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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 103.  
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 03.08.2017 

 

R/460/2017 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje části pozemkové parcely č. 3739/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, předem 
určenému zájemci, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 07.08.2017 

 

R/461/2017 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. R/445/2017 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 11.07.2017, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 429/5 v k. ú. Žireč Městys, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zveřejnit záměr prodat dle bodu 2.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem. 

 
Termín: 07.08.2017 

 

R/462/2017 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s provedením zpevněné plochy, zeleně, provizorního napojení živičným krytem na stávající 
komunikaci na pozemkové parcele č. 429/5 v k. ú. Žireč Městys a se vstupem na pozemkovou 
parcelu č. 429/5 v k. ú. Žireč Městys, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2017/0696 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 
s Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec 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: 15.08.2017 
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R/463/2017 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 2307/5, č. 2307/7, pozemkových parcel č. 2307/1,  
č. 2306/2, č. 4774, stavebních parcel č. 2519, č. 2520, č. 4357, včetně příslušných staveb, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví České republiky - Povodí Labe, státnímu 
podniku, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

 
Termín: 07.08.2017 

 

R/464/2017 - 103. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek z 31.07.2017 k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodavatele stavebních prací:  Zatěsnění kanalizačního sběrače A jednotné 
kanalizace Slovany - Dvůr Králové nad Labem, 

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: 

Wombat, s. r. o., IČ: 47912553, Březinova 759/23, 616 00 Brno - město, s nabídkovou cenou 
3.496.272 Kč bez DPH, 

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

BMH spol. s. r. o., IČ: 42869668, Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc, s nabídkovou cenou 
3.683.620 Kč bez DPH, 

2.3.  o vyřazení uchazeče Rekonstrukce potrubí - REPO a. s., IČ: 25131851, K Roztokům 34,  
165 00 Praha 6, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0624 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: 10.08.2017 

 
4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0624 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 17.08.2017 
 
 

 
 
 
 
 

 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

   
  
 

 

  


