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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

43. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 05.01.2016 

 

R/1/2016 - 43. 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 sportovní komise Josefa Pospíšila, s platností od 06.01.2016. 

 

R/2/2016 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vyřazení vozidla Ford Transit provozovaného příspěvkovou organizací Základní škola Strž,  
E. Krásnohorské 2919, Dvůr Králové nad Labem z rámce havarijního pojištění 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. 3 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D3) 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, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D3) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 11.01.2016 

 

R/3/2016 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zařazení vozidla Opel Vivaro provozovaného příspěvkovou organizací Základní škola Strž,  
E. Krásnohorské 2919, 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. 4 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D4) 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. 4 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D4) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 11.01.2016 

 

R/4/2016 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů,  vnitřní předpis města č. 1/2016 Pravidla pro navrhování a udělování Ceny města Dvůr 
Králové nad Labem, s platností od 11.01.2016 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

3.1.1.  zajistit zveřejnění předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 11.01.2016 
 

R/5/2016 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   udě lu je  

1.1.  předchozí souhlas Městskému muzeu ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, Dvůr 
Králové nad Labem přijetí věcného daru - 900 ks publikace Podzvičinský kaleidoskop - v hodnotě 
22.500 Kč od Zdeňka Vylíčila, ******* ******** ***, *****, v souladu s § 27, odst. 5 písm. b) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

R/6/2016 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školou Strž, E. Krásnohorské 2919, Dvůr Králové nad Labem, do 
rozvojového programu MŠMT-36029/2015-1 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky 
a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2016, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí dotace dle bodu 1.1. tohoto usnesení, s přijetím 
finančních prostředků poskytnutých Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem,  
E. Krásnohorské 2919. 

 

R/7/2016 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s přijetím nabízeného majetku uvedeného v příloze č. 1 od Pečovatelské služby Města Dvůr 
Králové nad Labem. 

 

R/8/2016 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádostí Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, o dotace 
z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2016, a to z rozvojových 
programů: Podpora školních psychologů v roce 2016 - MŠMT- 44133/2015-1 a Financování 
asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se 
sociálním znevýhodněním na rok 2016 - MŠMT- 36029/2015-1, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí o dotace uvedených v bodě 
1.1. tohoto usnesení. 
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R/9/2016 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  došlé nabídky na provozovatele pravidelných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka v roce 
2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  výběr provozovatele pravidelných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové 
nad Labem v roce 2016 - Trhy Aleš - Radek Aleš, IČ 45384495, Na Rozhraní 619/40,  
321 00 Plzeň, 

3 .   souh las í  

3.1.  s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely smlouvu o výpůjčce  
č. 1/2016 s provozovatelem prodejních trhů Trhy Aleš - Radek Aleš, Na Rozhraní 619/40,  
321 00 Plzeň na část náměstí T. G. Masaryka na p. p. č. 3524/7 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
na dobu určitou od 27.01.2016 do 31.12.2016. 

 

R/10/2016 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   svěřu je  

1.1.  ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodování a uzavírání smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je výpůjčka služebních 
vozidel města, používaných pro potřeby městského úřadu, odboru všeobecné vnitřní správy 
a pověřuje vedoucí odboru VVS jejich podpisem. 

 

R/11/2016 - 43. 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 
malého rozsahu na: "Služby elektronických komunikací pro město Dvůr 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: 
T-Mobile Czech Republic a. s., IČ 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, 
s cenou 223.062 Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. místo: O2 Czech Republic a. s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, 
s cenou 280.680 Kč bez DPH, 
3. místo: Vodafone Czech Republic a. s., IČ 25788001, náměstí Junkových 2808/2,  
155 00 Praha 5 - Stodůlky, s cenou 304.860 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  rámcovou smlouvu č. VVS/OSTA-2015/1248 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 
zakázky malého rozsahu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí VVS 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky malého rozsahu o jejím výsledku, 
 

Termín: 12.01.2016 
 

4.1.2.  předložit rámcovou smlouvu č. VVS/OSTA-2015/1248 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 12.01.2016 
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R/12/2016 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o činnosti komise pro občanské záležitosti v roce 2015. 

 

 

 

 

 
 

Jan Jarolím v. r.  
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


