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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

119. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 27.07.2022 

R/489/2022 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s navýšením ceny díla o 3.482.488,91 Kč bez DPH, to je 4.213.811,58 Kč včetně DPH 

na celkovou cenu 65.704.488,91 Kč bez DPH, to je 79.502.431,58 Kč včetně DPH na investiční 

akci „Vybudování kanalizace a ČOV v městské části Žireč, Dvůr Králové nad Labem“ dle 

smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2021/0019, zejména z důvodu nutnosti použití jiného materiálu 

na zásyp nového potrubí, realizace většího počtu kanalizačních přípojek nad rámec 

původního zadání a změny v umístění a zakládání objektu čistírny odpadních vod, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2021/0019-D1 se společností GASCO, s. r. o., 

IČO 15049035, se sídlem Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice a pověřuje starostu 

města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 10.08.2022 

 

R/490/2022 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr nakoupit silovou elektrickou energii v hladině vysokého napětí na období 

od 01.01.2023 do 31.12.2023 pro Technické služby města Dvora Králové nad Labem formou 

burzovního komoditního obchodu, 

1.2. smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů číslo RIM/ZPRO-2022/0028 

se společností FIN-servis, a. s. Kladno, IČO 26439573, se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 

272 01 Kladno, plnou moc pro společnost FIN-servis, a. s. Kladno, se sídlem Dr. Vrbenského 

2040, 272 01 Kladno a obchodní podmínky a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

1.3. smlouvu o centralizovaném zadávání s organizacemi města číslo RISM/SPOL-2022/0030 a 
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pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.4. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci této 

veřejné zakázky, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. předložit smlouvu o zprostředkování burzovních obchodů a plnou moc dle bodu 1.2. tohoto 

usnesení starostovi města k podpisu, 

2.2. předložit smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 05.08.2022 

 

R/491/2022 - 119. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: „Mobilní aplikace města Dvůr Králové nad Labem“ 

jako veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo režim zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu pravidly OP Zaměstnanost 

a 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. složení hodnotící komise, zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce včetně 

příslušných dokumentů - výzva k podání nabídek, technická specifikace předmětu, návrh 

kupní smlouvy a časový harmonogram, 

1.3. společnost Centrum evropského projektování a. s., IČO 27529576, se sídlem Švendova 1282, 

500 03 Hradec Králové, zastoupenou Mgr. Natálií Karpovičovou, jako osobu, která bude 

zadavatele zastupovat při provádění úkonů souvisejících s veřejnou zakázkou, 

1.4. vedoucího odboru OI, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 

zakázky a také jako osobu oprávněnou k elektronickému otevírání nabídek, 

2. rozhoduje 

2.1. že při zadávání této veřejné zakázky bude zahájení provedeno zveřejněním v systému E-ZAK 

a zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele, 

3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech. 

Termín: 30.09.2022 

 
 
 
 
 

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

          


