
Strana 1/10 

 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 67. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 26.07.2016 

 

R/426/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přesunutím realizace akce „Oprava mostu Jana Palacha ve Dvoře Králové nad Labem" do roku 
2017, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zahájit výběrové řízení na zhotovitele této akce ve druhé polovině roku 2016, 
 

Termín: 30.11.2016 

3 .   schva lu je  

3.1.  architektonickou studii mostu a jeho zábradlí, jejímž autorem je Ing. Arch. Vladimír Pošepný. 

 

R/427/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

1.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku "Zpracování dotační žádosti a dotační management 
k projektu rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady" v rámci vnitřních předpisů města. Nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy Centrum Rozvoje Česká skalice se sídlem Vila Čerych, Křenkova 477, 
552 03, Česká Skalice, IČ: 26640767, za cenu 185.000 Kč bez DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  příkazní smlouvu č. RISM/PRIK-2016/0735 se společností Centrum Rozvoje Česká  
Skalice, o. p. s., 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 02.08.2016 
 

3.2.  vedoucímu RAF 
3.2.1.  promítnout předpokládané výdaje do návrhu rozpočtu pro rok 2017. 
 

Termín: 30.10.2016 
 

R/428/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s technickým zhodnocením budovy (montáž nových počítačových rozvodů) ZŠ Podharť, 
Máchova 884, Dvůr Králové nad Labem. 
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R/429/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odpověď vlastníkům domu čp. 13 v Havlíčkově ulici ve Dvoře Králové nad Labem na dopis 
z 24.05.2016, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit odpověď na dopis dle bodu 1.1 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 31.07.2016 
 

R/430/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  podání dotační žádosti Nadaci ČEZ, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  podat dotační žádost Nadaci ČEZ nejpozději do 31.07.2016, 
 

Termín: 31.07.2016 
 

2.2.  vedoucí OŽP 
2.2.1.  dodat odboru RISM všechny potřebné dokumenty k plánované výsadbě vč. rozpočtu akce 

a zajistit realizaci akce v případě jejího financování, 
 

Termín: 27.07.2016 
 

2.3.  vedoucímu RAF 
2.3.1.  promítnout předpokládané výdaje do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Termín: 01.09.2016 
 

R/431/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 22 v čp. 734, ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, k 31.08.2016, 
s Natalií Bílou, *********** ***, **** ******* *** *****,  

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2016/0718 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 12 v čp. 734, ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, Natalii Bílé, *********** 
***, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.09.2016 do 31.08.2018, za smluvní nájemné 
1.493 Kč/měsíc, a to dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, za předpokladu, že uvolní 
k 31.08.2016 byt č. 22 v čp. 734, ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, 

1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0717 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 dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení a nájemní 
smlouvu dle bodu 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 19.08.2016 

 

R/432/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje pozemkové parcely č. 54/1 v k. ú. Žirecká Podstráň vedené ve zjednodušené 
evidenci, 

1.2.  záměr směny pozemkové parcely č. 54/1 v k. ú. Žirecká Podstráň vedené ve zjednodušené 
evidenci, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměry dle bodů  
1.1., 1.2. tohoto usnesení, 

 
Termín: 01.08.2016 

 
 

2.1.2.  projednat možnost odkoupení nebo směny částí pozemkových parcel č. 211 díl 2, č. 212 
v k. ú. Žirecká Podstráň vedených ve zjednodušené evidenci, které se nacházejí pod 
stávající komunikací v ul. Žirecká. 

 
Termín: 12.08.2016 

 
2.1.3.  projednat se společností JUTA a. s. možnost odkoupení nebo směny částí pozemků pro 

chodník v k. ú. Žirecká Podstráň. 
 

Termín: 12.08.2016 
 

R/433/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr bezúplatného převodu pozemkové parcely č. 756/7 o výměře 105 m2, pozemkové parcely 
č. 756/13 o výměře 648 m2, části pozemkové parcely č. 858 o výměře 376 m2, která je dle 
geometrického plánu č. 4607-418/2015 označena jako díl "r", části pozemkové parcely č. 3997 
o výměře 62 m2, která je dle geometrického plánu č. 4607-418/2015 označena jako díl "w", části 
pozemkové parcely č. 4154 o výměře 61 m2, která je dle geometrického plánu č. 4607-418/2015 
označena jako díl "l", všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem předem určenému zájemci 
Královéhradeckému kraji, 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

2.1.  schválit bezúplatné nabytí částí pozemků pozemkové parcely č. 3631/2, které jsou dle 
geometrického plánu č. 4607-418/2015 označeny jako díl "h" o výměře 423 m2, díl "g" o výměře 
124 m2, díl "f" o výměře 47 m2, díl "i" o výměře 126 m2, pozemkové parcely č. 3631/3, které jsou 
dle geometrického plánu č. 4607-418/2015 označeny jako díl "a1" o výměře 225 m2, díl b1" 
o výměře 363 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od Královéhradeckého kraje, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

2.2.  pověřit starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 2.1. tohoto 
usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 01.08.2016 

 
3.1.2.  jednat s ostatními dotčenými vlastníky pozemků o majetkovém narovnání. 
 

Termín: 12.08.2016 
 

R/434/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 232 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, k 22.08.2016, 
s Tomášem Rychterou, bytem *** ******* ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2016/0729 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 dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

 
Termín: 22.08.2016 

R/435/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 62 v čp. 2901, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
k 31.07.2016, s Pavlem Menclem a Marií Menclovou, oba trvale bytem ******* ****** ****, **** 
******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2016/0730 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: 31.07.2016 

 

R/436/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  doporučení hodnotitelské komise na byt č. 42 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, která nedoporučuje radě města schválit pronájem bytu a nájemní smlouvu na uvedený 
byt v souladu s vyhlášenými podmínkami výběrového řízení, kdy je kompetencí rady města 
nevybrat žádného uchazeče, příp. výběrové řízení zrušit, 

2 .   ruš í  

2.1.  výběrové řízení na pronájem bytu č. 42 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  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, 

3.2.  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), 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 3.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 01.08.2016 

 

R/437/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přidělení bytu č. 133 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavu Hlouškovi, 
******** **, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 27.07.2016 do 26.07.2017, za min. nájemné 
ve výši 2.085 Kč/měsíc, a to odchylně od Pravidel pro hospodaření s městskými byty, za 
předpokladu, že uhradí před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního 
nájemného,  

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2016/0731 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: 27.07.2016 

 

R/438/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrové řízení na prodej volné bytové jednotky v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 
kterého se mohou zúčastnit pouze osoby způsobilé k právním úkonům, tedy fyzické osoby starší 
18 let, občané ČR i osoby, které nejsou občany ČR, tj. cizozemci, za předpokladu, že nejsou 
dlužníky města ani příspěvkových organizací zřízených městem a zaplatí kauci v plné výši 
uvedené u bytové jednotky, a to nejpozději v den podání své nabídky, a které uvedou pravdivé 
údaje, jinak budou z výběrového řízení vyloučeny, 

1.2.  prodej volné bytové jednotky č. 1988/12 v čp. 1987,1988,1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové 
nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, st. p. č. 2347 
v rozsahu 522/17416 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 1, za minimální 
nabídkovou cenu 550.000 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise ve složení Jan Jarolím, 
Alexandra Jiřičková, Elena Mocová (náhradníci Dušan Sedláček, Jan Helbich, Iva Škopová), 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit podmínky výběrového řízení pro volnou bytovou jednotku č. 1988/12, nábřeží 
Benešovo čp. 1987, 1988, 1989, Dvůr Králové nad Labem, na úřední desce Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

 
Termín: 01.08.2016 

 

R/439/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením stavby "Oprava chodníku, ulice Dukelská, Dvůr Králové n/L" na části pozemkové 
parcely č. 3564/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  s provedením stavby "Oprava komunikací, lokalita Podstráň" na části pozemkové parcely  
č. 3769/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o právu provést stavbu č. 9/60/16/0122/Va/N (ES OEMM/OSTA-2016/0753) v souladu 
s bodem 1.1 tohoto usnesení se Správou silnic Královéhradeckého kraje příspěvkovou 
organizací, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2.2.  smlouvu o právu provést stavbu č. 9/60/16/0120/Va/N (ES OEMM/OSTA-2016/0755) v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení se Správou silnic Královéhradeckého kraje příspěvkovou 
organizací, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvy dle bodu 2.1., 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 29.07.2016 
 

R/440/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
akci: „Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem, etapa 2016“, 
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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 spol. SITEL, spol. s r. o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 ve výši  
1.095.000 Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 

2) FiberTech s. r. o., Živanice 207, 533 42 Živanice, cena 1.100.000 Kč bez DPH, 

3) MTEL Communications s. r. o., Krapkova 4, 779 00 Olomouc, cena 1.150.221 Kč bez DPH,  

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. OI/DILO-2016/0471 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu OI 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 29.07.2016 
 

4.1.2.  předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 
 

Termín: 05.08.2016 
 

R/441/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, veškeré zadávací 
podmínky včetně návrhu smlouvy a realizaci akce: "Dodávka SW licencí" v souladu s vnitřním 
předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2015 - Pravidla pro zadávání zakázek malého 
rozsahu, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 16/2015, 

1.3.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

1.4.  vedoucího odboru informatiky jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

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 

3.1.1.  zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 26.08.2016 
 

3.1.2.  zajistit činnost hodnotící komise k 10.08.2016. 
 

Termín: 12.08.2016 
 

R/442/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, o vzdání se funkce 
ředitelky dle § 73 odst. 1 a § 73a zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, k 31.01.2017, 

2 .   vyh lašu je  

2.1.  v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na 
obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, 
s nástupem od 01.02.2017, 
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3.   schva lu je  

3.1.  text vyhlášení konkursního řízení, dle přílohy č. 2, v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení, 

4 .   jm enu je  

4.1.  v konkursním řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy, Dvůr 
Králové nad Labem, Drtinova 1444, 

- do funkce předsedy konkursní komise Mgr. Alexandru Jiřičkovou, 

- členy konkursní komise Ing. Jana Jarolíma, Bc. Ivetu Lukešovou, Mgr. Radomíru Bartošovou, 
Petru Vojtíškovou a Bc. Jaroslavu Dlabolovou,  

- tajemnicí komise Mgr. Šárku Hulíkovou, 

5 .   pověřu je  

5.1.  starostu města podpisem jmenovacích dekretů předsedy, členů a tajemnice komise, dle příloh  
č. 3 - 9. 

 

R/443/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výjimku z počtu žáků v 2. ročníku Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem,  
28. října 731, ve školním roce 2016/2017, na počet žáků 32 ve třídě. 

 

R/444/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Základní škole Schulzovy sady, Dvůr 
Králové nad Labem, Školní 1235, ve výši 24.000 Kč na projekt  Rozvoj tvůrčích schopností 
a dovedností a 70.000 Kč na projekt Polytechnická výchova a vzdělávání, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnuté dotace ve výši 24.000 Kč a 70.000 Kč do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

 
Termín: 31.08.2016 

 

R/445/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s převodem částky 136.000 Kč z rezervního fondu Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad 
Labem, Máchova 884, do fondu investic. 

 

R/446/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, do 
projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ č. výzvy 02_16_022 z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, č. j. MŠMT 175/2016, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o poskytnutí finanční podpory dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 
s přijetím finančních prostředků poskytnutých Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem,  
E. Krásnohorské 2919. 

 

R/447/2016 - 67. 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 100.000 Kč na projekt Zlatý oříšek 
Královéhradeckého kraje - 2. ročník, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci ve výši 100.000 Kč do návrhu nejbližšího rozpočtového 
opatření. 

 
Termín: 26.07.2016 

 

R/448/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s přijetím nabízeného majetku od Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, 
uvedeného v příloze č. 1.  

 

 

R/449/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  platový postup, dle důvodové zprávy, ředitelky Hankova domu, městského kulturního zařízení, 
náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 01.04.2016, v souladu  
s § 1 písm. d) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

2 .   u rču je  

2.1.  plat ředitelce Hankova domu, městského kulturního zařízení, náměstí Václava Hanky, 299, 
s účinností od 01.04.2016 dle přílohy č. 1, a pověřuje starostu města podpisem platového 
výměru. 

 

 

R/450/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Kynologickému klubu Nový svět, Dvůr Králové nad Labem, Tylova 515, Dvůr 
Králové nad Labem, na částečnou úhradu rozhodčích pro Mistrovství republiky v dogfrisbee 2016 
a Mistrovství České republiky v dogfrisbee Klubu border kolií 2016, neboť v příslušné ORG jsou 
již finanční prostředky vyčerpány. 

 

 

R/451/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 4 ze sociální komise RM z 13.07.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  umístění Růženy Čapkové, **** **********, ********* ****, **** ******* *** ***** a Heleny Janderové, 
**** **********, ****** ****, **** ******* *** *****, do domu s pečovatelskou službou. * 

 

R/452/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu "Zajištění péče o nalezené a opuštěné kočky na území města Dvůr Králové nad 
Labem" z 13.07.2016, 

 

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: Další Šance z. s., Čechova 664/4, 500 02 Hradec Králové, IČ: 22873163, 
s nabídkovou cenou 40 Kč bez DPH za 1 den péče o kočku, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: Martin Antonín, Tylova 515,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 66822050, s nabídkovou cenou 68 Kč bez DPH za 1 den 
péče o kočku, 
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3.   schva lu je  

3.1.  smlouvu č. VVS/POSS/0631/2016 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí VVS 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 05.08.2016 
 

4.1.2.  předložit smlouvu č. VVS/POSS/0631/2016 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.08.2016 
 

R/453/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek z 13.07.2016 a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek 
veřejné zakázky "Nákup nového osobního automobilu pro město Dvůr Králové nad Labem" 
z 14.07.2016. 

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 firmy: 

Louda Auto a. s., s místem podnikání Hradecká 555, 530 09 Pardubice, se sídlem Choťánky 166,  
290 01 Poděbrady s nabídkovou cenou 220.841 Kč bez DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle nabídkové ceny: 

2. místo - OLFIN Car s. r. o., Na Rybárně 1670, 500 02 Hradec Králové s nabídkovou cenou 
221.405 Kč bez DPH, 

3. místo - HAVEX - auto s. r. o., Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí s nabídkovou cenou 228.665 Kč 
bez DPH, 

4. místo - AUTOSTYL a. s., Horská 579, 541 01 Trutnov s nabídkovou cenou 235.240 Kč bez 
DPH, 

5. místo - AC BOOM s. r. o., Seifertova 1165, 544 01 Dvůr Králové nad Labem s nabídkovou 
cenou 285.124 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  kupní smlouvu o dodávce osobního automobilu č. VVS/KUPN-2016/0646 s vítězným uchazečem 
výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí VVS 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 05.08.2016 
 
 

4.1.2.  předložit kupní smlouvu o dodávce osobního automobilu č. VVS/KUPN-2016/0646 
starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 19.08.2016 

 

R/454/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  nákup nového sportovně užitkového vozidla - Yeti Outdoor Ambition Outdoor 2.0 TDI, 81 kW,  
6-stupňová mechanická převodovka, 4x4 od firmy HAVEX - auto s. r. o., Na Bělidle  
503, 543 01 Vrchlabí, postupem dle článku 5, odst. 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad 
Labem č. 16/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.2.  kupní smlouvu o dodávce sportovně užitkového vozidla č. VVS/KUPN-2016/0728 v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit kupní smlouvu o dodávce sportovně užitkového vozidla č. VVS/KUPN-2016/0728 
starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 19.08.2016 

 

R/455/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  na základě pověření od zastupitelstva města dle usnesení č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo 
města Dvůr Králové nad Labem ze 07.03.2013 rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2016 provedené 
u rozpočtových položek v rámci organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) č. 0 Nespecifikovaná 
ORJ, 2 Vodní hospodářství, 3 Životní prostředí, 14 Školství, 16 Kultura a vnější vztahy, 19 Vnitřní 
správa, 20 Výpočetní technika a informatika, 21 Kancelář starosty města, 25 Kancelář tajemníka 
úřadu, 28 Práce a sociální věci, 38 Správa a údržba majetku a 41 Všeobecná pokladní správa, 
včetně změn závazných ukazatelů, vše dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, které upravuje 
schválený rozpočet na rok 2016 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

  

− na straně příjmů zvyšuje   o  2.850.744,25 Kč 

− na straně výdajů zvyšuje   o  3.673.900,35 Kč 

− ve financování upravuje    o     823.156,10 Kč   

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2016 

 

− na straně příjmů      328.618.400,75 Kč 

− na straně výdajů      360.233.174,80 Kč 

− financování         31.614.774,05 Kč, 

 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  seznámit zastupitelstvo města s obsahem rozpočtového opatření č. 4 pro rok 2016. 
 

Termín: 08.09.2016 
 

R/456/2016 - 67. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 30.06.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny u nesplněných a oddálených úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1 a č. 2. 

 

 
 
 
 
 
 

 Jan Jarolím v. r.   
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

 

 


