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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 104.  
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 09.08.2017 

 

R/465/2017 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o vzdání se funkce vedoucí odboru životního prostředí Evy Šírkové z 12.07.2017 
s účinností k termínu 31.07.2017, 

2 .   jm enu je  

2.1.  v souladu s § 102. odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 10.08.2017 do funkce vedoucího odboru životního prostředí 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Milana Šimka, 

3 .   pověřu je  

3.1.  tajemníka městského úřadu podpisem jmenovacího dekretu pro Milana Šimka, vedoucím odboru 
životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

R/466/2017 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o hodnocení nabídek z 31.07.2017 na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka 
kopírky a projektorů", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka kopírky 
a projektorů" tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy DLNK, s. r. o., E. Beneše 470,  
552 03 Česká Skalice za kupní cenu 178.354 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí: 

2) ICT plus, s. r. o., Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, kupní cena 191.936 Kč včetně DPH. 

 

R/467/2017 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, 
text výzvy k předložení nabídky, okruh navržených uchazečů a jejich oslovení, včetně návrhu 
smlouvy o dílo a realizaci akce: „Společenské a vzdělávací centrum pro seniory v DPS Sadová 
čp. 2755 ve Dvoře Králové nad Labem" v souladu s čl. 4, bod 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 této veřejné zakázky v systému E-ZAK a současně oslovení 7 uchazečů této veřejné 
zakázky v souladu s čl. 4, bod 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - 
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 
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1.3.  složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro hodnocení 
nabídek včetně náhradníků v předloženém znění, 

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

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při zadávání této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, odst. 5, Oddíl I, odst. 2 vnitřního předpisu 
města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem bude zahájení provedeno zveřejněním v systému  
E-ZAK a současně oslovením 7 dodavatelů. 

 

 

R/468/2017 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

1.1.  o zhotoviteli akce Monitoring vodovodní sítě - data loggery etapa I., kterým je společnost Městské 
vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., 

2 .   schva lu je  

2.1.  objednávku č. 264/2017/RISM/rei z 07.08.2017 k akci Monitoring vodovodní sítě - data loggery 
etapa I. a pověřuje vedoucího RISM jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit realizaci akce monitoring vodovodní sítě - I. etapa, 
Termín: 30.11.2017 

 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v rámci 
ORJ odboru RISM. 

 
Termín: 31.08.2017 

 
 
 
 
 
 
 

Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Jan Helbich v. r.  
 místostarosta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 

  


