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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 64. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 14.06.2016 
 

R/362/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zařazení vozidla ŠKODA Octavia provozovaného příspěvkovou organizací Technické služby 
města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem do rámce 
havarijního pojištění do stávající flotily vozidel, 

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 Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D6) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 
- s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D6) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 20.06.2016 
 

R/363/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  vyřazení vozidla ŠKODA Fabia kombi AQW provozovaného příspěvkovou organizací Technické 
služby města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
z rámce havarijního pojištění stávající flotily vozidel, 

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 Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě  
č. 2269101170 (ES č. RAF/POJI-2014/1106 - D7) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 
- s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 2269101170  
(ES č. RAF/POJI-2014/1106-D7) o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 20.06.2016 
 

R/364/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s přistoupením Silvie Pechové, ******** **********, ****** ***** ******* ***, **** ******* *** *****,  
ke smlouvě o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2016/0015 z 01.03.2016, 
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2.   schva lu je  

2.1.  dodatek č. OEMM/ONBT-2016/0015-D-1 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit dodatek dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 30.06.2016 

 

R/365/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 42 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 3.717 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření  
s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 42 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem 
ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník Tomáš 
Machek) a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu  
dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 20.06.2016 
 

R/366/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu částí stavebních parcel č. 4014, č. 4019, č. 2657, č. 2628/1, č. 2631/1 a č. 3183, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 24.06.2016 
 

R/367/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  způsob úhrady dlužného nájemného a služeb ve výši 10.264 Kč navýšeného o 8 %, tj. o 821 Kč, 
za byt č. 22 v domě čp. 950, ul. Boženy Němcové ve Dvoře Králové nad Labem, formou  
10 měsíčních splátek ve výši 1.000 Kč a jedné splátky ve výši 1.085 Kč, Janě Hermanové, *** 
********* *** ****, **** ******* *** *****, pod podmínkou ztráty výhody splátek při prodlení s měsíční 
splátkou s tím, že první splátka bude uhrazena v červnu 2016, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu č. OEMM/DOHO/-2016/0617 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o uznání dluhu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 20.06.2016 

 

R/368/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 22 v čp. 2900, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Milošovi 
Špeťuchovi, ******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.08.2016, za smluvní 
nájemné 3.040 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0632 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 30.6.2016 

 

R/369/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 126 v čp. 400,  
ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Jitka Petráková, ********* ***, **** ******* *** *****,* 

1.2.  pronájem bytu č. 126 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Jitce Petrákové, ********* 
***, **** ******* *** *****, dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, na dobu určitou 1 rok,  
od 01.07.2016 do 30.06.2017, za smluvní nájemné ve výši 3.321 Kč/měsíc, za předpokladu,  
že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0643 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2016 
 

R/370/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 22 v čp. 58, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem,  
k 30.06.2016, s Karlem Vrabcem, bytem ******* ** ** ******** **, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2016/0616 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

Termín: 30.06.2016 
 

R/371/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 4176 o výměře 200 m
2
, v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

Jiřině Pišlové, ******* , *******  *******  *******  od 01.07.2016, 

1.2.  dodatek č. RIM/NAJE-2011/500-D-1 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dodatek dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 30.06.2016 

 

R/372/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 467/1 o výměře 2 820 m
2
 v k. ú. Doubravice u Dvora 

Králové, za dohodnuté nájemné ve výši 300 Kč/rok, Tělocvičné jednotě Sokol Dvůr Králové nad 
Labem, se sídlem nábřeží Jiřího Wolkera 137, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 
10 let, od 01.07.2016 do 30.06.2026, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2016/0641 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 30.06.2016 

 

R/373/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely (u pravé části domu čp. 1295) č. 1085/1 o výměře 366 m
2
,  

k. ú Dvůr Králové nad Labem, za nájemné ve výši 5/Kč/m
2
/rok, tj. celkové roční nájemné  

1.830 Kč Přemyslu Hanušovi, ***** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, Monice Hanušové, 
bytem ***** ** ******** ********* ***, *** ** ******* ******** a Davidu Dědkovi, ***** ***** *, *** ** 
******** * *****, na dobu neurčitou, od 01.07.2016, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2016/0650 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem části stavební parcely č. 1566 o výměře 243 m
2
, v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  

za nájemné ve výši 1 Kč/m
2
/rok, tj. celkové roční nájemné 243 Kč, Přemyslu Hanušovi, bytem 

Fibichova 1295, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Monice Hanušové, bytem Lhota za Červeným 
Kostelcem 180, 549 41 Červený Kostelec a Davidu Dědkovi, bytem Kleny 9, 552 03 Provodov - 
Šonov, na dobu neurčitou, od 01.07.2016, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2016/0651 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvy dle bodů 1.2. a 1.4. těchto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 30.06.2016 

 

R/374/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3774/1 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem dle geometrického plánu 4632-100/2016 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH pro RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 9900085577/1/2016 (ES OEMM/VB-2016/0645)  
s RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci 
zastoupena společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice,  
602 00 Brno a Janem Jakubcem, ******* ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 08.07.2016 

 

R/375/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavby "Žirecká Podstráň rek vvnn u TS TU_0387" na částech pozemkových 
parcel č. 583, č. 366/1, č. 581/1, č. 572/1, části pozemkové parcely č. 581 dílu 2 vedené  
v pozemkovém katastru, všechny v k. ú. Žirecká Podtsráň, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2005892/PPS/2 (ES OEMM/OSTA-2016/0647) s ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, která je na základě 
plné moci zastoupena společností Montprojekt, a. s. se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 
2082, 531 17, která je na základě plné moci zastoupena vedoucím projektantem Milanem 
Dundou  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
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Termín: 08.07.2016 
 

R/376/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 2316/1 o výměře 30 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

za nájemné ve výši 5 Kč/m
2
/rok, tj. celkové roční nájemné 150 Kč, Vendule Čiamporové, ***** 

********* ***, *** ** **** ******* *** *****, na dobu neurčitou, od 01.07.2016, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE - 2016/0644 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 24.06.2016 

 

R/377/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení výpůjčky nebytových prostor o celkové výměře 133,31 m
2
 nacházejících se 

 v 2. nadzemním podlaží domu čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 
Mateřskému centru Žirafa, o. s., náměstí T. G. Masaryka 2, Dvůr Králové nad Labem, na dobu 
určitou 1 rok, od 01.07.2016 do 30.06.2017, 

1.2.  dodatek č. RIM/OVYP-2010/0818-D-7 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dodatek dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 24.06.2016 

 

R/378/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavby "II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice" na pozemkové parcele č. 3752/3 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o právu provést stavbu č. 20/2016/PP (ES OEMM/OSTA-2016/0653)  
s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 24.06.2016 

 

R/379/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  

1.   schva lu je  

1.1.  zvýšení nájemného na 6.000.000 Kč/rok společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem  
s. r. o., Raisova 2824, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 27553884, od 01.07.2016, 

1.2.  dodatek č. RIM/NAJE-2009/20-D-8 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dodatek dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 30.06.2016 

 

R/380/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  důvody zrušení veřejné zakázky "Systémové podpory stěžejních částí LAN (HW, SW)  
a virtualizace", 
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2.   ruš í  

2.1.  veřejnou zakázku "Systémové podpory stěžejních částí LAN (HW, SW) a virtualizace", která byla 
schválena 57. RM dne 26.04.2016 pod číslem usnesení R/249/2016, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím zrušení. 
Termín: 17.06.2016 

 

R/381/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s využíváním aplikace "Hlášení závad a nedostatků na majetku města", 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o poskytování služeb OI/POSS-2016/0659 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
Termín: 24.06.2016 

 

R/382/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol o hodnocení nabídek z 07.06.2016 na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka 
ICT", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka ICT" tak,  
že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy DLNK, s. r. o., E. Beneše 470, 55203 Česká Skalice 
za cenu 539.237 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí: 

2) ICT plus, s. r. o., Piletická 486, 50341 Hradec Králové, cena 544.433 Kč včetně DPH. 

 

R/383/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   udě lu je  

1.1.  předchozí souhlas Základní škole Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884  
se zapojením do projektu Obědy dětem a s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 
24.244 Kč od fondu Drab foundation - nadační fond, Rohanské nábřeží 678/29, Praha 8,  
v souladu s § 27, odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

R/384/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Městské knihovně Slavoj ve Dvoře 
Králové nad Labem, Tylova 512, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 33.000 Kč na projekt Pověsti 
Královédvorska II., 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

 
Termín: 23.08.2016 

 

R/385/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s převodem částky 187.518 Kč z rezervního fondu Městského muzea ve Dvoře Králové nad 
Labem do fondu investic. 
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R/386/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace pro Klíč - královédvorské sdružení pro obnovu památek a společenského 
života, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 20.000 Kč na úhradu odměn pro 
průvodce do věže, kobky a samotného kostela sv. Jana Křtitele, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/0655, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2 tohoto usnesení k podpisu. 
Termín: 05.07.2016 

 

R/387/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Českomoravskému svazu hokejbalu, Zátopkova 100/2, Praha, ve výši  
10.000 Kč na úhradu nákladů nájemného za zimní stadion a na nákup cen pro soutěžící, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/0656, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2 tohoto usnesení k podpisu. 
Termín: 05.07.2016 

 

R/388/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  poskytnutí dotace Hankovu domu, městskému kulturnímu zařízení, náměstí Václava Hanky 299, 
Dvůr Králové nad Labem, ve výši 23.000 Kč na projekt swingového festivalu  
Dny R. A. Dvorského z rozpočtu Královéhradeckého kraje, a poskytnutí dotace ve výši 150.000 
Kč na Cool fest - studentský festival z rozpočtu Ministerstva kultury ČR, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnuté dotace dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

Termín: 23.08.2016 
 

R/389/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620, ve výši 25.000 Kč na projekt Juniorfilm - Memoriál 
Jiřího Beneše a Zlaté slunce Královédvorské, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci ve výši 25.000 Kč do návrhu nejbližšího rozpočtového 
opatření. 

Termín: 31.08.2016 
 

R/390/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   udě lu je  

1.1.  předchozí souhlas Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem k nabytí účelově 
určeného finančního daru ve výši 10.000 Euro, za účelem podpory péče o seniory - modernizace 
prostor v domě s pečovatelskou službou, Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem, od Marie 
Čermákové, ***** ************ *, *** ** ***** ** ****, ************** 
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R/391/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, 
zadávací dokumentaci a realizaci akce: "Zajištění péče o nalezené a opuštěné kočky na území 
města Dvůr Králové nad Labem" v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr 
králové nad Labem - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 6, bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.3.  vedoucí odboru VVS, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.4.  složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro hodnocení 
nabídek včetně náhradníků: 
1. Jan Jarolím, starosta města 
2. Dušan Sedláček, místostarosta 
3. Drahomíra Smrčková, vedoucí odboru VVS 
4. Lenka Jarolímková, odborný referent  VVS  
5. Zdeněk Lokvenc, právník 
Náhradníci za jednotlivé členy komise: 
1. Jan Kříž, zastupitel města 
2. Iva Padevětová, vedoucí TH oddělení odboru VVS 
3. Milan Šimek, odborný referent OŽP 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídek, 
Termín: 22.06.2016 

2.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak,  
aby zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 13.07.2016, před otevíráním obálek  
s doručenými nabídkami. 

Termín: 13.07.2016 
 

R/392/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na nákup nového osobního automobilu pro město 
Dvůr Králové nad Labem formou koupě, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů  
a zadávací podmínky, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s čl. 6, odst. 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové 
nad Labem č. 16/2015 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.3.  vedoucí odboru VVS, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.4.  členy hodnotící komice: Jan Jarolím, starosta města, Jan Helbich, místostarosta, Drahomíra 
Smrčková, vedoucí odboru VVS, Kateřina Pištorová, vedoucí odboru ŠKS, Zdeněk Lokvenc, 
právník, a náhradníky: Jan Kříž, člen RM, Iva Padevětová, vedoucí THO odboru VVS, Tomáš 
Machek, referent odboru RISM. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídek, 
Termín: 22.06.2016 

2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise, případně náhradníci, zahájili činnost hodnotící 
komise prvním dnem jednání, tj. 13.07.2016, před otevíráním obálek s doručenými 
nabídkami. 

Termín: 13.07.2016 
 

R/393/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
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1.1.  „Dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č. 4120988833 (RISM/DOUS-
2016/0668) o připojení odběrného zařízení elektřiny k distribuční soustavě do napěťové hladiny 
vysokého napětí" pro zamýšlenou novou čistírnu odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit starostovi města „Dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy  
č. 4120988833 (RISM/DOUS-2016/0668) o připojení odběrného zařízení elektřiny  
k distribuční soustavě do napěťové hladiny vysokého napětí" k podpisu a zajistit její 
odeslání druhé smluvní straně. 

Termín: 20.06.2016 
 

R/394/2016 - 64. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu č. Z_S14_12_8120054913 - RISM/BUDO-2016/0671 o smlouvě budoucí o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
Termín: 17.06.2016 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu pro rok 2017. 

 
Termín: 30.11.2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

 
 Alexandra Jiřičková v. r. 
         místostarostka 

 


