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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 130. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 17.04.2018 
 

R/205/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pro rozpočtový rok 2018  provedení přezkumu hospodaření města Dvůr Králové nad Labem 
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města v tomto smyslu, v souladu 
s ustanovením § 4, odst. 1) zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, požádat o toto 
přezkoumání Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, k podpisu formulář 
žádosti o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2018, po jeho obdržení z Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje. 

Termín: 30.04.2018 
 

R/206/2018 - 130. 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: „Technický dozor stavebníka v rámci akce Rekonstrukce  
ZŠ Schulzovy sady - budova A Dvůr 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 5 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, 

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 5 uchazečů, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 15.04.2019 
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3.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak,  
aby zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 16.05.2018 před otevíráním obálek  
s doručenými nabídkami. 

Termín: 16.05.2018 
 

R/207/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení kopie dřevěné sochy, časový 
harmonogram, text výzvy k předložení nabídky, okruh navržených uchazečů a jejich oslovení, 
včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce:  „Zhotovení kopie sochy Krista Salvátora do Kaple 
Nejsvětější Trojice ve Dvoře Králové nad Labem, Žirči" v souladu s čl. 4, bod 5 vnitřního předpisu 
města Dvůr Králové nad Labem, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  oslovení uchazečů této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, bod 5 a čl. 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.  schvaluje 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 oslovením 5 dodavatelů, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 30.05.2019 
3.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním 09.05.2018 před otevíráním obálek s doručenými 
nabídkami. 

Termín: 09.05.2018 
 

R/208/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: "Zvýšení kvality odborných učeben v ZŠ Strž a  
ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem" v rámci programu: MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-
ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ dle 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon  
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako veřejná zakázka na dodávky a stavební 
práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení a rozdělená na části, včetně návrhu 
příslušných podkladů a formulářů - výzva, návrh smlouvy o dílo, krycí list, čestné prohlášení, 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.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise  
pro hodnocení nabídek a pro posouzení splnění podmínek účasti, včetně náhradníků,  
v předloženém znění, 

1.4.  vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat ve věcech této veřejné zakázky,  
jak se společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., Pardubice, tak i navenek, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při zadávání této veřejné zakázky bude zahájení provedeno zveřejněním v systému E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 14.09.2018 



Strana 3/10 

3.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak,  
aby zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 11.05.2018 před otevíráním obálek  
s doručenými nabídkami. 

Termín: 11.05.2018 
 

R/209/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, text výzvy k předložení nabídky, okruh 
navržených uchazečů a jejich oslovení, včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: "Výměna 
oken (II. etapa A) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici 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 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,  

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

1.4.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek 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: 27.09.2018 

2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním 10.05.2018. 

Termín: 10.05.2018 
 

R/210/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek ze dne 06.04.2018 k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodavatele stavebních prací: Zatěsnění kanalizačního sběrače A jednotné 
kanalizace Slovany - Dvůr Králové nad Labem od šachty A/69 po šachtu A/64, 

2 .   rozhodu je  na zák ladě  doporučení  ho dnot íc í  kom 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 
3.393.890,00 Kč bez DPH, 

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

  Sebak spol. s r. o., IČ: 60696834, Okružní 19 b, 638 00 Brno, s nabídkovou cenou 3.648.432 Kč 
bez DPH, 

2.3.  o vyřazení uchazeče KA-SE kanalservis s. r. o., IČ: 60723041, Na Petynce 666/132,  
169 00 Praha 6 - Břevnov, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, 

3 .   schva lu je  

3.1.   smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0234 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: 20.04.2018 

4.1.2.   předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0234 starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 23.04.2018 
4.2.  vedoucímu RAF 

4.2.1.  zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližšího rozpočtového 
opatření.  

 
Termín: 07.06.2018 
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R/211/2018 - 130. 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: 
"Výměna oken na Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové n. L.", 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: 17.08.2018 

2.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, 
aby zahájila svojí činnost prvním dnem jednání 09.05.2018 před otevíráním obálek  
s doručenými nabídkami. 

Termín: 09.05.2018 
 

R/212/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol o otevírání obálek, protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o posouzení  
a hodnocení nabídek ze dne 09.04.2018 veřejné zakázky na stavební práce „II/300 Dvůr Králové 
nad Labem - Kocbeře, I. etapa a malá okružní křižovatka II/300 s II/299“, 

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 nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, 100 00 Praha 1 - Nové Město, 
IČ 45274924 s nabídkovou cenou pro zadavatele město Dvůr Králové nad Labem  
6.381.607,08 Kč bez DPH, tj. 7.721.744,57 Kč vč. DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0395 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu č. RISM/DILO-2018/0395  
dle bodu 3.1. starostovi města k podpisu. 

Termín: 13.05.2018 
 

R/213/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.   protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodavatele: Sanace druhé akumulační nádrže na úpravně vody - Dvůr Králové nad Labem, 

 

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 nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy: BROCHIER s. r. o., Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10, s nabídkovou 
cenou 740.148,35 Kč bez DPH, 

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

2. místo: Ing. Milan Wiesner MIWISAN sanace, Washingtonova 9, 110 00 Praha 1, s nabídkovou 
cenou 1.322.582 Kč bez DPH, 

 



Strana 5/10 

3.   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0226 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: 20.04.2018 

4.1.2.   předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/0226 starostovi města k podpisu, 
Termín: 23.04.2018 

4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření.  
 

Termín: 07.06.2018 
 

R/214/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem tří parkovacích míst v areálu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad 
Labem za cenu 250 Kč/měsíc navýšenou o platnou sazbu DPH za jedno parkovací místo  
od 01.05.2018 po dobu platnosti uzavřených smluv o nájmu prostoru sloužícího podnikání  
v objektu čp. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem, společnosti Puš s. r. o., 
Bezručova 1665, Dvůr Králové nad Labem,  

1.2.  smlouvu o nájmu plochy nádvoří č. OEMM/OSTA-2018/0379 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 plochy nádvoří dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k 
podpisu. 

Termín: 30.04.2018 
 

R/215/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 7 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka  
ve Dvoře Králové nad Labem, od 01.09.2018 na dobu určitou 5 let, za cenu 410 Kč/m

2
/rok včetně 

uplatnění meziročního inflačního růstu, Základní škole speciální a praktické škole Diakonie ČCE 
Vrchlabí, Komenského 616, Vrchlabí, za účelem výchovy a vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, 

1.2.  záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 8 v čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka  
ve Dvoře Králové nad Labem, od 01.09.2018 na dobu určitou 5 let, za cenu 415,73 Kč/m

2
/rok 

včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Základní škole speciální a praktické škole 
Diakonie ČCE Vrchlabí, Komenského 616, Vrchlabí, za účelem výchovy a vzdělávání žáků  
se speciálními vzdělávacími potřebami, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.1. a 1.2. tohoto usnesení na úřední desce Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 25.04.2018 
 

R/216/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1987/42 v čp. 1987, 1988, 1989, 
nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem:  

1. místo: Martin Novák, ***** **, *** ** **** ******* *** *****,* 

1.2.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1987/43 v čp. 1987, 1988, 1989, 
nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem:  

1. místo: JUTA a. s., zastoupená statutárním ředitelem Ing. Jiřím Hlavatým, Dukelská 417, Dvůr 
Králové nad Labem, 
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1.3.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 1902/24 v čp. 1902, nábřeží 
Benešovo, Dvůr Králové nad Labem:  

1. místo: Marcel Kubín, ******* ****, **** ******* *** *****,* 

1.4.  výsledek vyhodnocení nabídky na prodej bytové jednotky č. 2331/41 v čp. 2331, 2332, 2333, 
2334, Elišky Krásnohorské, Dvůr Králové nad Labem:  

1. místo: Ing. Martin Moc a Mgr. Linda Mocová, ******** ****, **** ******* *** *****,* 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

2.1.  schválit prodej bytové jednotky č. 1987/42 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 460/17416 na 
společných částech domu čp. 1987, 1988, 1989, st. p. č. 2347, Martinu Novákovi, ***** **, **** 
******* *** *****, za celkovou kupní cenu 701.000 Kč, 

2.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2018/0381 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

2.3.  schválit prodej bytové jednotky č. 1987/43 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 508/17416  
na společných částech domu čp. 1987, 1988, 1989, st. p. č. 2347, společnosti JUTA a. s., 
zastoupené statutárním ředitelem Ing. Jiřím Hlavatým, Dukelská 417, Dvůr Králové nad Labem, 
za celkovou kupní cenu 770.000 Kč, 

2.4.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2018/0382 dle bodu 2.3. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

2.5.  schválit prodej bytové jednotky č. 1902/24 v čp. 1902, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 471/7737 na společných částech 
domu čp. 1902, st. p. č. 2263, Marcelu Kubínovi, ******* ****, **** ******* *** *****, za celkovou 
kupní cenu 801.354 Kč, 

2.6.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2018/0384 dle bodu 2.5. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

2.7.  schválit prodej bytové jednotky č. 2331/41 v čp. 2331, 2332, 2333, 2334, Elišky Krásnohorské  
v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6510/416700  
na společných částech domu čp. 2331, 2332, 2333, 2334, st. p. č. 3682, Ing. Martinu Mocovi a 
Mgr. Lindě Mocové, ******** ****, **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 1.270.000 Kč, 

2.8.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2018/0385 dle bodu 2.7. tohoto usnesení a pověřit 
starostu města jejím podpisem, 

 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout finanční prostředky získané výběrovým řízením na prodej volných bytových 
jednotek do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření pro rok 2018. 

Termín: 18.05.2018 
 

R/217/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3525/4 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4865-2012/2018 za jednorázovou finanční 
náhradu ve výši 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH pro GasNet, s. r. o., Klíšská 940,  
401 17 Ústí nad Labem, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900089416/1/2018 (ES OEMM/VB-2018/0380)  
s GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, která je na základě plné moci 
zastoupena společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a 
Tomášem Kramárem, ****** ***, *** ** **** ******* *** *****, a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 30.4.2018 
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R/218/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 220/2 o výměře 400 m
2
 v k. ú. Žirecká Podstráň  

za nájemné ve výši 5 Kč/m
2
/rok, tj. celkové roční nájemné 2.000 Kč, Pospíšilové Pavlíně, ***** 

********** **, *** ** *******, na dobu neurčitou, od 01.05.2018, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2018/0391 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 nájemní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 30.04.2018 

 

R/219/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 21 v čp. 940, Tyršova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt  
bez předběžného určení za min. cenu 5.547 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s byty  
v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 21 v čp. 940, Tyršova, Dvůr Králové nad Labem ve složení: 
Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník Tomáš Machek)  
a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 24.04.2018 
 

R/220/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  stanovisko města dle přílohy č. 3, k navýšení kapacity chráněného bydlení v Žirči, jehož 
poskytovatelem je Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec. 
Stanovisko je vydáno za účelem změny sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje,  
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem stanoviska v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

 

R/221/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádostí ZŠ 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, do projektu "Potravinová 
pomoc dětem Královéhradeckého kraje - obědy do škol" a do výzvy v rámci Národního programu 
Životního prostředí, 

2 .   souh las í  

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

 

R/222/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Základní školou Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, o získání 
finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na školní rok 2018/2019 z dotačního 
programu Rozvoj podmínek pro vzdělávání, 

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. 
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R/223/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Základní školou Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, o 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/224/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Životu srdcem, z. s., Bílá Třemešná 260, Bílá Třemešná, ve výši 50.000 Kč  
na projekt  - 2. ročník Kulturního léta na přehradě Les Království 2018, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0387,  v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

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

 
Termín: 07.05.2018 

 

R/225/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  výroční zprávy za rok 2017 Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Městského 
muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Hankova domu, městského kulturního zařízení  
a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. 

 

R/226/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2018/0365 uzavřenou mezi Hankovým 
domem, městským kulturním zařízením, a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

1.2.  smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2018/0366 uzavřenou mezi Městskou 
knihovnou Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.3.  smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2018/0367 uzavřenou mezi Základní školou 
Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, a městem Dvůr Králové nad Labem  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.4.  smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2018/0368 uzavřenou mezi Základní školou 
Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.5.  smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2018/0369 uzavřenou mezi Pečovatelskou 
službou Města Dvůr Králové nad Labem a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

1.6.  smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2018/0370 uzavřenou mezi Technickými 
službami města Dvora Králové nad Labem a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.7.  smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2018/0371 uzavřenou mezi Městskými 
vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem s. r. o. a městem Dvůr Králové nad Labem  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.8.  smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2018/0372 uzavřenou mezi MAS 
Královédvorsko,  z. s., a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  předložit smlouvy dle bodu 1.1. až 1.8. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 30.04.2018 

 

R/227/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zprávu o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na "Služby elektronických 
komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy: 

T-Mobile Czech Republic a. s., IČ 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, s cenou  
Kč: 437.553,60 bez DPH, 

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

2. místo: Vodafone Czech Republic a. s., IČ 25788001, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5,  
s cenou Kč: 443.280 bez DPH, 

3. místo: O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, s cenou  
Kč: 707.615,28 bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací č. VVS/OSTA-2018/0258 s vítězným 
uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí VVS 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky malého rozsahu o jejím výsledku, 
Termín: 24.04.2018 

4.1.2.  předložit Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací č. VVS/OSTA-
2018/0258 starostovi města k podpisu. 

Termín: 25.05.2018 
 

R/228/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  vz í t  na  vědom í  

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru  Žireč z 26.02.2018. 

 

R/229/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  program 19. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného ve čtvrtek 
26.04.2018 od 15 hodin ve Špýcharu Městského muzea Dvůr Králové nad Labem. 

1. Zahájení 

2. Výbory ZM 

3. Odkoupení stavební parcely č. 83, jejíž součástí je stavba čp. 3 a pozemkové parcely č. 3848,  
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

4. Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2018 

5. Diskuze 

6. Závěr 

 

R/230/2018 - 130. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis z jednání komise RM pro životní prostředí z 19.03.2018, 

2 .   souh las í  

2.1.  s podáním žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les na tyto stromy: lípa (1 ks) na pozemku  
p. p. č. 4038, lípa (1 ks) na pozemku p. p. č. 4038, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.04.2018 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

  
 

Jan Jarolím v. r.        Jan Helbich v. r. 
 starosta města             místostarosta 

 


