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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

120. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 10.08.2022 

R/492/2022 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s podmínkami uvedenými v Dílčí smlouvě o poskytování služeb Vodafone OneNet – Hlasové 

služby č. KTÚ/POSS-2022/0010, tzv. Technická specifikace, a s podmínkami uvedenými v Dílčí 

smlouvě o poskytování služby č. KTÚ/POSS-2022/0011, tzv. Přípojka do sítě Vodafone 

OneNet, které jsou v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou, 

2. schvaluje 

2.1. Dílčí smlouvu o poskytování služeb Vodafone OneNet – Hlasové služby                      

č. KTÚ/POSS-2022/0010 a Dílčí smlouvu o poskytování služby č. KTÚ/POSS-2022/0011, 

tzv. Přípojka do sítě Vodafone OneNet, se společností Vodafone Czech Republic, a. s., 

IČO 25788001, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 a pověřuje starostu města jejich 

podpisem, 

3. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

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

Termín: 17.08.2022 

 

R/493/2022 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. souhlasí 

1.1. s uzavřením Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

Vodafone OneNet č. KTÚ/POSS-2022/0012 se společností Vodafone Czech Republic, a. s., 

IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, 

2. schvaluje 

2.1. Smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone 

OneNet č. KTÚ/POSS-2022/0012 se společností Vodafone Czech Republic, a. s., 

IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, 
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3. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

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

Termín: 19.08.2022 

 

R/494/2022 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o otevírání nabídek, písemnou zprávu o hodnocení nabídek a písemnou zprávu 

o výsledku posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele veřejné zakázky: 

„Úprava střechy, obvodového pláště, fotovoltaická elektrárna a příchozí komunikace školní 

jídelny“, 

1.2. že hodnotící komise v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provedla posouzení splnění podmínek 

dle zadávací dokumentace u podané nabídky s nejvyšším hodnocením, 

1.3. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo následující nabídky (dle data a času podání): 

1. J. Pišta a spol., společnost s r. o., IČO 00578894, se sídlem Dukelská 414, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem s nabídkovou cenou 15.320.346,27 Kč bez DPH, tj. 18.537.618,99 Kč 

včetně DPH, se zárukou na bateriové pole 120 měsíců, se zárukou na fotovoltaické panely 

240 měsíců. 

2. Stavební společnost Žižka, spol. s r. o., IČO 49814851, se sídlem Elišky Krásnohorské 2897, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem s nabídkovou cenou 12.942.834,27 Kč bez DPH, 

tj. 15.660.829,47 Kč včetně DPH, se zárukou na bateriové pole 240 měsíců, se zárukou 

na fotovoltaické panely 360 měsíců, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení komise pověřené posouzením a hodnocením nabídek o výběru 

nejvýhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky tak, že vybranou nabídkou je nabídka 

společnosti Žižka, spol. s r. o., IČO 49814851, se sídlem Elišky Krásnohorské 2897, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem s nabídkovou cenou 12.942.834,27 Kč bez DPH, 

tj. 15.660.829,47 Kč včetně DPH, se zárukou na bateriové pole 240 měsíců, se zárukou 

na fotovoltaické panely 360 měsíců, 

3. schvaluje 

3.1. rozhodnutí o výběru dodavatele dle § 122 ZZVZ na výše uvedenou veřejnou zakázku 

a pověřuje starostu města podpisem tohoto rozhodnutí, 

3.2. smlouvu o dílo číslo RISM/DILO-2022/0029 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 15.08.2022 
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5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu o dílo dle bodu 3.2. tohoto 

usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 31.08.2022 

6. ukládá vedoucímu RAF 

6.1. zahrnout potřebné finanční prostředky na realizaci stavebních prací v roce 2023 do návrhu 

rozpočtu města pro rok 2023. 

Termín: 16.12.2022 

 

R/495/2022 - 120. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o otevírání obálek, písemnou zprávu zadavatele o hodnocení nabídek a písemnou 

zprávu o výsledku posouzení splnění podmínek účasti u podané nabídky k výše uvedené 

veřejné zakázce, 

1.2. že hodnotící komise v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provedla posouzení splnění podmínek 

dle zadávací dokumentace u podané nabídky, 

1.3. že město Dvůr Králové nad Labem v opětovném – druhém zadávacím řízení veřejné zakázky 

na stavební práce akce: „Labská stezka (Cyklotrasa č. 2) v úseku Stanovice – Žireč“ zadávané 

dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

ZZVZ) obdrželo v elektronické podobě 5 nabídek, a to od následujících uchazečů: 

COLAS CZ, a. s., IČO 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

s nabídkovou cenou 28.783.861,55 Kč bez DPH, 

EUROVIA CS, a. s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 s nabídkovou 

cenou 22.404.929,58 Kč bez DPH, 

M – SILNICE, a. s., IČO 42196868, se sídlem Husova 16987, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

s nabídkovou cenou 22.273.737,42 Kč bez DPH, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise a komise pro splnění podmínek účasti o výběru 

nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že vybranou nabídkou 

je nabídka dodavatele: 

M – SILNICE, a. s., IČO 42196868, se sídlem Husova 16987, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

s nabídkovou cenou 22.273.737,42 Kč bez DPH, 

3. schvaluje 

3.1. oznámení o výběru dodavatele dle § 122 ZZVZ na výše uvedenou veřejnou zakázku 

a pověřuje starostu města podpisem tohoto oznámení, 

3.2. smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku č. RISM/DILO-2022/0033 s vítězným 

dodavatelem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy, 
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4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit oznámení 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, 

4.3. zajistit realizaci akce: „Labská stezka (Cyklotrasa č. 2) v úseku Stanovice – Žireč“ v navržených 

termínech, 

Termín: 30.11.2024 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout potřebné finanční prostředky na realizaci stavebních prací do návrhu rozpočtu 

města pro rok 2023 a na rok 2024 (dalšího střednědobého období). 

Termín: 25.11.2022 

 

 

 

 

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


