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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

117. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 13.07.2022 

R/458/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. pokračování vzájemné spolupráce s Československou obchodní bankou, a. s., 

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika při poskytování ČSOB Motivačního 

programu zaměstnancům města Dvůr Králové nad Labem, kteří o takovýto produkt projeví 

zájem, a to na základě uzavření aktualizované Smlouvy o spolupráci, 

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 Smlouvu o spolupráci 

č. 01/2146/2022 (ES č. RAF/FIN-0007/2022) s Československou obchodní bankou, a. s., 

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika 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: 20.07.2022 

 

R/459/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 o podání žádosti 

k získání podpory z projektu Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, financované 

z Operačního programu Jan Amos Komenský, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. 

tohoto usnesení. 
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R/460/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. se změnou omezení provozu Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 

Krásnohorské 2428 v měsících červenci a srpnu roku 2022 dle přílohy č. 1 a 2. 

 

R/461/2022 - 117. 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 získání finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 39.000 Kč 

na projekt „Co už umím a znám“, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat finanční prostředky dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření roku 2022. 

Termín: 30.09.2022 

 

R/462/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených 

národů 1620 o získání finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 

60.000 Kč na projekt „6D Dynamické dráhy, Dětské dílny a Digitální dimenze“, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat finanční prostředky dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 

Termín: 30.09.2022 

 

R/463/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s přidělením bytů v bytové nouzi v Domě Žofie, Bezručova 1006, Dvůr Králové nad Labem 

následujícím žadatelům: manželům Radce Benákové, nar. *******, a Jiřímu Benákovi, 

nar. *******, *******, *******; Zuzaně Babákové, nar. *******, *******, *******; 

Radomilu Cihlářovi, nar. *******, *******, *******; Aleně Rejzkové, nar. *******, 

*******, *******, 

2. nesouhlasí 

2.1. s přidělením bytu v bytové nouzi v Domě Žofie Bohumile Bimové, nar. *******, *******. 
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R/464/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s navýšením ceny za celodenní péči o kočku ze stávajících 40 Kč/den na 60 Kč/den, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění péče o nalezené a opuštěné kočky 

č. VVS/POSS/0631/2016-D-2 se spolkem Další šance, z. s., IČO 22873163, se sídlem 

Čechova 664/4, 50002 Hradec Králové, zastoupeným Mgr. Ivou Pelíškovou, a pověřuje 

starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

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

Termín: 27.07.2022 

 

R/465/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. Servisní smlouvu č. KTÚ/OSTA - 2022/0005 na servis výtahů v budově čp. 38 se společností 

Tramontáž, spol. s r. o., IČO 15053881, Škroupova 170, 537 01 Chrudim a pověřuje starostu 

města podpisem této smlouvy, 

2. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.07.2022 

 

R/466/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 2955 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové 

nad Labem od 01.08.2022 do 31.07.2027 na dobu určitou 5 let za cenu 460,70 Kč/m2/rok 

včetně uplatnění meziročního inflačního růstu Otce Kvačkové, IČO 63181193, Čechova 1590, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem za účelem provozování solária a prodeje upomínkových 

předmětů, 

1.2. smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. OEMM/ONNP-2022/0122 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: 29.07.2022 
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R/467/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej pozemkové parcely č. 1831/18 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Společenství 

vlastníků bytového domu čp. 2101, 2102, 2103 ve Dvoře Králové nad Labem, IČO 25975455, 

nábřeží Benešovo 2102, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1831/18 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 2.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 18.07.2022 

 

R/468/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2585/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Dušanu 

Sedláčkovi, *******, *******, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 18.07.2022 

 

R/469/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 13 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu určeného pro 

občany v mimořádně tíživé životní situaci, Kláře Jarošové, *******, ******* na dobu určitou 

1 rok od 25.07.2022 do 24.07.2023 za smluvní nájemné 1.260 Kč/měsíc, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0123 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: 22.07.2022 
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R/470/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3107/17, 

č. 3106/22, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci stavby „REKO MS Dvůr Králové 

n. L. – Husitská + 1“, 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 společnost 

GasNet, s. r. o., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700103310_1_1/BVB 

(ES OEMM/BUDO-2022/0118) 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: 05.08.2022 

 

R/471/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje části pozemkové parcely č. 3634 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 19.07.2022 

 

R/472/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. neschvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 1843/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Štefanu 

Zubajovi, *******, *******. 

 

 

R/473/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje části pozemkové parcely č. 4558/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 

dle přílohy č. 3 společnosti CENTRALES, s. r. o., za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 19.07.2022 

 

R/474/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje pozemkové parcely č. 1116/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem Martině a Petru Truhlářovým, *******, *******, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 19.07.2022 

 

R/475/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. záměr směny části pozemkové parcely č. 756/14, pozemkových parcel č. 756/15, č. 859/1, 

pozemkových parcel č. 886/5, č. 4786, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za části 

pozemkových parcel č. 756/1, č. 1238, pozemkovou parcelu č. 1237, všechny v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, se společností CARLA, spol. s r. o., IČO 48150134, Krkonošská 2850, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. záměr směny dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem. 

Termín: 19.07.2022 

 

R/476/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. skutečnost, že Jiří a Radka Benákovi, *******, ******* neuhradili ve sjednaném termínu 

první splátku vyplývající z dohody o uznání dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním bytu č. 11 

v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. Jiřímu a Radce Benákovým, *******, ******* nový termín splatnosti první měsíční splátky 

vyplývající z dohody o uznání dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním bytu č. 11 v čp. 1974, 

nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, a to 30.07.2022, 

2.2. dodatek č. OEMM/DOHO-2022/0117-D-1 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje 
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starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit dodatek dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 20.07.2022 

 

R/477/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. uzavření dodatku č. MP/OVYP-2020/0414-D1 smlouvy o dlouhodobé výpůjčce techniky mezi 

městem Dvůr Králové nad Labem a Policií ČR, 

1.2. dodatek č. MP/OVYP-2020/0414-D1 smlouvy o dlouhodobé výpůjčce techniky v souladu 

s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá řediteli městské policie 

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

Termín: 31.07.2022 

 

R/478/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. seznam podaných nabídek, protokol o otevírání obálek, písemnou zprávu zadavatele 

o hodnocení nabídek a písemnou zprávu o výsledku posouzení splnění podmínek účasti 

u vybraného dodavatele k veřejné zakázce na dodávky: „UTM firewall včetně instalace 

a implementace“, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky 

zadávané dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen ZZVZ) obdrželo v elektronické podobě 1 nabídku od uchazeče VERTIX, s. r. o., 

IČO 02199939, se sídlem Štrossova 291, 530 03 Pardubice s nabídkovou cenou 1.233.200 Kč 

bez DPH, tj. 1.492.172 Kč včetně DPH, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku tak, že vybranou nabídkou je nabídka dodavatele VERTIX, s. r. o., 

IČO 02199939, se sídlem Štrossova 291, 530 03 Pardubice s nabídkovou cenou 1.233.200 Kč 

bez DPH, tj. 1.492.172 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. rozhodnutí o výběru dodavatele dle § 123 ZZVZ na výše uvedenou veřejnou zakázku 

a pověřuje starostu města podpisem tohoto rozhodnutí, 

3.2. kupní smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku č. OI/KUPN-2022/0008 s vítězným 

dodavatelem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy, 
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4. ukládá vedoucímu OI 

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

účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

4.2. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu dle bodu 3.2. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu, 

Termín: 19.08.2022 

5. ukládá vedoucímu OI 

5.1. zajistit realizaci akce: „UTM firewall včetně instalace a implementace“ v navržených 

termínech. 

Termín: 30.11.2022 

 

R/479/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy 

na projekt: „Energetické úspory na budově jídelny ZŠ Schulzovy sady“ a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. předložit žádost o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu 

a následně zajistit její podání, 

Termín: 18.07.2022 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 

finančních prostředků do návrhu rozpočtu města pro rok 2024. 

Termín: 12.12.2024 

 

R/480/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. se zahájením zadávání veřejné zakázky na akci: „Labská stezka (Cyklotrasa č. 2) v úseku 

Stanovice–Žireč“ dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění – dále jen „ZZVZ“, jako veřejná zakázka na stavební práce zadávaná 

ve zjednodušeném podlimitním řízení, včetně návrhu příslušných podkladů, kterými jsou 

zejména výzva k podání nabídek a návrh smlouvy o dílo, 

2. schvaluje 

2.1. v souladu s § 53 ZZVZ, že tato podlimitní veřejná zakázka na stavební práce bude zadávána 

formou zjednodušeného podlimitního řízení včetně příslušných dokladů (výzvy a zadávací 

dokumentace), a časový harmonogram zadávání a přepokládané realizace této veřejné 

zakázky, 
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2.2. v souladu s § 43 ZZVZ 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 podle tohoto zákona souvisejících 

se zadávacím řízením, a tedy i jako osobu oprávněnou pro otevírání nabídek v elektronické 

podobě, 

2.3. vedoucího odboru RISM jako osobu oprávněnou jednat ve věcech této veřejné zakázky 

jak se společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., tak i navenek a zároveň také jako 

osobu oprávněnou pro otevírání nabídek v elektronické podobě, 

2.4. vedoucího odboru OI jako osobu oprávněnou pro otevírání nabídek v elektronické podobě, 

2.5. složení hodnotící komise a současně komise pro posouzení splnění podmínek účasti, včetně 

náhradníků, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro posouzení splnění podmínek 

účasti (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním dne 

09.08.2022 (v 09:45 hod.) před otevíráním nabídek v elektronické podobě, 

Termín: 09.08.2022 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 30.09.2024 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout potřebné (zbývající) finanční prostředky k financování akce do návrhu rozpočtu 

města na rok 2023 a na rok 2024 (další střednědobé období). 

Termín: 31.08.2022 

 

R/481/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s přijetím dotace od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 238.835,67 Kč na realizaci 

projektu: „Výsadba ovocných stromů ve Dvoře Králové nad Labem“ a s jeho 

spolufinancováním, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytnutí dotace č. RISM/SMDO-2022/0026 uzavřenou se Státním fondem 

životního prostředí ČR, IČO 00020729, Kaplanova 1931/1, 140 00 Praha 11 a pověřuje 

starostu města podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 15.07.2022 
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4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout přidělené finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření 

rozpočtu města pro rok 2022. 

Termín: 30.09.2022 

 

R/482/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s rozšířením stavebních prací, jejichž předmětem je vybudování dešťové kanalizace v rámci 

akce: „Rekonstrukce komunikace u MŠ Lipnice“, zejména o realizaci konstrukce komunikace, 

tj. větší objem zemních prací, návoz a rozprostření štěrkodrti na potřebnou niveletu, 

pokládka silničních obrub, 

1.2. z výše uvedeného důvodu s navýšením ceny díla o 2.144.166,00 Kč bez DPH, 

tj. 2.594.440,86 Kč včetně DPH, na konečných 9.270.111,00 Kč bez DPH, tj. 11.216.834,31 Kč 

včetně DPH, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. RISM/DILO-2022/0012-D1 se zhotovitelem stavby Městské vodovody 

a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., IČO 28818334, náměstí Denisovo 766, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem výše uvedené akce a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 18.07.2022 

 

R/483/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 1/2022 ze společného jednání starostů měst Dvůr Králové nad Labem, Vrchlabí, 

Hostinné, Hořice v Podkrkonoší a Miletín, které se týkalo optimalizace dopravních toků 

z území, obchvatů a přeložek silnic II. a III. třídy regionu Podkrkonoší ve vazbě na propojení 

dálnic D11 a D35 a dále v návaznosti na nadřazenou komunikační síť Královéhradeckého 

kraje, 

1.2. Memorandum podepsané starostou města Dvůr Králové nad Labem, Vrchlabí, Hostinné, 

Hořice v Podkrkonoší a Miletín, adresované Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, 

se žádostí o pořízení územní studie řešící zejména připojení tranzitní dopravy (těžkých 

nákladních vozidel) komunikací II/300 ve směru od Hořic v Podkrkonoší, Miletína a II/299 

ve směru od Vrchlabí, Hostinného na navrhovanou dálnici D11 mimo centrum města Dvůr 

Králové nad Labem, 

1.3. zápis č. 2/2022 ze společného jednání stavebně-architektonické komise a sportovní komise 

Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.06.2022 řešící revitalizaci Tyršova koupaliště, 
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2. ruší 

2.1. usnesení č. R/514/2020 - 57. RM ze dne 19.08.2020, kterým rada města uložila vedoucímu 

odboru VÚP formulovat zadání územní vyhledávající studie řešící převedení dopravy 

ze západní části území města ve směru od Hostinného, Vrchlabí ve vazbě na východní 

přivaděč na dálnici D11, kdy takové zadání bude připravovat Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje ve spolupráci s dotčenými územně samosprávními celky. 

 

R/484/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. se zahájením zadávání nadlimitní veřejné zakázky na služby, výběr zhotovitele projekčních 

prací akci: „PD Rekonstrukce budov čp. 2 a čp. 3 na náměstí T. G. Masaryka“ s tím, že tato 

veřejná zakázka bude zadávána podle ustanovení § 25 v návaznosti na ustanovení § 3 

písm. b) a ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „ZZVZ“) jako nadlimitní veřejná zakázka na služby v otevřeném řízení, 

2. schvaluje 

2.1. v souladu s ustanovením § 25 v návaznosti na ustanovení § 3 písm. b) a ustanovení § 56 

ZZVZ, že tato nadlimitní veřejná zakázka na služby bude zadávána formou otevřeného řízení 

včetně příslušných dokladů (zadávací dokumentace) a časový harmonogram zadávání 

a předpokládanou realizaci této veřejné zakázky, 

2.2. v souladu s ustanovením § 43 ZZVZ společnost Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., 

IČO 25972154, Dačická č. p. 247, 530 03 Pardubice, v zastoupení jednatelem Ing. Janou 

Dvořákovou, jako osobu, která bude zadavatele zastupovat při provádění úkonů podle 

zákona ZZVZ souvisejících se zadávacím řízením, a tedy i jako osobu oprávněnou pro 

elektronické otevírání nabídek, 

2.3. vedoucího odboru RISM jako osobu oprávněnou jednat ve věcech této veřejné zakázky 

se společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., a zároveň také jako osobu způsobilou 

pro elektronické otevírání nabídek, 

2.4. vedoucího odboru OI jako osobu oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

2.5. složení hodnotící komise a zároveň komise pro posouzení splnění podmínek účasti včetně 

náhradníků, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro posouzení splnění podmínek 

účasti (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním dne 

19.08.2022 v 09:45 hodin před elektronickým otevíráním nabídek, 

Termín: 17.08.2022 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci. 

Termín: 31.08.2024 
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R/485/2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. požadavek Městské policie Dvůr Králové nad Labem (dále jen „MPDK“) na pořízení ukazatelů 

rychlosti s možností rozšíření ukazatelů o represivní modul, informaci MPDK o tom, že takové 

zařízení je jedinečné z pohledu možných dodavatelů, 

2. rozhoduje 

2.1. o využití výjimky z postupů zadávání veřejných zakázek v souladu s čl. III. odst. 7 vnitřního 

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

malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými 

městem, z důvodu a na základě informací a dokumentů MPDK, kdy kombinaci ukazatele 

rychlosti a represivního měření není možné dodat jiným dodavatelem, 

2.2. o nákupu 3 ks ukazatelů okamžité rychlosti motorových vozidel včetně nezbytného 

příslušenství a výběru dodavatele 3 ks ukazatelů okamžité rychlosti motorových vozidel GEM 

CDU 2605 ZEUS včetně nezbytného příslušenství od společnosti GEMOS DOPRAVNÍ 

SYSTÉMY, a. s., IČO 24132098, Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 – Satalice za cenu 739.382,60 Kč 

včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2022/0027 se společností GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a. s., 

IČO 24132098, Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 – Satalice a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 29.07.2022 

5. ukládá řediteli městské policie 

5.1. zajistit realizaci dodávky a montáže 3 ks ukazatelů okamžité rychlosti motorových vozidel, 

Termín: 30.09.2022 

6. ukládá vedoucímu RAF 

6.1. zahrnout přesun a tím navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 

Termín: 09.09.2022 

 

 

 

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


