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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 102.  
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 27.07.2017 
 

R/456/2017 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o poskytování právních služeb s JUDr. Danielem Radou, AK RADA & FRANCOVÁ, 
číslo osvědčení 17110, IČ: 86982133 ve věci vymáhání pohledávky ve výši 2.047.704,65 Kč vůči 
společnosti QIRIN  s. r. o., IČ: 29315743, se sídlem Purkyňova č.p. 639/118a, Medlánky, Brno, 
která je přílohou č. 1 tohoto usnesení  a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

2 .   souh las í  

2.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve věci vymáhání 
pohledávky ve výši 2.047.704,65 Kč vůči společnost QIRIN s. r. o., 

3 .   zm ocňu je  

3.1.  advokáta JUDr. Daniela Radu, AK RADA & FRANCOVÁ, číslo osvědčení 17110, IČ: 86982133, 
se sídlem Nerudova 866, Hradec Králové k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, a to  
v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení a pověřuje starostu města podpisem 
plné moci. 

 

R/457/2017 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   rozhodu je  

1.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku "Příprava a organizace zadávacího řízení pro výběr 
zhotovitele k projektu Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady" 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 tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka Michala Kudrnáče, 
IČ: 69145598, Zámecká 240, 547 01 Náchod, za cenu 115.000 Kč bez DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  příkazní smlouvu č. RISM/PRIK – 680/2017 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 
zakázky a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit starostovi města k podpisu smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení. 
Termín: 31.07.2017 

 

R/458/2017 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol o otevírání obálek, písemnou zprávu zadavatele o hodnocení nabídek a písemnou 
zprávu o výsledku posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele k veřejné 
zakázce zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., na dodavatele stavebních prací: "Smíšená 
stezka pro pěší a cyklisty Denisovo náměstí - ZOO"” III/30012" - část II., v rámci projektu "Pěšky i 
na kole bezpečně po Dvoře Králové CZ.06.1.37/0.0/0.015_160000924"”, 
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2.   rozhodu je  na zák ladě  doporučení  hodnot íc í  kom ise  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že vybranou nabídkou je 
nabídka firmy: EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,  
IČ: 45274924, s nabídkovou cenou díla 5.866.557,77 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0689 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 02.08..2017 

4.1.2.  po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0689 
starostovi města k podpisu. 

Termín: 25.08.2017 
 

R/459/2017 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: "Rekonstrukce stezek pro pěší a cyklisty  
v ul. 28. října a Benešova nábřeží" v rámci dotačního programu: "Rozvoj a budování dálkových a 
na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji" 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 a rozdělená na části, 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, 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 16.08.2017  
(v 10:45 hod.) před otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 16.08.2017 

 
 

 
 
 
 
 
 

Alexandra Jiřičková v. r.     Jan Helbich v. r. 
      místostarostka        místostarosta 

 

 

 

  

  
 

 


