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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 100. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 27.06.2017 

 

R/395/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku movitého a nemovitého majetku města Dvora Králové nad Labem dle přílohy č. 2 SDH 
Verdek se sídlem Dvůr Králové nad Labem - Verdek 35, IČ 65197585, 

1.2.  smlouvu o výpůjčce movitého a nemovitého majetku města Dvora Králové nad Labem  
č. KRI_1/OVYP-2017/0617 SDH Verdek, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu KRI 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 03.07.2017 
 

R/396/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o výpůjčce speciálního požárního automobilu Tatra T815 CAS, RZ TU 88-10,  
č. KRI_1/OVYP-2017/0617 s HZS Královéhradeckého kraje, IČ 70882525, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu KRI 

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

Termín: 28.06.2017 
 

R/397/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  Protokol o otevírání obálek, písemná zpráva zadavatele o hodnocení nabídek a písemná zpráva 
o výsledku posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele k veřejné zakázce 
zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., na dodavatele stavebních prací: "Chodníky podél 
silnice III/30012" - část II., v rámci projektu "Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Králové 
CZ.06.1.37/0.0/0.015_160000924"”, 

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 vybranou nabídkou je 
nabídka firmy: Pavel BOŘEK - STAVEBNÍ FIRMA, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, IČ: 11112166, s nabídkovou cenou díla 7.496.898,23 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0611 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 
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4.   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 30.06.2017 

 
 

4.1.2.  po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0611 
starostovi města k podpisu. 

Termín: 28.07.2017 
 

R/398/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  konečnou úpravu - snížení ceny díla na akci: „Odstranění rodinného domu č. p. 587 na pozemku 
st. p. č. 559 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem“ - zhotovitel J. Pišta a spol., společnost s r. o. - 
stavební firma zohledňující čerpání jednotlivých položek rozpočtu (tedy úsporu) ve výši 764 Kč 
bez DPH, a tedy snížení celkové ceny díla na konečnou částku 987.297 Kč bez DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2016/0961-D-1 na akci: „Odstranění rodinného domu 
č. p. 587 na pozemku st. p. č. 559 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem“ a pověřuje starostu města 
jeho podpisem. 

 

 

R/399/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodavatele stavebních prací: "Oprava střechy hlavní budovy ZŠ 5. května" ze 07.06.2017, 

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: J. Škop a spol., s. r. o., Dr. Kramáře 1938, Dvůr Králové nad Labem,  
IČ: 28859090, s nabídkovou cenou 598.466 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. místo: Jaromír Kulhánek, Karolíny Světlé 2134, Dvůr Králové nad Labem,  IČ: 43468594, 
s nabídkovou cenou 600.701,60 Kč včetně DPH 

3. místo: Tomáš Vodička, Horní Nemojov 360, IČ: 66827779, s nabídkovou cenou 603.759,80 Kč 
včetně DPH 

4. místo: Stavební společnost Žižka spol. s r. o., E. Krásnohorské 2897, Dvůr Králové nad 
Labem, IČ: 49814851, s nabídkovou cenou 603.851,80 Kč včetně DPH 

5. místo: Pavelka PKP stavební firma, Mánesova 1224, Dvůr Králové nad Labem, IČ: 49999532, 
s nabídkovou cenou 607.924,30 Kč včetně DPH,  

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0514 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 30.06.2017 

 
4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0514 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.06.2017 
 

R/400/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodavatele stavebních prací: Zateplení části bytového domu čp. 72 v ulici Revoluční ve Dvoře 
Králové nad Labem z 13.06.2017, 
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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 firmy: 

STAVHAUS s. r. o., náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 
719.576,85 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. místo: J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
s nabídkovou cenou 777.203,35 Kč včetně DPH,  

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0484 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 23.06.2016 

 
4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0484 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 27.06.2016 
 

R/401/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s uzavřením soudního smíru se společností MPS Mostní a pozemní stavby engineering, s. r. o., s 
tím, že město Dvůr Králové nad Labem do tří dnů od právní moci usnesení uhradí vůči MPS 
Mostní a pozemní stavby engineering, s. r. o. částku 35.000 Kč a žádná ze stran nemá právo na 
náhradu nákladů řízení, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí KTÚ-PO 

2.1.1.  jednat jménem města Dvůr Králové nad Labem v rámci probíhajícího soudního řízení ve 
smyslu čl. 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 14.07.2017 

 

R/402/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci Ctiradu Pokornému, vedoucímu odboru RISM, k zastupování města Dvůr 
Králové nad Labem při jednáních na schůzích společenství vlastníků bytových jednotek 
v domech čp. 511, čp. 1984, čp. 1985, čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989, čp. 1902, čp. 2331,  
čp. 1250, čp. 2956, čp. 2957, čp. 2958, čp. 2959, čp. 2960, čp. 2961, 

2 .   zm ocňu je  

2.1.  Ctirada Pokorného, ********** **********, vedoucího odboru RISM Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu plné moci, která je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

R/403/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: "Smíšená stezka pro pěší a cyklisty" v rámci projektu 
"Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Králové CZ.06.1.37./0.0/0.0/15_016/0000924" - část I. 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., 

 

 

 



Strana 4/12 

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 jak 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 pro posouzení 
splnění podmínek účasti, 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 24.07.2017  
(v 10:45 hod.) před otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 24.07.2017 

 

R/404/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.   pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v čp. 299 (restaurace a příslušenství včetně terasy) 
na náměstí Václava Hanky ve Dvoře Králové nad Labem, od 01.07.2017 na dobu určitou 5 let, za 
cenu 10.475 Kč/měsíc/celý prostor včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Pavlovi 
Mičanovi, ******* ****** ***, **** ******* *** *****, za účelem provozování hostinské činnosti 
s možností pořádání kulturních akcí malého rozsahu, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2017/0562 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, za předpokladu, že bude uhrazena jistota ve výši 
3 měsíčních nájmů, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.06.2017 
 

R/405/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 32 v čp. 57, nám. T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Márii Remišové, 
**** ** ** ********, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.09.2017 do 31.08.2019, za smluvní 
nájemné 3.771 Kč/měsíc, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0591 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 nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 18.07.2017 
 

R/406/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 545/1, č. 576/1,  
č. 580, č. 583, č. 586, č. 590, všechny v k. ú. Zboží u Dvora Králové za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 104.400 Kč bez příslušné sazby DPH, pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 a souhlasí se vstupem na pozemkové parcely 
č. 545/1, č. 576/1, č. 580, č. 583, č. 586, č. 590, všechny v k. ú. Zboží u Dvora Králové,  
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1.2.  se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 4567, č. 4568,  
č. 4558, č. 4559, č. 4557, č. 4556, č. 4553, č. 4538, č. 4536, č. 4537, č. 4532, č. 4533, č. 4524,  
č. 4520, č. 4521, č. 2576/2, č. 2578/2, č. 2580/2, č. 2582/2, č. 3786/2, č. 3786/1, č. 3769/11,  
č. 3769/12, č. 3769/18, č. 4017, č. 4099/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 394.000 Kč bez příslušné sazby DPH, pro ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 a souhlasí se 
vstupem na pozemkové parcely č. 4567, č. 4568, č. 4558, č. 4559, č. 4557, č. 4556, č. 4553,  
č. 4538, č. 4536, č. 4537, č. 4532, č. 4533, č. 4524, č. 4520, č. 4521, č. 2576/2, č. 2578/2,  
č. 2580/2, č. 2582/2, č. 3786/2, č. 3786/1, č. 3769/11, č. 3769/12, č. 3769/18, č. 4017, č. 4099/2, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 4534 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 26.800 Kč bez příslušné sazby 
DPH, pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 
a souhlasí se vstupem na pozemkovou parcelu č. 4534 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  a smlouvu o právu provést stavbu  
č. IV-12-2015551/VB/2 (ES OEMM/BUDO-2017/0587) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly 874/8, 504 02 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

2.2.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  a smlouvu o právu provést stavbu  
č. IV-12-2015551/VB/4 (ES OEMM/BUDO-2017/0588) v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení 
se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly 874/8, 504 02 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

2.3.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  a smlouvu o právu provést stavbu  
č. IV-12-2015551/VB/7 (ES OEMM/BUDO-2017/0589) v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 
se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly 874/8, 504 02 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvy dle bodů 2.1., 2.2., 2.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.06.2017 
 

R/407/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 32 v čp. 950, ul. Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, 
k 28.06.2017, s Jiřím Lehkým, ****** ******* ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2017/0607 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: 28.06.2017 

 

R/408/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 43 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
k 31.07.2017, s Janou Černou, ******* ****** ****, **** ******* *** *****,  

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2017/0609 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 44 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Janě Černé, ******* 
****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 01.08.2017 do 31.10.2018, za smluvní 
nájemné 3.603 Kč/měsíc, a to dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, za předpokladu, 
že uvolní k 31.07.2017 byt č. 43 v čp. 2904, ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
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1.4.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONBT-2017/0610 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: 21.07.2017 

 

R/409/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 23 v čp. 734, ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, k 28.06.2017, 
s Marcelou Fekovou, *********** ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2017/0608 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: 28.06.2017 

 

R/410/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání likvidační komise 19.06.2017, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 ekologickou likvidací, 

2.2.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 ekologickou likvidací, 

2.3.  vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 4 ekologickou likvidací, 

3 .   souh las í  

3.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve věci zajištění odhlášení 
vozidla Citroën JUMPY, ič 0212021916, SPZ 2H2 98-87 z evidence motorových vozidel 
dopravního úřadu, 

4 .   zm ocňu je  

4.1.  Adama Reila, odborného referenta odboru RISM, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, 
a to v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 5 tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
podpisem plné moci, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucímu OI 

5.1.1.  zajistit dohled nad vyřazením věcí a doložení schváleného způsobu likvidace věcí 
z majetku dle částí 2.1. až 2.2. tohoto usnesení, 

Termín: 12.07.2017 
 

5.2.  vedoucímu RISM 
5.2.1.  zajistit dohled nad vyřazením věci a doložení schváleného způsobu likvidace věci z majetku 

dle části 2.3. tohoto usnesení, 
 

Termín: 12.07.2017 
 

5.3.  vedoucímu RAF 
5.3.1.  zajistit vyjmutí vozidla Citroën JUMPY, ič 0212021916, SPZ 2H2 98-87 ze stávající flotily 

pojištění. 
 

Termín: 21.07.2017 
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R/411/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zpevněním části pozemkové parcely č. 3692 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na 
pozemkovou parcelu č. 3692 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za podmínky, že stavebník 
vybuduje na části pozemkové parcely č. 3692 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem celistvou 
zpevněnou komunikaci, která bude v parametrech zajišťujících příjezd jednotlivých složek 
integrovaného záchranného systému, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2017/0614 s Ing. Martinem 
Milotinským a PharmDr. Hanou Milotinskou, *********** ***, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 17.07.2017 
 

R/412/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zpevněním části pozemkové parcely č. 2082/31 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem 
na pozemkovou parcelu č. 2082/31 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za podmínky, že stavebník 
vybuduje na části pozemkové parcely č. 2082/31 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem celistvou 
zpevněnou komunikaci, která bude v parametrech zajišťujících příjezd jednotlivých složek 
integrovaného záchranného systému, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2017/0613 s Ing. Pavlem 
Merhulíkem, *********** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 17.07.2017 
 

R/413/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2017/0616 s Milanem a Olgou Brandovými, 
******* ****, *** ** **** ******* *** ***** 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: 17.07.2017 
 

R/414/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zpevněním části pozemkové parcely č. 1787 v k. ú. Verdek a se vstupem na pozemkovou 
parcelu č. 1787 v k. ú. Verdek za podmínky, že stavebník vybuduje na části pozemkové parcely 
č. 1787 v k. ú. Verdek celistvou zpevněnou komunikaci, která bude v parametrech zajišťujících 
příjezd jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2017/0223 s Renatou a Pavlem 
Lhotovými, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, Bedřichem Zvárou a Alenou Pflegrovou, 
********* ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 17.07.2017 
 

R/415/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3675/1, č. 3832, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4682-10485/2016 za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 52.756 Kč včetně příslušné sazby DPH pro GasNet, s. r. o., Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene OEMM/VB-2017/0612 s GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností 
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 17.07.2017 
 

R/416/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr směny pozemkové parcely č. 90/6 v k. ú. Žirecká Podstráň, části pozemkové parcely  
č. 112/19 v k. ú. Žireč Městys, s předem určeným zájemcem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit záměr směny dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem. 

 
Termín: 03.07.2017 

 

R/417/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  částečnou změnu usnesení číslo R/327/2017 - 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
z 23.05.2017 v bodě 2.2., spočívající v nahrazení původního textu "OEMM/BUDO-2017/0461" za 
text "OEMM/BUDO-2017/0623", 

1.2.  částečnou změnu usnesení číslo R/379/2017 - 98. Rada města Dvůr Králové nad Labem 
z 13.06.2017 v bodě 2.1., spočívající v nahrazení původního textu "OEMM/OSTA-2017/0515" za 
text "OEMM/OSTA-2017/0592". 

 

 

R/418/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením archeologického výzkumu na pozemkových parcelách č. 4535/1, č. 4535/2, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

R/419/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  záměr projektu Společně ke kvalitě II, který připravuje Domov důchodců Dvůr Králové nad 
Labem, Roháčova 2968, 
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2.   souh las í  

2.1.  se zapojením města Dvůr Králové nad Labem do projektu Společně ke kvalitě II v období 
12/2018 - 11/2020, v případě jeho schválení. 

 

R/420/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s tanoví  

1.1.  plat ředitelkám Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 530, Dvůr 
Králové nad Labem, Hankova domu, městského kulturního zařízení, náměstí Václava Hanky 
299, Dvůr Králové nad Labem, Městské knihovny Slavoj, Tylova 512, Dvůr Králové nad Labem, 
Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad 
Labem, dle příloh č. 1 - 4 a pověřuje starostu města podpisem platových výměrů. 

 

 

R/421/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  změny v seznamu oprávněných osob, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb certifikační autority se spol. Česká pošta, s. p.  
č. 506019-000153 (ES OI/POSS-2009/2484 - D-4) a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 21.07.2017 
 

R/422/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: "ZŠ Schulzovy sady - Dodávka kopírky a projektorů" v souladu s 
vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění. 

 

R/423/2017 - 100. 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: „Dodávka a montáž záložního zdroje elektrické energie pro objekty Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem“, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  v souladu s čl. 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové č. 14/2016 Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem o výběru nejvhodnější 
nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka spol. 
STAMP UNI, s. r. o., Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek: 

2) ENLON, s. r. o., Na Lysinách 457/20, 147 00 Praha 4, 

3) Zeppelin CZ, s. r. o., Lipová 72, 251 70 Modletice, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. OI/DILO-2017/0621 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3.2.  servisní smlouvu č. OI/TECH-2017/0622 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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4.   uk ládá  
4.1.  vedoucímu OI 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 21.07.2017 

 
4.1.2.  předložit starostovi města smlouvy k podpisu. 

Termín: 21.07.2017 
 

4.2.  vedoucímu RISM 
4.2.1.  zajistit potřebnou projekční činnost a stavební úpravy pro umístění a napojení záložního 

zdroje el. energie. 
 

Termín: 31.07.2017 
 

R/424/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Dodatek č. 3, č. ODP/POSS-2013/0428-D3, 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 ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s., IČ: 25945408, 
Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   bere  na  vědom í 

2.1.  aktualizovanou výši kompenzace 2.818.000 Kč pro rok 2017 k zajištění městské autobusové 
dopravy ve Dvoře Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu ODP 

3.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 3 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: 30.06.2017 

 

R/425/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením služeb společností RAXO s. r. o., Kollárova 909, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
dle důvodové zprávy, 

2 .   schva lu je  

2.1.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování bezpečnostní služby AA 45 se společností RAXO s. r. o., 
Kollárova 909, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování bezpečnostní služby AA 45, evidenční 
číslo VVS/DODS-2017/0604 starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 05.07.2017 

 

R/426/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejných zakázek malého rozsahu na služby, časový harmonogram, okruh navržených 
uchazečů, výzvy k podání nabídek na akce: „Zajištění sběru, svozu a využití separovaného 
odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem“ a „Zajištění sběru, svozu a využití separovaného 
odpadu - bílého a barevného skla ve Dvoře Králové nad Labem“, v souladu s článkem 4, bodem 
5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  zveřejnění těchto veřejných zakázek v souladu s článkem 6 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 
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1.3.  vedoucí odboru OŽP, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.4.  složení hodnotících komisí, které jsou současně komisemi pro otevírání obálek a komisemi pro 
hodnocení nabídek včetně náhradníků, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při těchto veřejných zakázkách nebude využita elektronická aukce systému E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OŽP 

3.1.1.  zajistit přípravu akcí a jejich realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 30.09.2017 
 

3.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotících komisí (případně náhradníků za členy komisí) tak, aby 
komise zahájily svoji činnost prvním jednáním 14.07.2017 před otevíráním obálek 
s doručenými nabídkami.  

 
Termín: 14.07.2017 

 

R/427/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě č. 579203/01/ZOZ/2007AK1 (OŽP/OSTA-2007/345-D1) o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL, s. r. o., Československého exilu 
2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OŽP 

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

Termín: 17.07.2017 
 

R/428/2017 - 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2017 Zásady zpracování a vydávání Novin 
královédvorské radnice s platností od 01.07.2017 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na internetových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem www.mudk.cz, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VKV 

3.1.1.  zajistit zveřejnění předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 03.07.2017 
 

R/429/2017 - 100. 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 rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2017 provedené u rozpočtových 
položek v rámci organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) č. 0 Nespecifikovaná ORJ, 2 Vodní 
hospodářství, 3 Životní prostředí, 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor, 10 Doprava,  
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, 37 Opravy 
a udržování majetku města, 39 Majetek a ekonomika města, 40 Stavebnictví a 41 Všeobecná 
pokladní správa včetně změn závazných ukazatelů, vše dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, které  
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upravuje schválený rozpočet na rok 2017 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze 
strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

− na straně příjmů zvyšuje   o    2.772.292,91 Kč 

− na straně výdajů zvyšuje   o         92.543,80 Kč 

− ve financování upravuje    o   -2.679.749,11 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2017 

 

− na straně příjmů       338.962.655,23 Kč 

− na straně výdajů       401.897.831,85 Kč 

− financování          62.935.176,62 Kč, 

 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  seznámit zastupitelstvo města s obsahem rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2017. 
 

Termín: 14.09.2017 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 


