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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

5. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 08.12.2022 

R/86/2022 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

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

zprávu o výsledku posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele k veřejné 

zakázce zadávané dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění na službu: „Pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti města 

Dvůr Králové nad Labem“, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem nad Labem v zadávacím řízení veřejné zakázky 

na „Pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti města Dvůr Králové nad 

Labem“ zadávané dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění obdrželo v elektronické podobě 2 nabídky, a to od následujících uchazečů 

(seřazeno dle data podání nabídky): 

1. Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, Pobřežní 665/21, 

186 00 Praha, 

2. Pojišťovna VZP, a. s., IČO 27116913, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky výše uvedené 

veřejné zakázky tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti Pojišťovna VZP, a. s., 

IČO 27116913, se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 s nabídkovou cenou 

1.333.705,- Kč (nabídková cena je osvobozena od DPH), 

3. schvaluje 

3.1. pojistnou smlouvu č. RAF1/0014/2022 s Pojišťovnou VZP, a. s., IČO 27116913, se sídlem 

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. prostřednictvím společnosti Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., IČO 25972154, se sídlem 

Dašická 247, 530 03 Pardubice, zastoupené Mgr. Hanou Novotnou jako osobou zastupující 

zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
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v platném znění souvisejících se zadávacím řízením a následných činnostech, informovat 

účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 09.12.2022 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit pojistnou smlouvu č. RAF1/0014/2022 

starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.12.2022 

 

R/87/2022 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 2253/8, č. 3773/2, 

obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5246-64/2021, 

za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500 Kč bez DPH, tj. 605 Kč včetně DPH, 

pro společnost GasNet, s. r. o., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 8800092265_1/VB (ES OEMM/VB-2022/0236) 

se společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností GasNet Služby, s. r. o., 

IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 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: 30.12.2022 

 

R/88/2022 - 5. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. partnerství na projektu: „LABSKÁ STEZKA (Cyklotrasa č. 2) V ÚSEKU STANOVICE – ŽIREČ“, 

který je financován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy č. RISM/SPOL-2022/0050 o partnerství 

s městysem Choustníkovo Hradiště a obcí Stanovice, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. předložit smlouvu o partnerství starostovi města k podpisu a následně zajistit její zaslání 

ostatním zúčastněným stranám. 

Termín: 19.12.2022 

 

 

  Jan Jarolím v. r.         Jan Helbich v. r.   
  starosta města     místostarosta města  


