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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

124. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 21.09.2022 

R/583/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. stanovisko k navýšení personální kapacity o 1,0 úvazku pracovníka v sociálních službách 

do přímé péče o klienty a navýšení o 0,5 úvazku všeobecné sestry v Domově důchodců Dvůr 

Králové nad Labem, Roháčova 2968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 2 vydané 

za účelem změny kapacity Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

R/584/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výjimku z počtu žáků v 6. a 7. třídě Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 

28. října 731 ve školním roce 2022/2023 na počet žáků 31 v 6. třídě a počet žáků 32 v 7. třídě. 

 

R/585/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis ze sociální komise RM ze dne 07.09.2022, 

2. neschvaluje 

2.1. přidělení bytu v mimořádně tíživé životní situaci ani bytu pro osoby v bytové nouzi Marii 

Vampolové, *******, *******, *******, 

2.2. přidělení bytu v mimořádně tíživé životní situaci Mariyi Radetske, *******, *******, 

******* v případě, že žadatelce bude přidělen byt z dotace IROP, 
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3. schvaluje 

3.1. umístění žadatelů Jaroslava Syřiště, *******, *******, ******* a Jany Podlipné, *******, 

*******, ******* do domu s pečovatelskou službou. 

 

R/586/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. určuje 

1.1. plat ředitelkám Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, 

Dvůr Králové nad Labem, Hankova domu, městského kulturního zařízení, náměstí Václava 

Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem, Městské knihovny Slavoj, Tylova 512, Dvůr Králové nad 

Labem, Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2962, 

Dvůr Králové nad Labem s účinností od 01.09.2022 dle příloh č. 1 – 4 a s účinností 

od 01.10.2022 dle přílohy č. 5 a pověřuje starostu města podpisem platových výměrů. 

 

R/587/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí daru Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem, z. s., IČO 68208600, 

Krkonošská 2850, 544 01 Dvůr Králové nad Labem na projekt Modrý Trail ve výši 3.000 Kč, 

1.2. smlouvu o poskytnutí daru č. ŠKS/DAR-2022/0134 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 18.10.2022 

 

R/588/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s vyhrazením parkovacího místa v ulici Bezručova před čp. 1667 pro držitele průkazu ZTP 

Karla Konečného, *******, bytem *******, *******. 

 

R/589/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s vyhrazením parkovacího místa v ulici Všehrdova před čp. 894 pro držitelku průkazu ZTP 

Ladu Rejmontovou, *******, bytem *******, *******. 
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R/590/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2956 v ulici Štefánikova 

ve Dvoře Králové nad Labem od 01.12.2022 na dobu určitou 10 let za cenu 675 Kč/m2/rok, 

včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Robertu Pavlovi, IČO 63181487, 

Heydukova 817, 544 01 Dvůr Králové nad Labem za účelem poskytování masérských, 

rekondičních a regeneračních služeb, 

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: 30.09.2022 

 

R/591/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 2074/30, 

č. 2082/31, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH, a s umístěním stavby v částech pozemkových 

parcel č. 2074/30, č. 2082/31, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pro společnost 

ČEZ Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-2024825/SOBSVB/1 (ES OEMM-BUDO-2022/0182) se společností 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 

405 02 Děčín, která je na základě plné moci zastoupena společností GTT, a. s., IČO 63080605, 

se sídlem Pobřežní 95/74, 186 00 Praha 8, 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: 14.10.2022 

 

R/592/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 434/3, č. 455/1, 

č. 455/2, č. 80/11, č. 429/15, č. 429/4, č. 45/2, č. 429/2, č. 541, všechny v k. ú. Žireč Městys, 

za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.430 Kč bez DPH, tj. 6.570,30 Kč včetně DPH, 

a s umístěním stavby v částech pozemkových parcel č. 434/3, č. 455/1, č. 455/2, č. 80/11, 

č. 429/15, č. 429/4, č. 45/2, č. 429/2, č. 541, všechny v k. ú. Žireč Městys, pro společnost 

ČEZ Distribuce, a. s., 
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2. schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IE-12-2007719/1 (ES OEMM-BUDO-2022/0183) se společností ČEZ Distribuce, a. s., 

IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, která 

je na základě plné moci zastoupena společností ING services CZ, s. r. o., IČO 27554856, 

se sídlem Strážní 168, Volanov, 541 01 Trutnov, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. souhlasí 

3.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 35/2, č. 464/3, 

č. 405/2, č. 405/4, č. 426/2, č. 39/4, č. 407, č. 461, všechny v k. ú. Žireč Ves, za jednorázovou 

finanční náhradu ve výši 21.260 Kč bez DPH, tj. 25.724,60 Kč včetně DPH, a s umístěním 

stavby v částech pozemkových parcel č. 35/2, č. 464/3, č. 405/2, č. 405/4, č. 426/2, č. 39/4, 

č. 407, č. 461, všechny v k. ú. Žireč Ves, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

4. schvaluje 

4.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IE-12-2007719/1 (ES OEMM-BUDO-2022/0184) se společností ČEZ Distribuce, a. s., 

IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, která 

je na základě plné moci zastoupena společností ING services CZ, s. r. o., IČO 27554856, 

se sídlem Strážní 168, Volanov, 541 01 Trutnov, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

5. ukládá vedoucí OEMM 

5.1. předložit smlouvy dle bodů 2.1. a 4.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 14.10.2022 

 

R/593/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje pozemkové parcely č. 467/1 v k. ú. Verdek 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: 27.09.2022 

3. doporučuje zastupitelstvu města 

3.1. neschválit prodej pozemkových parcel č. 466, č. 471/1, obě v k. ú. Verdek, do vlastnictví Anny 

Rapošové, *******, *******. 
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R/594/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. navržené úpravy stávajícího chodníku a komunikace u č. p. 98 v ulici Husova dle předložené 

situace, 

2. ukládá městskému architektovi 

2.1. zpracovat stanovisko k navrženému záměru obnovení vstupní rampy u č. p. 98 v ulici Husova 

na části pozemkové parcely č. 4120 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 30.10.2022 

 

R/595/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. navázání obchodního partnerství se společností Telecom Infrastrukture Partners Czech 

Republic, s. r. o., IČO 11976390, se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1. 

 

R/596/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2022/0185 pro stavbu 

„Komunikace u MŠ Lipnice – Dvůr Králové nad Labem“ s Radkem Kadečkou, *******, 

*******, Tomášem Kadečkou, *******, ******* a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.2. smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2022/0186 pro stavbu 

„Komunikace u MŠ Lipnice – Dvůr Králové nad Labem“ s Petrou a Tomášem Kadečkovými, 

*******, ******* a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2022/0187 pro stavbu 

„Komunikace u MŠ Lipnice – Dvůr Králové nad Labem“ s Boženou a Petrou Tůmovými, 

*******, ******* a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.4. smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2022/0188 pro stavbu 

„Komunikace u MŠ Lipnice – Dvůr Králové nad Labem“ s Janem Metelkou, *******, ******* 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5. smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2022/0189 pro stavbu 

„Komunikace u MŠ Lipnice – Dvůr Králové nad Labem“ s Janem Metelkou, *******, 

*******, Ing. Davidem Metelkou, *******, ******* a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

1.6. smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2022/0190 pro stavbu 

„Komunikace u MŠ Lipnice – Dvůr Králové nad Labem“ s Ing. Dušanem a Ing. Kateřinou 

Sedláčkovými, *******, ******* a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.7. smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2022/0191 pro stavbu 

„Komunikace u MŠ Lipnice – Dvůr Králové nad Labem“ s Milanem Peřinou, *******, 

******* a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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1.8. smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2022/0192 pro stavbu 

„Komunikace u MŠ Lipnice – Dvůr Králové nad Labem“ s Jaroslavou Bukovanskou, *******, 

******* a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.9. smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2022/0193 pro stavbu 

„Komunikace u MŠ Lipnice – Dvůr Králové nad Labem“ s Ivetou Matuškovou, *******, 

******* a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvy dle bodů 1.1. až 1.9. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 28.10.2022 

 

R/597/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 295 v ulici Rooseveltova 

ve Dvoře Králové nad Labem od 01.01.2023 na dobu určitou 5 let za cenu 1.255 Kč/m2/rok, 

včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Alexandře Koblížkové, IČO 00933821, 

nábřeží Benešovo 2103, 544 01 Dvůr Králové nad Labem za účelem provozování prodejny 

galanterie a punčochového zboží, 

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: 30.09.2022 

 

R/598/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout 3 místnosti v budově bez čp. na stavební parcele č. 50 v k. ú. Zboží 

u Dvora Králové od 01.01.2023 na dobu určitou 5 let za cenu 473 Kč/m2/rok, včetně 

uplatnění meziročního inflačního růstu, Aleně Šmídové, IČO 01133241, Zboží 2, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem za účelem provozování kiosku a kanceláře čerpací stanice LPG, 

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: 30.09.2022 
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R/599/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 2062/9 o výměře 150 m2 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem s Michalem a Petrou Bereczovými, *******, ******* dohodou k 30.09.2022, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2022/0195 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem části pozemkové parcely č. 2062/9 o výměře 139 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 695 Kč, Michalu a Petře 

Bereczovým, *******, ******* od 01.10.2022, 

1.4. smlouvu o nájmu č. OEMM/NAJE-2022/0194 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohodu dle bodu 1.2. a smlouvu dle bodu 1.4. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 01.10.2022 

 

R/600/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodat vlastnický podíl ve výši 1/3 na  pozemkové parcele č. 1282 v k. ú. Voleč, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Králové nad Labem. 

Termín: 30.09.2022 

 

R/601/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 231 v čp. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu sociálního 

z dotačního programu IROP, Marii Radetske, *******, ******* dle VP města č. 11/2019 

na dobu určitou od 01.10.2022 do 30.09.2023 za smluvní nájemné 952 Kč/měsíc, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2022/0196 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: 30.09.2022 
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R/602/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 4 v čp. 400 v ulici Švehlova ve Dvoře 

Králové nad Labem od 01.12.2022 na dobu určitou 1 rok za cenu 1.950 Kč/m2/rok, včetně 

uplatnění meziročního inflačního růstu, společnosti SAM 73 APPAREL, s. r. o., IČO 27115411, 

Milady Horákové 2774, 271 01 Kladno – Kročehlavy za účelem provozování prodejny 

sportovních oděvů, obuvi a doplňků, 

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: 30.09.2022 

 

R/603/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 23 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem k 30.09.2022 

s Janem Trösterem, *******, *******, účastníkem řízení o pozůstalosti po zesnulé Marii 

Trösterové, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2022/0197 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2022 

 

R/604/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. že Technické služby města Dvora Králové nad Labem obdržely v rámci poptávkového řízení 

dle Vnitřního předpisu města č. 3/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem 

Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem (osloveny 3 firmy) 

na „Zdravotní ošetření stromů“ následující nabídky: 

1. Vojtěch Rýdl, IČO 87711095, se sídlem nám. Prof. Č. Strouhala 14, 538 07 Seč s nabídkovou 

cenou 1.558.770 Kč (není plátcem DPH), 

2. Zahrada Harta, s. r. o., IČO 28774990, se sídlem Voštice 129, Litomyšlské předměstí, 

566 01 Vysoké Mýto s nabídkovou cenou 987.100 Kč bez DPH, tj. 1.194.391 Kč včetně DPH, 
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2. doporučuje 

2.1. řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat nejvýhodnější nabídku 

na základě proběhlého poptávkového řízení – „Zdravotní ošetření stromů“, a to společnosti 

Zahrada Harta, s. r. o., IČO 28774990, se sídlem Voštice 129, Litomyšlské předměstí, 

566 01 Vysoké Mýto na dodávku služeb s nabídkovou cenou 987.100 Kč bez DPH, 

tj. 1.194.391 Kč včetně DPH. 

 

R/605/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s navýšením servisních cen v rámci servisních služeb na zařízení VISO ve městě Dvůr Králové 

nad Labem společností VoiceSys, s. r. o., IČO 04646606, Boleslavská třída 138/10, 

288 02 Nymburk, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č.1 k servisní smlouvě č. KRI_1/POSS-2019/1049 na poskytování servisních služeb 

na zařízení VISO pro město Dvůr Králové nad Labem se společností VoiceSys, s. r. o., 

IČO 04646606, Boleslavská třída 138/10, 288 02 Nymburk a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

3. ukládá krizovému manažerovi 

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

Termín: 30.09.2022 

 

R/606/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s umístěním a provozováním kontejnerů společnosti ELEKTROWIN, a. s., IČO 27257843, 

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o umístění a provozování kontejnerů č. OŽP/OSTA-2022/0069 se společností 

ELEKTROWIN, a. s., IČO 27257843, Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 v souladu s bodem 1.1. 

tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

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

Termín: 12.10.2022 
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R/607/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zahájením zadávání veřejné zakázky na akci: „Rekonstrukce ulice Zborovská“ 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 

anávrh 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), časový harmonogram zadávání a přepokládané realizace této veřejné 

zakázky, 

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 

20.10.2022 (v 09:45 hod.) před otevíráním nabídek v elektronické podobě, 

Termín: 20.10.2022 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 31.12.2023 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout potřebné finanční prostředky k financování akce do návrhu rozpočtu města na rok 

2023. 

Termín: 30.11.2022 
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R/608/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zadávací dokumentaci a realizaci akce: 

„Rekonstrukce mostu v parku Schulzovy sady“ v souladu s článkem VII. vnitřního předpisu 

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

Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem VIII. vnitřního předpisu města Dvůr 

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

Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi, 

1.3. vedoucího odboru RISM jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 

zakázky, 

1.4. vedoucího odboru RISM a OI jako osoby oprávněné pro otevírání nabídek v elektronické 

podobě, 

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

náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

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

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

20.10.2022 (v 09:45 hod.) před otevíráním nabídek v elektronické podobě, 

Termín: 20.10.2022 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 31.12.2023 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout potřebné finanční prostředky k financování akce do návrhu rozpočtu města na rok 

2023. 

Termín: 30.11.2022 

 

R/609/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí na projekt: „Dětské hřiště 

v přírodním stylu při MŠ Lipnice“ a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. předložit žádost dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu a následně zajistit 

její podání, 

Termín: 05.10.2022 
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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: 30.09.2023 

 

R/610/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s navýšením ceny díla v rámci akce: „Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ 

ve Dvoře Králové nad Labem“ o 1.597.565,19 Kč bez DPH, tj. 1.933.054,00 Kč včetně DPH, 

na celkovou cenu díla 50.505.227,12 Kč bez DPH, tj. 61.111.324,00 Kč včetně DPH, z důvodů 

válečného konfliktu na Ukrajině a změně mezinárodní situace, kdy došlo celosvětově 

ke skokovému navýšení ceny jednotlivých komodit a materiálů v řádu desítek až stovek 

procent, zejména izolační materiály, truhlářské výrobky – okna, nepřesností v soupisu prací, 

záměny materiálu z důvodu lepšího technologického řešení a nepředpokládaného  

stavebně-technického stavu stávajících konstrukcí po jejich odkrytí, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. RISM/DILO–2022/0009–D2 se zhotovitelem stavby 

J. Pišta a spol., společnost s r. o., IČO 00578894, Dukelská 414, 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: 28.09.2022 

 

R/611/2022 - 124. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s postupem vedoucího odboru RISM v rámci přípravy akce: „Revitalizace areálu bývalé 

Mayerovy továrny“ a s funkčním oddělením nově budovaného multifunkčního 

společenského sálu, foyer a podzemní garáže od zachovávaného vstupního objektu 

a průmyslového 3 podlažního objektu, tzn. že nové objekty nebudou propojeny 

se zachovávanými, a to z důvodu možnosti ucházet se o dotaci z Národního plánu obnovy, 

který vychází z reakce EU na ekonomickou krizi vyvolanou pandemií covidu-19. 

 

 

 

     Jan Jarolím      Alexandra Jiřičková   
  starosta města         místostarostka   
     


