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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 118. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 19.12.2017 
 

R/790/2017 -  118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením softwaru Vita o agendu Územního plánování, 
2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 2 ke smlouvě o technické podpoře se spol. Vita software, s. r. o. OI/TECH-2012/2606 
- D2 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit dodatek starostovi města k podpisu. 
Termín: 05.01.2018 

 

R/791/2017 -  118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se čtvrtletním přefakturováním částek vybraným organizacím za poskytování internetové 
konektivity, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu č. OI/POSS-2017/1068 se ZŠ 5. května o poskytnutí internetové konektivity a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2.2.  smlouvu č. OI/POSS-2017/1069 se ZŠ Podharť o poskytnutí internetové konektivity a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2.3.  smlouvu č. OI/POSS-2017/1070 se ZŠ Schulzovy sady o poskytnutí internetové konektivity 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.4.  smlouvu č. OI/POSS-2017/1071 se ZŠ Strž o poskytnutí internetové konektivity a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2.5.  smlouvu č. OI/POSS-2017/1072 se Základní uměleckou školou R. A. Dvorského o poskytnutí 
internetové konektivity a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.6.  smlouvu č. OI/POSS-2017/1073 s Domem dětí a mládeže Jednička o poskytnutí internetové 
konektivity a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.7.  smlouvu č. OI/POSS-2017/1074 s Městskou knihovnou Slavoj o poskytnutí internetové 
konektivity a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.8.  smlouvu č. OI/POSS-2017/1075 s Městským muzeem o poskytnutí internetové konektivity 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.9.  smlouvu č. OI/POSS-2017/1076 s Hankovým domem o poskytnutí internetové konektivity 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.10.  smlouvu č. OI/POSS-2017/1077 s Technickými službami města o poskytnutí internetové 
konektivity a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.11.  smlouvu č. OI/POSS-2017/1078 s Městskými vodovody a kanalizacemi, s. r. o. o poskytnutí 
internetové konektivity a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit smlouvy starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 05.01.2018 
 

R/792/2017 -  118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s ponecháním stávající výše příplatku za vedení řediteli Základní školy Schulzovy sady, Dvůr 
Králové nad Labem, Školní 1235 od 01.01.2018. 

 

R/793/2017 -  118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  předložené podklady pro vyhodnocení nabídek na poskytnutí služeb k zajištění GDPR, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je  
nabídka společnosti IOSEC, s. r. o., IČ 45447438, se sídlem Klincová 37/B, 82101 Bratislava, 
kde činí jednorázová platba za posouzení vlivů bezpečnostních opatření pro město a organizace 
města částku ve výši 279.000 Kč bez DPH a roční platba za výkon funkce pověřence 300.000 Kč 
bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  Smlouvu o dílo č. KTÚ/DÍLO-2017/1079 a Smlouvu o poskytnutí konzultačních služeb při 
ochraně osobních údajů č. KTÚ/OSTA-2017/1080 se společností IOSEC, s. r. o., 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu KTÚ-PO 

4.1.1.  předložit smlouvy dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 31.12.2017 
 

4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  zahrnout navýšení výdajů pro zajištění GDPR do návrhu prvního rozpočtového opatření 

roku 2018. 
Termín: 08.03.2018 

 

R/794/2017 -  118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vnitřní 
předpis města č. 15/2017 pro správu a vymáhání pohledávek s účinností od 01.01.2018 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem. 

 

R/795/2017 -  118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 06.12.2017, 

2 .   souh las í  
2.1.  s podáním žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: smrk (1 ks – č. 5) na 

pozemku p. p. č. 1688/22, třešeň (2 ks) na pozemku p. p. č. 673/6,  ořešák (1 ks) na pozemku  
p. p. č. 2061/1, douglaska (1 ks – č. 2) na pozemku p. p. č. 676/32 , vše v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem a třešeň (1 ks) na pozemku p. p. č. 76/2 v k. ú. Verdek, 

3 .   nesouh las í  
3.1.  s podáním žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: smrk (4 ks) a borovice  

(4 ks) na pozemku p. p. č. 1688/22, ořešák (1 ks) na pozemku p. p. č. 4717, ořešák (1 ks) na 
pozemku p. p. č. 2062/9, habr (1 ks) na pozemku p. p. č. 43/3,  douglaska (2 ks) a bříza (1 ks) na 
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pozemku p. p. č. 676/22, douglaska (1 ks) na pozemku p. p. č. 676/32 a borovice (1 ks) na 
pozemku p. p. č. 676/28 , vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a smrk (2 ks) a tis (6 ks) na 
pozemku p. p. č. 429/2 v k. ú. Žireč Městys, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  podat odboru OŽP žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na stromy dle bodu 2.1. 
tohoto usnesení. 

 
Termín: 15.01.2018 

 

R/796/2017 -  118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2017 Sazebník úhrad za 
poskytování informací v roce 2018, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 10/2017 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

Termín: 20.12.2017 
 

3.1.2.  zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 2.1. na webových stránkách města. 
 

Termín: 20.12.2017 
 

R/797/2017 -  118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 11/2017 Rozdělení rozpočtového 
hospodaření do organizačních jednotek rozpočtu dle rozpočtové skladby s vymezením seznamu 
příkazců operací s účinností od 01.01.2018, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 11/2017 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

Termín: 20.12.2017 

3 .   nesouh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/798/2017 -  118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 12/2017 Prováděcí předpis na rok 
2018 ke Statutu sociálního fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných 
členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 12/2017 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 20.12.2017 

3 .   nesouh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 
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R/799/2017 -  118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů vnitřní předpis města č. 13/2017 Vnitřní předpis o pokladních operacích a o nakládání 
s penězi v hotovosti a s dalšími cennostmi s účinností od 01. 01. 2018, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem  
č. 13/2017 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

 
Termín: 20.12.2017 

3 .   nesouh las í  
3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

R/800/2017 -  118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018 pro město Dvůr Králové nad Labem a městem zřízené 
příspěvkové organizace dle tabulek č. 1 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2018 a č. 2 
Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené příspěvkovým organizacím na rok 2018. 

 

 

R/801/2017 -  118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/391/2017-16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové 
nad Labem  ze 14.09.2017 a z důvodu potřeby pokrytí finančních toků a zvýšených nároků na 
zajištění provozních prostředků, v souvislosti s rozsáhlejším použitím vlastních finančních 
prostředků z minulých let na použití financování investičních akcí s účastí dotačních prostředků 
(zejména na akci "Rekonstrukce ZŠ Schulzovy Sady ve Dvoře Králové nad Labem"), zahájení 
veřejné zakázky, výzvu k předložení nabídky, časový harmonogram, okruh navržených 
uchazečů, zadávací podklady a realizaci akce služby kontokorentního úvěru s rámcem do výše 
35 mil. Kč, 

1.2.  vedoucího odboru RAF, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci této veřejné 
zakázky, 

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 20.12.2017 
 

2.1.2.  zahájit činnost komise prvním jednáním 01.03.2018 před otevíráním obálek s doručenými 
nabídkami. 

Termín: 01.03.2018 
 

R/802/2017 -  118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  cenu vodného pro rok 2018 ve výši 30,27 Kč/m3 (bez DPH), 

1.2.  cenu stočného pro rok 2018 ve výši 39,17 Kč/m3 (bez DPH), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zveřejnit cenu vodného a stočného pro rok 2018 na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem dle bodu 1.1. a 1.2., 

 
Termín: 21.12.2017 
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3.   pověřu je  
3.1.  starostu města 

3.1.1.  podpisem zveřejnění ceny vodného a stočného pro rok 2018. 
 

Termín: 21.12.2017 
 

R/803/2017 -  118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s provedenými vícepracemi na akci: "Společenské a vzdělávací centrum pro seniory v DPS 
Sadová čp. 2755" a s tím souvisejícím navýšením ceny díla o 32.692 Kč včetně DPH na 
celkovou částku 1.291.370 Kč včetně DPH, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. RISM/DILO-2017/0700-D1 ke Smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2017/0700 z 18.09.2017 

a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0700-D1 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 22.12.2017 
 

R/804/2017 -  118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s úpravou - snížením konečné ceny díla: "Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Denisovo náměstí - 
Zoologická zahrada" - část I., v rámci projektu "Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Králové 
CZ.06.1.37/0.0/0.015_160000924" o celkovou částku 16.557 Kč bez DPH, 20.033,97 Kč s DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 č. RISM/DILO-2017/0611-D1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2017/0611 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 smlouvy o dílo - č. RISM/DILO-2017/0611-D1 starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 22.12.2017 

 

R/805/2017 -  118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s úpravou - snížením celkové ceny díla akce: "„Oprava mostu Jana Palacha" ve Dvoře Králové 
nad Labem o 52.596,80 Kč bez DPH, 63.642,13 Kč s DPH,  

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 3 č. RISM/DILO-2017/0221-D3 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO/-2017/0221 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0221-D3 starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 22.12.2017 

 

R/806/2017 -  118. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu dokončení stavebních prací do 26.11.2017 a dokončení díla do 
18.12.2017 v rámci investiční akce "III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova". Dále 
souhlasí s úpravou snížením ceny díla o 274.326,27 Kč bez DPH, tj. 331.935 Kč vč. DPH na 
konečnou částku 5.390.906,84 Kč bez DPH, tj. 6.522.997,28 vč. DPH, 
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2.   schva lu je  
2.1.  dodatek č. RISM/DILO-2017/0525-D1 na akci „III/299 15 Dvůr Králové nad Labem,  

ul. Heydukova - I. ETAPA“, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 22.12.2017 
 
 
 
 
 

 

 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

 
 

  


