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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 66. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 28.06.2016 

 

R/396/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vnitřní 
předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 13/2016 - Evidence a náležitosti právních jednání  
s platností a účinností od 01.07. 2016 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 13/2016 na webových 
stránkách města. 

 

R/397/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  petici ke stavu dopravy na komunikaci III/29915 v městské části Žireč. 

2 .   schva lu je  

2.1.  odpověď na petici dle přílohy č. 2 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

R/398/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s uzavřením dohody o součinnosti v 1. fázi projektu Obec Občanům se společností Terra Group 
Investment, a. s. Brno. 

 

R/399/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  obsah zápisu do kroniky města Dvůr Králové nad Labem za rok 2014; 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VKV 

2.1.1.  zajistit tisk a vazbu 5 ks kroniky města Dvůr Králové nad Labem za rok 2014. 
Termín: 31.08.2016 

 

R/400/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  přijetí 
dotace na projekt "Odpadový kalendář - rok 2017" ve výši 29.000 Kč od Královéhradeckého 
kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. OŽP/DAR-2016/0678  
s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546,  
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OŽP 

2.1.1.  předložit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. OŽP/DAR-
2016/0678 s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČ 70889546, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 18.07.2016 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v roce 
2016. 

 
Termín: 31.08.2016 

 

R/401/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na akci: 
„Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem“  
z 20.06.2016, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka společnosti Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec 
Králové, IČ 42194920, s nabídkovou cenou 84,50 Kč bez DPH / 1 výsyp / 1 kontejner na plasty,  

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

2. místo obsadila nabídka společnosti Lukas trade, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, IČ 25920413, s nabídkovou cenou 90 Kč bez DPH / 1 výsyp / 1 kontejner na plasty,  

3 .   schva lu je  

3.1.  výpověď stávající smlouvy na zajištění sběru a svozu separovaného odpadu č. ES 2000/18 pro 
komoditu plasty se společností Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec 
Králové, IČ 42194920, z 03.03.2000 ve znění pozdějších dodatků a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OŽP 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 29.06.2016 

4.1.2.  předložit výpověď stávající smlouvy na zajištění sběru a svozu separovaného odpadu  
pro komoditu plasty se společností Marius Pedersen, a. s. z 03.03.2000  starostovi města  

k podpisu a odeslat ji společnosti Marius Pedersen, a. s. 
 

Termín: 29.06.2016 
 

R/402/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na akci: 
„Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - bílého a barevného skla ve Dvoře 
Králové nad Labem“ z 20.06.2016, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka společnosti Lukas trade, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, IČ 25920413, s nabídkovou cenou 80 Kč bez DPH / 1 výsyp / 1 kontejner na sklo,  

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

2. místo obsadila nabídka společnosti Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec 
Králové, IČ 42194920,  s nabídkovou cenou 89,20 Kč bez DPH / 1 výsyp / 1 kontejner na sklo,  

3 .   schva lu je  

3.1.  výpověď stávající smlouvy na zajištění sběru a svozu separovaného odpadu č. ES 2000/17  
pro komoditu sklo se společností Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec 
Králové, IČ 42194920, z 03.03.2000 ve znění pozdějších dodatků a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 
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4.   uk ládá  
4.1.  vedoucí OŽP 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 29.06.2016 

4.1.2.  předložit výpověď stávající smlouvy na zajištění sběru a svozu separovaného odpadu  
pro komoditu sklo se společností Marius Pedersen, a. s. z 03.03.2000  starostovi města  
k podpisu a odeslat ji společnosti Marius Pedersen, a. s. 

 
Termín: 29.06.2016 

 

R/403/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 13.06.2016, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: thuje (2 ks) na pozemku 
p. p. č. 2038/53, bříza (1 ks) na pozemku p. p. č. 680, buk (1 ks) na pozemku p. p. č. 1045/1, lípa 
(1 ks) na pozemku p. p. č. 4106/1, lípa (1 ks) na pozemku p. p. č. 4108, akát (3 ks) na pozemku 
p. p. č. 4107/1, akát (1 ks) na pozemku p. p. č. 4107/2, lípa (1 ks) na pozemku p. p. č. 4107/2, 
akát (1 ks) na pozemku p. p. č. 2034/1, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2.2.  s pokácením těchto stromů rostoucích mimo les: thuje (2 ks) na pozemku p. p. č. 1160, habr  
(2 ks) na pozemku p. p. č. 4105, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   nesouh las í  

3.1.  s podáním žádostí o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: lípa (1 ks) na pozemku 
p. p. č. 4106/1, akát (3 ks) na pozemku p. p. č. 4108, lípa (2 ks) na pozemku p. p. č. 4107/1, akát 
(1 ks) na pozemku p. p. č. 4107/1, lípa (1 ks) na pozemku p. p. č. 4107/2, akát (1 ks) na pozemku 
p. p. č. 3806/14, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

4 .   ruš í  

4.1.  bod 2.2. usnesení č. R/771/2015 - 41. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.12.2015, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucí OEMM 

5.1.1.  podat odboru OŽP žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na stromy dle bodu 2.1. 
tohoto usnesení, 

Termín: 15.07.2016 
5.1.2.  zajistit pokácení stromů rostoucích mimo les na stromy dle bodu 2.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 31.12.2016 

 

R/404/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  doplnění sběrných míst pro umístění stacionárních kontejnerů dle přílohy č. 1 dodatku smlouvy  
o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních 
kontejnerů, 

1.2.  dodatek č. OŽP/SPOL-2010/797-D1 smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL s. r. o., 
Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231, v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OŽP 

2.1.1.  předložit dodatek smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 18.07.2016 

 

R/405/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  na základě § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) v platném znění a podle § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb.,  
o lesích v platném znění, nařízení města č. 1/2016 o záměru zadat zpracování lesních 
hospodářských osnov, s účinností patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení. 
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R/406/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedenými vícepracemi na akci: „Rekonstrukce hygienického zázemí pro pěší, cyklisty  
a handicapované turisty, Dvůr Králové nad Labem" a s tím souvisejícím navýšením ceny díla  
o 78.141 Kč včetně DPH na celkovou částku 957.807 Kč včetně DPH a s prodloužením termínu 
ukončení díla a jeho předáním 17.06.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. RISM/DILO - 2016/0313  na akci: "Rekonstrukce hygienického 
zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty, Dvůr Králové nad Labem" mezi městem Dvůr 
Králové nad Labem a zhotovitelem, firmou Pavel Bořek, IČ 11112166, se sídlem Poděbradova 
2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 smlouvy o dílo dle bodu 2.1 tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu, 

Termín: 04.07.2016 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zahrnout přesun potřebných finančních prostředků a navýšení příspěvku pro Technické 
služby města Dvora Králové nad Labem na provoz a údržbu veřejných toalet z ORJ 40, 
org. 40097 do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 30.09.2016 
 

R/407/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodavatele stavebních prací: „SO.6501 - Přeložka plynu", 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou (1. místo) je nabídka firmy: Adámek Jaroměř, spol. s r. o., 5. května 460,  
551 02 Jaroměř, IČ: 26000296, s nabídkovou cenou díla 1.013.449 Kč bez DPH,  

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku takto: 2. místo: GASCO, spol. s r. o., náměstí 
Republiky 56, 530 02 Pardubice, IČ: 15049035, s nabídkovou cenou díla 1.095.561 Kč bez DPH, 
3. místo: LBtech, a. s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČ: 15035808, s nabídkovou cenou díla 
1.125.958 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0696 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky  
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 30.06.2016 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0696 starostovi města k podpisu. 
Termín: 30.06.2016 

 

R/408/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s ukončením nájemního vztahu s Michalem Řehounkem, ********* **********, ****** ***** ******* 
****** ****, **** ******* *** *****, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. OEMM/ONBT-2015/0240-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: 29.06.2016 
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R/409/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 13.06.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 

2.2.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 ekologickou likvidací, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 
dle části 2.1. tohoto usnesení, 

Termín: 08.07.2016 
3.2.  vedoucí ŠKS 

3.2.1.  zajistit dohled nad vyřazením majetku a doložení schváleného způsobu likvidace majetku 
dle části 2.2. tohoto usnesení. 

Termín: 08.07.2016 
 

R/410/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje pozemkových parcel č. 2004/4 o výměře 688 m2, č. 2004/16 o výměře 417 m2, 
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, formou obálkové metody, a to za minimální kupní cenu  
ve výši 242 Kč/m2 včetně příslušné sazby DPH navýšenou o pevný podíl na vybudované 
infrastruktuře ve výši 272.037 Kč a za podmínek uvedených ve zveřejnění - příloze č. 2, 

1.2.  hodnotící komisi na prodej pozemkových parcel č. 2004/4 o výměře 688 m2, č. 2004/16 o výměře 
417 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ve složení: Jan Jarolím (náhradník Alexandra 
Jiřičková), Elena Mocová (náhradník Ivana Fátorová), Jan Fíla (náhradník Jan Haas), 

2 .   pověřu je  

2.1.  vedoucí odboru OEMM podpisem zveřejnění, přihlášek do výběrového řízení na prodej pozemků 
a smluv o splnění podmínek výběrového řízení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit záměr prodeje pozemků dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 08.07.2016 
 

R/411/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3580 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4657-77/2016 za jednorázovou finanční náhradu  
ve výši 7.018 Kč včetně příslušné sazby DPH pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2014065/2 (ES OEMM/VB-
2016/0677) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupena společností ELEKTRO-COMP spol. s r. o., se sídlem 
Česká Skalice, Malá Skalice, Maloskalická 68, 552 03 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/412/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci k majetkovému vypořádání spoluvlastnických podílů pozemkové parcely č. 677/21 
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 
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2.1.1.  projednat se spoluvlastníky odkoupení pozemkové parcely č. 677/21 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy. 

Termín: 15.07.2016 
 

R/413/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.   pronájem části pozemkové parcely č. 182/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Petrovi Stejskalovi, 
******* ******** ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

R/414/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího k podnikání - nebytového prostoru č. 9 v čp. 40 na náměstí  
T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, od 22.08.2016 na dobu určitou 5 let, za cenu  
556 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Farní charitě Dvůr Králové nad 
Labem, zastoupené ředitelkou Mgr. Kateřinou Hojnou, se sídlem Palackého 99, Dvůr Králové 
nad Labem, za účelem provozování terapeutické dílny Slunečnice pro osoby s mentálním 
postižením, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2016/0679 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, za předpokladu, že bude uhrazena jistota ve výši 
měsíčního nájemného včetně záloh na služby, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 

R/415/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavby "Vodovod Žireč, Kanalizace a čistírna odpadních vod Žireč" v částech 
pozemkových parcel č. 429/14, č. 434/2, č. 441/2, všechny v k. ú. Žireč Městys a pozemkových 
parcel č. 426/1, č. 405/3, obě v k. ú. Žireč Ves, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. smlouvy: 
9/60/16/0106/Va/N (ES OEMM/OSTA-2016/0681) se Správou silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Hradec Králové - Plačice, Kutnohorská 59, 500 04 a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

 

R/416/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením rekonstrukce komunikace, kanalizace a s vybudováním veřejného osvětlení  
na částech pozemkových parcel č. 303/3, č. 305, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2016/0688 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení s Františkem Novotným, ********* *, *** ** ********* 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: 08.07.2016 
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R/417/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 1085/1 o výměře 135 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem s Renátou Novákovou, bytem ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, dohodou 
k 30.06.2016, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2016/0687 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1085/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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: 30.6.2016 
2.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 

bodu 1.3. tohoto usnesení. 
Termín: 01.07.2016 

 

R/418/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením systému E-ZAK o nové funkcionality, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 3 k licenční smlouvě se spol. QCM, s. r. o. OI/LIC-2010/0952 - D3 a pověřuje starostu 
města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek starostovi města k podpisu. 
Termín: 08.07.2016 

 

R/419/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, okruh 
navržených uchazečů, veškeré zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo, formulářů  
a realizaci akce: "Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem, etapa 2016" ve Dvoře Králové nad 
Labem v souladu s článkem 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem  
č. 16/2015, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 16/2016, 

1.3.  vedoucího odboru OI a vedoucího odboru RISM, jako osoby oprávněné, jednat jménem 
zadavatele v rámci veřejné zakázky, 

1.4.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  v souladu s článkem 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2015,  
že pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce systému E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI, vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit realizaci předmětu veřejné zakázky v navržených termínech, 
Termín: 30.11.2016 

3.2.  vedoucímu OI 
3.2.1.  zajistit přípravu zadávacího řízení a jeho realizaci v navržených termínech. 

Termín: 31.8.2016 
 

R/420/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, o grant  
na projekt "Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů "  
z dotačního programu Královéhradeckého kraje, 
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2.   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti podané Základní školou 
Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 o grant uvedený v bodě 1.1. tohoto 
usnesení. 

 

R/421/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Rescue Stopaři, Doubravice 28, 544 51 Doubravice, ve výši 4.000 Kč,  
na nákup víceúčelových výstražných vest pro psovody, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2016/0680 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: 18.07.2016 

 

R/422/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí 
finančního daru ve výši 60.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s tiskem herního 
plánu regionální turistické hry na Královédvorsku, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí daru č. ŠKS/DAR - 2016/0697 s Královéhradeckým krajem 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 smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
Termín: 18.07.2016 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zapracovat poskytnutý dar dle bodu 1.1. tohoto usnesení do návrhu nejbližšího 

rozpočtového opatření. 
Termín: 23.08.2016 

 

R/423/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919,  
o obdržení finančního daru ve výši 50.000 Kč od společnosti BOVYS s. r. o., se sídlem Štoky 
156, v souvislosti s odměnou za vítězství ve fotografické soutěži, 

2 .   udě lu je  

2.1.  předchozí písemný souhlas Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 
s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 50.000 Kč od společnosti BOVYS s. r. o.,  
se sídlem Štoky 156, v souladu s § 27, odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

R/424/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Blance Poláčkové, ****** ***** * ********** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, 

1.2.  darovací smlouvu ev. č. VVS/dar/0477/2016 dle bodu 1.1. s Blankou Poláčkovou, ****** ***** * 
********** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvu starostovi města k podpisu. 
Termín: 05.07.2016 
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R/425/2016 - 66. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s bezplatným použitím znaku města Dvůr Králové nad Labem Blankou Žáčkovou, ****** ***** 
********* ****, **** ******* *** *****, na materiálech souvisejících s propagací 1. Sochařského 
sympozia ve městě Dvůr Králové nad Labem, které se bude konat v srpnu 2016 ve Dvoře 
Králové nad Labem. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  informovat Blanku Žáčkovou o vydaném souhlasu Rady města Dvůr Králové nad Labem  
s použitím znaku města. 

Termín: 07.07.2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

  
Alexandra Jiřičková v. r.  

místostarostka 
 


