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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 79.  
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 06.12.2016 

 

R/746/2016 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 2, č. ODP/POSS-2013/0428-D2, ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu 
města Dvůr Králové nad Labem se společností OSNADO spol. s r. o. a pověřuje starostu města 
jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu ODP 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách 
v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti 
v územním obvodu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 09.12.2016 

 

R/747/2016 - 79. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  veřejnou zakázku: "Zajištění údržby bytových a nebytových prostor v majetku města 
(instalatérské práce)", která byla schválena usnesením č. R/666/2016 - 76. Rada města Dvůr 
Králové nad Labem z 15.11.2016, 

2 .   schva lu je  

2.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele instalatérských prací, časový 
harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací podmínky včetně návrhu rámcové smlouvy 
a realizaci akce: "Zajištění údržby bytových a nebytových prostor v majetku města (instalatérské 
práce)", v souladu s čl. 4, odst. 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem  
č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad 
Labem, 

2.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem 
č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad 
Labem, 

2.3.  vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

2.4.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím zrušení, 
 

Termín: 09.12.2016 
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3.1.2.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 31.12.2019 

 
 

3.1.3.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 20.12.2016 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 19.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

  
Alexandra Jiřičková v. r.  

místostarostka 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 

  


