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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 95.  
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 09.05.2017 

 

R/289/2017 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem realizovat projekt „Zpevňování stanovišť kontejnerů na tříděný odpad ve Dvoře 
Králové nad Labem", 

2 .   schva lu je  

2.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace od Královéhradeckého kraje na projekt "Zpevňování stanovišť 
kontejnerů na tříděný odpad ve Dvoře Králové nad Labem" a pověřuje starostu města podpisem 
této žádosti, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OŽP 

3.1.1.  zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 2.1. tohoto usnesení z dotačního programu 
Královéhradeckého kraje. 

 
Termín: 15.05.2017 

 

R/290/2017 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem, sestavenou 
k 31.12.2016, 

1.2.  nevznést požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky uvedené v bodě 1.1. 

 

 

R/291/2017 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 
2016 jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2016.  

 

 

R/292/2017 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2016 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením s výhradami. Náprava uvedených dílčích nedostatků roku 2016 
bude, v souladu s § 17, odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších doplnění a předpisů, provedena způsobem a opatřeními 
popsanými v příloze č. 2 k materiálu ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr 
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Králové nad Labem za rok 2016 - Harmonogram a postup opatření k nápravě chyb a nedostatků 
zjištěných Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016. 

 

 

R/293/2017 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  

1.1.  schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2018  
až 2020 nahrazující dosavadní rozpočtový výhled na léta 2018 až 2020. 

 

R/294/2017 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2017/0471 pro splaškovou 
kanalizaci a vodovodní přípojku se společností Karsit Automotive, s. r. o., Jaromírova 91,  
551 01 Jaroměř a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 12.05.2017 
 

R/295/2017 - 95. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: "Chodníky podél silnice III/30012" - část II. 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 a formulářů - výzva, návrh SOD, krycí list, čestné prohlášení, seznam 
poddodavatelů, atd., 

1.2.  v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., společnost Český a moravský účetní dvůr, s. r. o.,  
IČ 25972154, se sídlem Dašická 247, 530 03 Pardubice, zastoupenou Ing. Janou Dvořákovou, 
jako osobu, která bude zadavatele zastupovat při provádění úkonů podle tohoto zákona 
souvisejících se zadávacím řízením, 

1.3.  vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou jednat ve věcech této veřejné zakázky se 
společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., tak i navenek, 

1.4.  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 

 
 

2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním 14.06.2017  
(09:45 hod.) před otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 14.06.2017 

 
 

 
 
 

Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

  

 


