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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

111. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 04.05.2022 

R/266/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s realizací opravy komunikace v ul. Staškova ve Dvoře Králové nad Labem, 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější 

nabídkou je nabídka firmy: REPARE TRUTNOV, s. r. o., IČO 64824781, Mladobucká 105, 

541 02 Trutnov 4 s nabídkovou cenou 1.005.366,20 Kč bez DPH, tj. 1.216.493,10 Kč včetně 

DPH, 

2.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. Petr Šeba - REKOM, IČO 47467851, Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

s nabídkovou cenou 1.032.453,57 Kč bez DPH, tj. 1.249.268,82 Kč včetně DPH 

3. PFF - Stavební společnost, s. r. o., IČO 27507751, Verdek 19, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem s nabídkovou cenou 1.460.319,23 Kč bez DPH, tj. 1.766.986,27 včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. objednávku č. 127/2022/RISM s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 12.05.2022 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. předložit objednávku č. 127/2022/RISM dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu, 

Termín: 12.05.2022 

6. ukládá vedoucímu RAF 

6.1. zahrnout finanční přesuny v rámci položek, se kterými hospodaří odbor RISM, do návrhu 
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nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 20.06.2022 

 

R/267/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. skutečnost, že i II. vybraný uchazeč akce: „Labská stezka (Cyklotrasa č. 2) v úseku Stanovice 

– Žireč“ 

M - SILNICE, a. s., IČO 42196868, se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

s nabídkovou cenou 17.679.640,82 Kč bez DPH, podal dne 14.04.2022 „Omluvu z účasti 

ve VŘ“ a tím mu zaniká dle § 47 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“), účast v zadávacím řízení, 

2. ruší 

2.1. usnesení č. R/119/2022 - 105. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.02.2022, 

kterým rada města vybrala výše uvedeného uchazeče výše uvedené veřejné zakázky, 

a to  včetně navazujících administrativních úkonů spojených s výběrem uchazeče, 

3. rozhoduje 

3.1. vzhledem k výše uvedenému a momentálnímu ne zcela předvídatelnému vývoji v cenách 

stavebních prací a především cenám a dostupnosti stavebních materiálů o zrušení tohoto 

zadávacího řízení v souladu s § 127 odst.2 d) ZZVZ, 

4. schvaluje 

4.1. rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm.  d) ZZVZ na výše uvedenou 

veřejnou zakázku a pověřuje starostu města podpisem tohoto rozhodnutí, 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. předložit rozhodnutí dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu a informovat 

„zbylé uchazeče“ výše uvedené veřejné zakázky o tomto rozhodnutí. 

Termín: 13.05.2022 

 

R/268/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci o průběhu architektonické soutěže „Revitalizace autobusového nádraží ve Dvoře 

Králové nad Labem“, o listinné nabídce přijaté ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu 

zadavatele, kdy tato nabídka (soutěžní návrh v listinné podobě) není grafickou částí pro 

žádný soutěžní návrh podaný elektronicky, a k této nabídce (resp. její grafické části) nebyl 

ve lhůtě pro podání nabídek podán elektronicky soutěžní návrh prostřednictvím 

elektronického nástroje – profilu zadavatele, 

1.2. informaci o nedodržení požadovaného způsobu podání soutěžního návrhu v rámci 

architektonické soutěže „Revitalizace autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem“ 

uchazeče č. 7, který soutěžní návrh v listinné podobě podal po uplynutí lhůty pro podání 
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soutěžních návrhů, 

2. rozhoduje 

2.1. o vyloučení účastníka č. 7 podle bodu 7.3.1 Soutěžních podmínek architektonické soutěže 

na „Revitalizaci autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem“ z důvodu nedodržení 

způsobu podání soutěžního návrhu dle bodu 7.1.4 soutěžních podmínek, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. informovat účastníka č. 7 o vyloučení ze soutěže, 

3.2. zaslat listinnou podobu soutěžního návrhu účastníka č. 7 a návrh, který není grafickou částí 

pro žádný soutěžní návrh podaný elektronicky, na adresu sídla České komory architektů, 

Josefská 6, 118 00 Praha 1 - Malá Strana. 

Termín: 13.05.2022 

 

R/269/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, dle přílohy 

č. 1. 

 

R/270/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. odpisový plán Domu dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 

1620 dle přílohy č. 1. 

 

R/271/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. získání dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt „Okresní kolo 

poznávání přírodnin“ ve výši 12.500 Kč, na projekt „Prima závěr s Jedničkou“ ve výši 

13.000 Kč, na projekt „LT Jívka 2022“ ve výši 20.000 Kč a na projekt „Juniorfilm - memoriál 

Jiřího Beneše“ ve výši 41.000 Kč, Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, 

Spojených národů 1620, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnuté dotace dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 

Termín: 18.05.2022 
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R/272/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, 

o podání žádosti do projektu pro mateřské školy, sokolské jednoty a volnočasové organizace 

„Se Sokolem do života“ na školní rok 2022/2023. 

 

R/273/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání dotace 

ve výši 1.251.893 Kč na pečovatelskou službu z rozpočtu Královéhradeckého kraje, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zahrnout finanční prostředky dle bodu 1.1. tohoto usnesení na návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 

Termín: 18.05.2022 

 

R/274/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. se zvýšením kapacity o dva žáky v oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola, Školy speciální 

a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí pro odloučené 

pracoviště Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 01.09.2022. 

 

R/275/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. výroční zprávy za rok 2021 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/276/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej pozemkové parcely č. 1497/23 o výměře 141 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 64.155 Kč, Yvoně Černíkové, ********, ********, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP- 2022/0068 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/277/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. výpůjčku prostoru o výměře 840 m2 v 3. NP v budově čp. 3039 v ulici Slovany, Dvůr Králové 

nad Labem, Střední průmyslové škole a střední odborné škole Dvůr Králové nad Labem, 

IČO 67439918, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem od 09.05.2022 

do 06.06.2022, 

1.2. smlouvu o výpůjčce č. OEMM/OVYP-2022/0074 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. záměr výpůjčky prostoru o výměře 840 m2 v 3. NP v budově čp. 3039 v ulici Slovany, 

Dvůr Králové nad Labem, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole, Elišky 

Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem od 07.06.2022 do 30.04.2027, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr výpůjčky dle bodu 1.3. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem, 

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

Termín: 09.05.2022 

 

R/278/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 705/1, 

č. 3107/17, č. 3119/1, č. 3119/10, č. 3120/3, č. 3580, č. 4010/1, č. 4013, č. 4015/1, části 

stavební parcely č. 1466/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci stavby 

„REKO MS Dvůr Králové n. L. – Hradecká“, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč 

bez DPH, tj. 242 Kč včetně DPH za každý započatý metr uloženého plynového vedení 

a zařízení, pro GasNet, s. r. o., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. 7700100458_1/BVB 

(ES OEMM/BUDO-2022/0070) se společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena 

společností GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 

602 00 Brno a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 24.05.2022 

 

R/279/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 589 v k. ú. Žirecká 
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Podstráň, v rozsahu dle geometrického plánu č. 325-242/2021, za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 1.400 Kč bez DPH, tj. 1.694 Kč včetně DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, 

a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017891/VB/01 (ES OEMM/VB-

2022/0071) se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 

Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, která je na základě plné moci zastoupena společností 

ELEKTRO-COMP, spol. s r. o., IČO 15032060, se sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 24.05.2022 

 

R/280/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 4121 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5331-196/2021, za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 1.000 Kč bez DPH, tj. 1.210 Kč včetně DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, 

a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2021605/VB/1 (ES OEMM/VB-

2022/0072) se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 

Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, která je na základě plné moci zastoupena společností 

VČE - montáže, a. s., IČO 25938746, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 513 17 Pardubice, 

která je na základě plné moci zastoupena společností GGP, s. r. o., IČO 04045408, se sídlem 

T. G. Masaryka 181, 549 01 Nové Město nad Metují a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 24.05.2022 

 

R/281/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit odkoupení části stavební parcely č. 1904, části pozemkové parcely č 2230/2, obě 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 3.250 Kč/m2 bez DPH, 

tj. 3.932,50 Kč/m2 včetně DPH od společnosti Daros profi, s. r. o., IČO 26003767, se sídlem 

5. května 1715, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 
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R/282/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat části pozemkových parcel č. 1608/1, č. 1608/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, části pozemkové parcely č. 3718 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za podmínky jejího 

převodu nejdříve v září 2022, a to v rámci stavby „Základní škola speciální a praktická Dvůr 

Králové nad Labem p.p.č. 3718, 1608/1, č. 1608/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem“, 

do vlastnictví Diakonie Českobratrské církve evangelické, za minimální cenu stanovenou 

znaleckým posudkem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr prodat dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem. 

Termín: 10.05.2022 

 

R/283/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3656/4, 

č. 3519/6, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH, a s umístěním stavby na částech pozemkových 

parcel č. 3656/4, č. 3519/6, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pro společnost 

ČEZ Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

IV-12-2023066 (ES OEMM-BUDO-2022/0073) se společností ČEZ Distribuce, a. s., 

IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, která 

je na základě plné moci zastoupena Jaroslavem Kuličkou, IČO 76512037, se sídlem Okružní 

932, 517 21 Týniště nad Orlicí a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 24.05.2022 

 

R/284/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/84 pozemkové parcely č. 3613/1 

a spoluvlastnického podílu ve výši 1/84 pozemkové parcely č. 3613/2, obě v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, od Boženy Pochobradské, ********, ******** za celkovou kupní cenu 

ve výši 1.500 Kč, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0076 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/285/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. obdrženou žádost společnosti Vegacom, a. s., IČO 25788680, se sídlem Novodvorská 

1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka o udělení souhlasu se stavbou společnosti T-Mobile Czech 

Republic, a. s, „INS_FTTH_CZ_2533_58056_Dvur_Kralove_nad_Labem_Borovička“, 

2. odkládá 

2.1. své rozhodnutí ve věci udělení souhlasu pro stavbu společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., 

„INS_FTTH_CZ_2533_58056_Dvur_Kralove_nad_Labem_Borovička“, a to do doby uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o umístění a právu provést stavbu 

pro stavbu „INS_FTTH_CZ_2533_58056_Dvur_Kralove_nad_Labem_DK_Centrum“. 

 

R/286/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. pacht částí pozemkových parcel č. 648 o výměře 860 m2 a č. 649/1 o výměře 4 180 m2 

a pozemkových parcel č. 642 o výměře 6 809 m2 a č. 990 o výměře 20 362 m2, všechny 

v k. ú. Bílé Poličany, za dohodnuté celkové roční pachtovné 11.274 Kč, Hřebčínu Jeníkov, 

v. o. s., IČO 42195829, Třebihošť 115, 544 01 Třebihošť na dobu neurčitou od 09.05.2022, 

1.2. smlouvu o pachtu č. OEMM/NAJE-2022/0075 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 13.05.2022 

 

R/287/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. neschvaluje 

1.1. pronájem části pozemkových parcel č. 2034/1 a 187/3, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

Jaroslavu Dražkovičovi, ********, ********. 

 

R/288/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. nabídku společnosti Sweco Hydroprojekt, a. s., IČO 26475081, Táborská 940/31, 

140 16 Praha 4 na posouzení ekonomické efektivity protipovodňových opatření v rámci akce 

„Studie proveditelnosti protipovodňových opatření, revitalizace Labe a navazujícího území 

v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem“ za 60 500Kč včetně DPH, 

2. schvaluje 

2.1. objednávku č. 12/2022/KRI_1 na zpracování posouzení ekonomické efektivity 

protipovodňových opatření v rámci akce „Studie proveditelnosti protipovodňových 
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opatření, revitalizace Labe a navazujícího území v intravilánu města Dvůr Králové nad 

Labem“ pro společnost Sweco Hydroprojekt, a. s., IČO 26475081, Táborská 940/31, 

140 16 Praha 4, 

3. ukládá krizovému manažerovi 

3.1. předložit objednávku dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 10.05.2022 

 

R/289/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s využitím obecního systému odpadového hospodářství a zřízením veřejného místa 

zpětného odběru elektrozařízení a baterií společností REMA Systém, a. s., IČO 64510263, 

Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, 

1.2. s převedením povinností zpětného odběru vč. fakturace ze strany města na Technické služby 

města Dvora Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru č. OŽP/OSTA-2022/0042 se společností 

REMA Systém, a. s., IČO 64510263, Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

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

Termín: 25.05.2022 

 

R/290/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápisy z kontrol výsledků hospodaření za rok 2021 v ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, 

ZŠ Podharť, ZUŠ, MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, v Městské knihovně Slavoj, v městském 

kulturním zařízení Hankův dům, v Městském muzeu, v Domě dětí a mládeže Jednička, 

v Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem a v Technických službách města Dvora 

Králové nad Labem, 

1.2. hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených 

v bodě 1.1. za rok 2021 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 

2021, 

2. schvaluje 

2.1. hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací uvedených 

v bodě 1.1. za rok 2021, jejich rozdělení do jednotlivých fondů, včetně případného posílení 

fondu investic z rezervního fondu, dále odvody do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. (9), 

písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů a úpravy stávajících výší neinvestičních příspěvků pro zřízené 
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příspěvkové organizace na rok 2022, vše dle přiložené tabulky Rozdělení hospodářského 

výsledku příspěvkových organizací za rok 2021, která je součástí přílohy č. 1 tohoto 

materiálu. 

 

R/291/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů roční účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 městem zřízených 

příspěvkových organizací ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, ZŠ Podharť, ZUŠ, 

MŠ Drtinova, MŠ E. Krásnohorské, Městské knihovny Slavoj, městského kulturního zařízení 

Hankův dům, Městského muzea, Domu dětí a mládeže Jednička, Pečovatelské služby Města 

Dvůr Králové nad Labem a Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, 

2. nevznáší 

2.1. požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky městem zřízených 

příspěvkových organizací uvedených v bodě 1.1. 

 

R/292/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem, 

sestavenou k 31.12.2021, 

1.2. nevznést požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky uvedené 

v bodě 1.1. 

 

R/293/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 

2021 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021. 

 

R/294/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 spolu se zprávou 

o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 v souladu 

s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

ve znění pozdějších doplnění a předpisů s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 

bez výhrad. 
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R/295/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. pokračování pojistného vztahu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Kooperativou 

pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, 

Česká republika na pojištění plavidla s vlastním strojním pohonem MARINE Y16, za cenu 

9.150 Kč za jeden pojistný rok. 

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 Pojistnou smlouvu 

č. 8849004285 (ES č. RAF/POJI/0004-2022) s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna 

Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 na pojištění plavidla s vlastním strojním 

pohonem MARINE Y16 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

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

Termín: 10.05.2022 

 

R/296/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou města k 31.03.2022, 

2. schvaluje 

2.1. nové termíny u nesplněných úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1. 

 

R/297/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu, okruh navržených uchazečů, časový 

harmonogram a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu „Služby 

elektronických komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem“ v souladu s čl. VII vnitřního 

předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v systému E-ZAK v souladu s čl. VII vnitřního předpisu města 

Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem 

Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem, 

1.3. společnost Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., IČO 25972154, se sídlem Dašická 247, 

530 03 Pardubice, zastoupenou Ing. Janou Dvořákovou, jako osobu, která bude zadavatele 

zastupovat při provádění úkonů souvisejících s tímto zadávacím řízením, 

1.4. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro 

posouzení podmínek účasti včetně náhradníků, 
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2. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

2.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 16.05.2022 před otevíráním obálek s doručenými 

nabídkami. 

Termín: 16.05.2022 

 

 

 

 

  Jan Jarolím v. r. Jan Helbich v. r.   
 starosta města  místostarosta    
    


