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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

118. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 20.07.2022 

R/486/2022 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. informace o doplnění Článku 5 smlouvy o umístění a právu provést stavbu       

č. OEMM/OSTA-2022/0121 pro stavbu „Dvůr Králové nad Labem – Obchodní centrum 

Zálabí“, 

2. ruší 

2.1. část svého usnesení č. R/452/2022 – 116. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 

22.06.2022, a to v bodě 3, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2022/0121 pro stavbu 

„Dvůr Králové nad Labem – Obchodní centrum Zálabí“ se společností Lidl Česká 

republika, v. o. s., IČO 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, která 

je zastoupena statutárním orgánem Lidl Holding, s. r. o., IČO 26135094, se sídlem 

Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 12.08.2022 

 

R/487/2022 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 31 v čp. 3, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem 

k 31.07.2022 s Petrem a Veronikou Láznickými, *******, *******, 

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2022/0124 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.07.2022 

 

R/488/2022 - 118. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. se zahájením investiční akce: „Dvůr Králové nad Labem, ul. Klicperova – veřejné osvětlení 

a metropolitní optická síť“, 

2. rozhoduje 

2.1. v souladu s článkem VI 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 a na základě podkladů předložených vedoucím odboru 

RISM o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na elektromontážní práce pro výše 

uvedenou veřejnou zakázku tak, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na akci: 

„VO Klicperova – část I.“ (provedení příslušných stavebních prací) je nabídka firmy: 

Petr Šeba – REKOM, IČO 47467851, se sídlem Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem s nabídkovou cenou 682.990,50 Kč bez DPH, tj. 826.418,50 Kč včetně DPH, 

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

2. Antoš Martin, IČO 64203905, se sídlem Zálesí 19, 544 01 Doubravice s nabídkovou cenou 

718.075,00 Kč bez DPH, tj. 868.870,75 Kč včetně DPH, 

3. REPARE TRUTNOV, s. r. o., IČO 64824781, se sídlem Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 

s nabídkovou cenou 730.824,50 Kč bez DPH, tj. 884.297,64 Kč včetně DPH, 

2.3. v souladu s článkem VI 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 a na základě podkladů předložených vedoucím odboru 

RISM o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na akci: „VO Klicperova – část II.“ 

(provedení vlastních elektromontážních prací) pro výše uvedenou veřejnou zakázku tak, 

že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: 

HMS-elektro, IČO 15039811, se sídlem Vorlešská 256, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

s nabídkovou cenou 1.299.654,30 Kč bez DPH, tj. 1.572.582,00 Kč včetně DPH, 

2.4. o dalším pořadí uchazečů dle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. AT Com plus, a. s., IČO 27521559, se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 04 – Krč 

s nabídkovou cenou 1.365.110,55 Kč bez DPH, tj. 1.651.784,00 Kč včetně DPH, 

3. Martin Stránský – elektro, IČO 42935601, se sídlem Dolní Dehtov 28, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem s nabídkovou cenou 1.375.301,74 Kč bez DPH, tj. 1.664.115,11 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. objednávku č. 216/2022/RISM s vybraným – vítězným dodavatelem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3.2. objednávku č. 217/2022/RISM s vybraným – vítězným dodavatelem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit objednávky dle bodu 3.1. a 3.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 29.07.2022 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. informovat účastníky výše uvedené veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 29.07.2022 

6. ukládá vedoucímu RISM 

6.1. zajistit součinnost obou vybraných dodavatelů tak, aby realizace této investiční akce 

proběhla  v navrženém termínu. 

Termín: 15.11.2022 

 

 

 

 

  Alexandra Jiřičková v. r.    Jan Helbich v. r.   
        místostarostka      místostarosta    
    


