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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 127. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 20.03.2018 
 

R/152/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, okruh 
navržených uchazečů, zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: 
"Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299, náměstí V. Hanky, Dvůr Králové 
nad Labem", v souladu s čl. 4, odst. 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 souladu s čl. 4, odst. 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové 
nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem, 

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

1.4.  složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro hodnocení 
nabídek, 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: 31.10.2018 

2.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak,  
aby zahájila svojí činnost prvním dnem jednání 16.04.2018 před otevíráním obálek  
s doručenými nabídkami. 

Termín: 16.04.2018 
 

R/153/2018 - 127. 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 „Komparativní vyhledávací studie variant silničního napojení PZ 
Zboží a PZ Borek v souvislosti s napojením města Dvůr Králové nad Labem na dálnici D 11”  
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, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem 6, bod 5 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Dvůr Králové nad Labem, 

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

1.4.  schvaluje složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí  
pro hodnocení nabídek včetně náhradníků v předloženém znění, 
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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 oslovením 3 dodavatelů, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak,  
aby zahájila svoji činnost prvním jednáním 13.04.2018 před otevíráním obálek s 
doručenými nabídkami,  

 
Termín: 13.04.2018 

3.2.  vedoucímu VÚP 
3.2.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech. 

Termín: 31.01.2019 
 

R/154/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na vyvložkování kanalizačního sběrače, časový 
harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo  
a realizaci akce: "Zatěsnění kanalizačního sběrače "A" jednotné kanalizace Slovany - Dvůr 
Králové nad Labem od šachty A/69 po šachtu A/64", 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, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky 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, 

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

1.4.  složení hodnotící komise 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: 04.08.2018 
2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 

náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 06.04.2018 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 06.04.2018 

 

R/155/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: „ZŠ Schulzovy sady - Odborné učebny a zajištění 
bezbariérovosti v budově A - Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem“ jako podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle § 52 písm. b) a § 56 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění včetně příslušných dokumentů - 
zadávací dokumentace, návrh smlouvy o dílo atd., 

1.2.  v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., Michala Kudrnáče, Zámecká 240, 547 01 Náchod,  
IČ 69145598 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  
s Michalem Kudrnáčem, 

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, 
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Termín: 30.04.2019 
2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 

náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním 05.05.2018  
(v 09:45 hod.) před otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 05.05.2018 

 

R/156/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na sanaci druhé akumulační nádrže na úpravně vody, 
časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací podmínky vč. návrhu smlouvy  
o dílo a realizaci akce: "Sanace druhé akumulační nádrže na úpravně vody - Dvůr Králové nad 
Labem", 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, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky 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, 

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

1.4.  složení hodnotící komise 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: 17.05.2018 
2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 

náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 09.04.2018 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 09.04.2018 

 

R/157/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 62 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Petru Petříkovi, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, na dobu určitou, od 05.04.2018 do 04.04.2020, za smluvní 
nájemné 4.408 Kč/měsíc, za předpokladu, že Petr Petřík uhradí před podpisem smlouvy jistotu 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0237 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 smlouvu o nájmu bytu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 27.03.2018 

 

R/158/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 47, č. 429/4,  
č. 429/15, části stavební parcely č. 98, všechny v k. ú. Žireč Městys za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH za každý započatý metr uloženého 
elektrického vedení a zařízení a s provedením stavby na částech pozemkových parcel č. 47,  
č. 429/4, č. 429/15, na části stavební parcely č. 98, všechny v k. ú. Žireč Městys, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
č. IV-12-2016923/VB/01 (ES OEMM/BUDO-2018/0248) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena 
společností ELEKTRO-COMP spol. s r. o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy, 
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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: 06.04.2018 

 

R/159/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3684 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH 
a s provedením stavby na části pozemkové parcely č. 3684 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IV-12-2017041/SOBS VB/2 (ES OEMM/BUDO-2018/0249) s ČEZ Distribuce, a. s.,  
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci 
zastoupena Milanem Schejbalem, se sídlem Kocbeře 91, 544 64 Kocbeře a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 06.04.2018 

 

R/160/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3580 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4766-108/2017 za jednorázovou finanční náhradu 
ve výši 5.500 Kč bez příslušné sazby DPH pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2015039/VB/1 (ES OEMM/VB-
2018/0254) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupená společností ELEKTRO-COMP spol. s r. o. se sídlem 
Česká Skalice, Malá Skalice, Maloskalická 68, 552 03 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 06.04.2018 

 

R/161/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 38/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4863-184/2017 za jednorázovou finanční náhradu 
ve výši 2.800 Kč bez příslušné sazby DPH pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2006235/VB 1 (ES OEMM/VB-
2018/0255) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
která je na základě plné moci zastoupená společností ELEKTRO-COMP spol. s r. o., se sídlem 
Česká Skalice, Malá Skalice, Maloskalická 68, 552 03 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy, 

 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 06.04.2018 
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R/162/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  informaci, že u společnosti Labrys, o. p. s. se sídlem Mezi Školami 2321/č.95, 158 00 Praha 13 - 
Nové Butovice, byl naplněn výpovědní důvod pro výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání 
dle nájemní smlouvy z 21.11.2011 a z 30.04.2015 v budově čp. 101 na náměstí Republiky,  
Dvůr Králové nad Labem, z důvodu porušení podmínek nájemních smluv tím, že je více  
než měsíc v prodlení s platbou nájemného, 

2 .   schva lu je  

2.1.  výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání - místností označených jako č. 1, 2 a 3 o výměře 
71,1 m

2
 a místností v přízemí označených jako sklad o celkové výměře 144 m

2
 dle bodu 1.1. 

tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit výpověď starostovi města k podpisu. 
Termín: 29.03.2018 

 

R/163/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat pozemkovou parcelu č. 2531/12 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.03.2018 
 

R/164/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout 3 parkovací místa v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře 
Králové nad Labem za cenu 250 Kč/měsíc plus platná sazba DPH za jedno parkovací místo  
po dobu platnosti smluv o nájmu prostoru sloužícího podnikání společnosti Puš s. r. o., 
Bezručova 1665, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 26.03.2018 
 

R/165/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene, pro elektrické vedení a zařízení, na částech 
pozemkových parcel č. 4558, č. 4557, č. 4560, č. 4561, č. 4559, č. 4568, č. 4567, všechny v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem, částech pozemkových parcel č. 590, č. 586, č. 583, všechny v k. ú. 
Zboží u Dvora Králové za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč/m uloženého vedení  
pro společnost CENTRALES s. r. o., Klicperova 2666, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  se zřízením úplatného věcného břemene, pro chráničku optického kabelu, na částech 
pozemkových parcel č. 4558, č. 4557, č. 4560, č. 4561, č. 4559, č. 4568, č. 4567, všechny v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem, částech pozemkových parcel č. 590, č. 586, č. 583, všechny v k. ú. 
Zboží u Dvora Králové za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč/m uloženého vedení  
pro společnost CENTRALES s. r. o., Klicperova 2666, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit ke schválení budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen. 
Termín: 03.04.2018 
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R/166/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, k získání 
finančních prostředků z grantového programu společnosti Škoda Auto pro rok 2018, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti o finanční prostředky 
uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/167/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zapojením Mateřské školy Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 do projektu "Potravinová 
pomoc dětem v Královéhradeckém kraji - Obědy do škol II" pro školní rok 2018/2019 v rámci 
výzvy Operačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí, prostřednictvím kraje, 

1.2.  s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 
příjemců dotace a s jejich převedením na účet Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, 
Drtinova 1444, v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/168/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  vrácení zapůjčeného serveru a následné využití pouze jednoho serveru Dell PowerEdge, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o ukončení smlouvy číslo OI/DOUS-2018/0260 se ZŠ Schulzovy sady a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2.2.  smlouvu o výpůjčce číslo OI/OVYP-2018/0261 se ZŠ Schulzovy sady a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit starostovi města smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení k podpisu. 
Termín: 30.03.2018 

 

R/169/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s ukončením využívaní služeb od společnosti Hydrosoft Veleslavín, s. r. o., 

2 .   schva lu je  

2.1.  výpověď smlouvy o podpoře počítačového programu se společností Hydrosoft Veleslavín, s. r. o. 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit výpověď starostovi města k podpisu. 
Termín: 23.03.2018 

 

R/170/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  pořízení a zadání Územní studie centrum s domovem pro seniory ve Dvoře Králové nad Labem 
(adaptace Košťálova zahradnictví a související infrastruktura), 

1.2.  pořízení a zadání Územní studie regulace zástavby rozvojových ploch Z101, P101 Sylvárov. 

 

 

R/171/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   odvo lává  

1.1.  členy komise pro občanské záležitosti - Evu Hruškovou, Růženu Švehlovou a Václava Bartošku, 
s platností od 20.03.2018 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
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2.   jm enu je  

2.1.  členy komise pro občanské záležitosti - Barboru Bezrovou, Simonu Matrasovou a Ladislava 
Matrase, od 21.03.2018 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

R/172/2018 - 127. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad Labem platný  
od 01.04.2018 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  zveřejnit Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad Labem. 
Termín: 02.04.2018 

 
 
 
 

 
 

Jan Jarolím v. r.     Alexandra Jiřičková v. r. 
starosta města                místostarostka 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  
 

 


