její realizaci v navržených 
termínech, 

Termín: 20.11.2015 
 

2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise, případně náhradníci, zahájili svoji činnost prvním 
dnem jednání 15.12.2015 před otvíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 15.12.2015 

 

R/717/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnoticí komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
akci: „Tisk a kompletace Novin královédvorské radnice v období leden 2016 až prosinec 2018“, 

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 spol. SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, cena 
850.000 Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 
2) Uniprint, s. r. o., Zbuzany 1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, cena 852.720 Kč bez DPH, 
3) Tiskárna K-Tisk, s. r. o., Dolní 11, 792 01 Bruntál, cena 1.119.987 Kč bez DPH,  
4) Strategic Consulting, s. r. o., Pod Rapidem 10, 110 00 Praha, cena 1.158.696 Kč bez DPH,  
5) Polygra, a. s., Palackého třída 1004/150, 612 00 Brno, cena 1.723.012 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo VKV/DILO-2015/1032 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu OI 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 20.11.2015 
 

4.1.2.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 20.11.2015 
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R/718/2015 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se změnou poskytovatele právního softwaru, 

2 .   schva lu je  

2.1.  servisní smlouvu programového vybavení Codexis OI/TECH-2015/1059 se spol. ATLAS 
consulting spol. s r. o. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.2.  výpověď smlouvy KTÚ/DILO-2002/964 se spol. Wolters Kluwer, a. s. a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit smlouvu a výpověď starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 20.11.2015 
 
 
 
 
 
 

 
  Jan Jarolím v. r.  

starosta města 
Alexandra Jiřičková v. r. 

místostarostka 
 

 

  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 


