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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 81. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 28.12.2016 

 

R/791/2016 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  že zadání veřejné zakázky na stavební práce: "Rekonstrukce chodníku, ulice Puchmajerova, 
Dvůr Králové nad Labem" bude provedeno v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu města  
č. 14/2016  - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

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

2 .   rozhodu je  

2.1.  v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu města č. 14/2016, že vybraným zhotovitelem na akci: 
"Rekonstrukce chodníku, ulice Puchmajerova, Dvůr Králové nad Labem" je: Petr Šeba - REKOM, 
Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 47467851 s nabídkovou cenou ve výši 
371.801 Kč bez DPH, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  vystavit a podepsat objednávku s vybraným zhotovitelem a zajistit její potvrzení ze strany 
zhotovitele, 

 
Termín: 30.12.2016 

 
3.1.2.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech. 

 
Termín: 31.08.2017 

 

R/792/2016 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: "Oprava mostu Jana Palacha"” ve Dvoře Králové 
nad Labem dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, jako veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 
včetně návrhu příslušných podkladů - výzva, návrh SOD, krycí list, čestné prohlášení, seznam 
poddodavatelů,  

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

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich posouzení 
včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 25.11.2017 
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2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním 13.02.2017 (09:45 hod.) 
před otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 13.02.2017 

 

R/793/2016 - 81. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  že zadání veřejné zakázky na stavební práce: "Rekonstrukce chodníků v ulici Jiráskova" bude 
provedeno v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu města č. 14/2016  - Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, 

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

2 .   rozhodu je  

2.1.  v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu města č. 14/2016, že vybraným zhotovitelem na akci: 
"Rekonstrukce chodníků v ulici Jiráskova" je: Pavel Bořek, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, IČ 11112166 s nabídnutou cenou 327.363 Kč bez DPH za část "Jiráskova" 
a 429.575 Kč bez DPH za část "Jiráskova - Nerudova", 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  vystavit a podepsat objednávku s vybraným zhotovitelem a zajistit její potvrzení ze strany 
zhotovitele, 

 
Termín: 30.12.2016 

 
3.1.2.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech. 
 

Termín: 25.11.2017 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

  
Alexandra Jiřičková v. r. 

místostarostka 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 

  


