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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

114. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 08.06.2022 

R/390/2022 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. uzavřít Rámcovou smlouvu s Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 

150 57 Praha 5, Česká republika za účelem zajištění úrokového rizika, 

1.2. schválit 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 Rámcovou smlouvu 

č. 2022008048 FT/4314/22/5648 (ES č. RAF/FIN-0006/2022) včetně Příloh č. 1 až 3 

s Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, 

Česká republika a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3. zmocnit pověřené osoby dle Přílohy č. 3 smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení k uzavření 

transakce zajištění úrokového rizika, a to v rozsahu 80 mil. Kč na období 5 let pro finanční 

prostředky ze Smlouvy o úvěru č. 2021005997 uzavřené s Československou obchodní 

bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, 

1.4. uložit vedoucímu RAF předložit smlouvu včetně Přílohy č. 3, vše dle bodu 1.2. tohoto 

usnesení, starostovi města k podpisu. 

 

R/391/2022 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021005997 s Československou obchodní bankou, 

a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika za účelem prodloužení možnosti 

čerpání úvěrového rámce ve výši 160 mil. Kč do konce roku 2024 a v návaznosti na to 

i prodloužení počátku splácení tohoto úvěru od 1. čtvrtletí roku 2025, 

1.2. schválit 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. 1 ke Smlouvě 

o úvěru č. 2021005997 (ES č. RAF/FIN-0005/2021-D1) s Československou obchodní 

bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika a pověřit starostu města 

jeho podpisem, 
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1.3. uložit vedoucímu RAF předložit Dodatek č. 1 dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

 

R/392/2022 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit za podmínek uvedených v Dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby 

a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby v příloze č. 1 

tohoto materiálu poskytnutí doplnění vyrovnávací platby ve výši 50.000 Kč na celkovou 

hodnotu 300.000 Kč Městské nemocnici, a. s., ve Dvoře Králové nad Labem za plnění závazku 

veřejné služby - zajištění provozu dětské pohotovosti v roce 2022, 

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 Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku 

veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby 

č. RAF/FIN-0002/2022-D1 pro výše uvedený účel s Městskou nemocnicí, a. s., se sídlem 

Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostu města podpisem tohoto 

dodatku. 

 

R/393/2022 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. důvody pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a zrušení veřejné zakázky „Mobilní 

aplikace města Dvůr Králové nad Labem“, 

2. rozhoduje 

2.1. o vyloučení účastníka MUNIPOLIS, s. r. o., IČO 2919895, Londýnské náměstí 886/4, Štýřice, 

639 00 Brno ze zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Mobilní aplikace města Dvůr 

Králové nad Labem“, 

3. ruší 

3.1. zadávací řízení na veřejnou zakázku „Mobilní aplikace města Dvůr Králové nad Labem“, 

4. pověřuje 

4.1. starostu města podpisem rozhodnutí o vyloučení účastníka a rozhodnutí zrušení tohoto 

zadávacího řízení, 

5. ukládá vedoucímu OI 

5.1. předložit rozhodnutí o vyloučení účastníka a rozhodnutí zrušení tohoto zadávacího řízení dle 

bodu 4.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

5.2. uveřejnit sdělení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele. 

Termín: 10.06.2022 
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R/394/2022 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit dodatek č. RIM/NAJE-2012/1819-D11 ke smlouvě ze dne 27.06.2012 se společností 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, spol. s r. o., IČO 28818334, 

nám. Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, kterým se prodlužuje platnost smlouvy 

o provozování vodohospodářského majetku o 1 rok, tj. do 27.06.2023, a aktualizuje 

se seznam pronajatého majetku k provozování. 

 

R/395/2022 - 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. rozhodnout ve smyslu ustanovení § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč Nadačnímu fondu pro podporu Městské 

nemocnice, a. s., ve Dvoře Králové nad Labem, 

1.2. schválit darovací smlouvu č. KTÚ/DAR-2022/6 a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

 

 

 

  Jan Jarolím v. r.     Alexandra Jiřičková v. r.  
  starosta města            místostarostka   
     


