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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 135. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 12.06.2018 
 

R/367/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   odvo lává  

1.1.  Ivanu Fátorovou z funkce člena skupiny součinnosti a analýzy povodňové komise města Dvůr 
Králové nad Labem k 13.06.2018. 

 

R/368/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  dosavadní průběh jednání o pokračování úsekového měření rychlosti, 

2 .   schva lu je  

2.1.  místa měření v rámci přípravy nové veřejné zakázky následovně: Vlčkovice v Podkrkonoší - oba 
směry, Kocbeře - oba směry, Choustníkovo Hradiště - oba směry, Nemojov - oba směry, Zdobín 
- oba směry, Dvůr Králové nad Labem - Lipnice a ulice Vorlešská - směr centrum města. 

 

R/369/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s navýšením ceny za zpracování lesních hospodářských osnov o 491,60 Kč z důvodu upřesnění 
(navýšení) celkové výměry zpracovaných lesních pozemků, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  č. OŽP/DILO-2016/1081 ze dne 29.11.2016 se  společností  
ING-FOREST s. r. o., IČ 24170852, Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, v souladu  
s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OŽP 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 ke smlouvě dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 22.06.2018 
 

R/370/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1688/23 v k. ú. 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: 22.06.2018 
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R/371/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 576/1 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 

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: 22.06.2018 
 

R/372/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2315 v k. ú. 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: 22.06.2018 
 

R/373/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 122 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, k 31.08.2018,  
s Martinem a Janou Smolíkovými, Švehlova 400, Dvůr Králové nad Labem, 

 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2018/0605 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 dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

Termín: 22.06.2018 
 

R/374/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3802/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 4855-521/2017 za jednorázovou finanční náhradu  
ve výši 4.680 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 6DHM180060 (ES OEMM/VB-2018/0615) v souladu  
s bodem 1.1. tohoto usnesení s Povodím Labe, státním podnikem, se sídlem Víta Nejedlého 
951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 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: 29.06.2018 

 

R/375/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3806/1 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem v rozsahu dle geometrického č. 4881-140/2018 za jednorázovou finanční náhradu  
ve výši 16.320 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 6DHM180148 (ES OEMM/VB-2018/0616) v souladu  
s bodem 1.1. tohoto usnesení s Povodím Labe, státním podnikem, se sídlem Víta Nejedlého 
951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 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: 29.06.2018 
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R/376/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o právu provést stavbu "SN Žireč" č. OEMM/OSTA-2018/0622 s Povodím Labe, státním 
podnikem, se sídlem Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 29.06.2018 

 

R/377/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 2267/4, č. 2253/6, 
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 18.000 Kč  
bez příslušné sazby DPH a s umístěním stavby na částech pozemkových parcel č. 2267/4,  
č. 2253/6, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu  
č. IV-12-2017402/VB/1 (ES OEMM/BUDO-2018/00613) s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena 
společností ELMOS, spol. s r. o., se sídlem Žižkova 532, 541 01 Trutnov 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: 22.06.2018 

 

R/378/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením stávajícího sjezdu, vybudováním zpevněného vjezdu na pozemkové parcele  
č. 3629/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 3629/1  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o umístění a právu provést stavbu č. OEMM/OSTA-2018/0614 s Františkem Flekem, 
Zátopkova 3016, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 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: 29.06.2018 

 

R/379/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje části pozemkové parcely č. 4558 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem vlastníkovi 
fotovoltaické elektrárny, společnosti CENTRALES s. r. o., 

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: 18.06.2018 
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R/380/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

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

1.1.  schválit prodej stavební parcely č. 144 o výměře 28 m
2
 v k. ú. Žireč Městys, za kupní cenu  

300 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 8.400 Kč, Pavlu a Věře Kavanovým, bytem Žireč 

134, 544 04 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0611 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

R/381/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu č. 12 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, Natalii Bílé, Vrchlického 
734, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, odchylně od Pravidel pro hospodaření s byty v majetku 
města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 01.09.2018 do 31.08.2019, za smluvní 
nájemné 1.531 Kč/měsíc, za předpokladu, že Natalie Bílá uhradí před podpisem smlouvy jistotu 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0617 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem bytu č. 23 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Marcele Munzarové, 
Eduarda Zbroje 2904, Dvůr Králové nad Labem, na dobu neurčitou, od 21.09.2018, za smluvní 
nájemné 3.523 Kč/měsíc, za předpokladu, že Marcela Munzarová uhradí před podpisem smlouvy 
jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.4.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0619 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5.  pronájem bytu č. 33 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Josefu Horákovi, 
Eduarda Zbroje 2904, Dvůr Králové nad Labem, na dobu neurčitou, od 01.09.2018, za smluvní 
nájemné 3.149 Kč/měsíc, za předpokladu, že Josef Horák uhradí před podpisem smlouvy jistotu 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.6.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0620 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvy o nájmu bytu dle bodů 1.2.. 1.4. a 1.6. tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 22.06.2018 
 

R/382/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výpověď bez výpovědní doby z nájmu bytu č. 21 v čp. 1974, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové 
nad Labem, Jakubovi Šílovi, nábřeží Benešovo 1974, Dvůr Králové nad Labem, z důvodu 
naplnění výpovědního důvodu dle § 2291 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
v platném znění a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit výpověď dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 20.06.2018 

 

R/383/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 7 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 3.617 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku 
města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 7 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem ve složení: 
Jan Jarolím (náhradník Alexandra Jiřičková), Martina Svobodová (náhradník Tomáš Machek) a 
Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

 

 



Strana 5/9 

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: 18.06.2018 
 

R/384/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  

1.1.  své usnesení č. R/258/2018 - 131. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 02.05.2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 3670/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

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: 22.06.2018 

 

R/385/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr výpůjčky pozemku st. p. č. 665/2, jehož součástí je budova čp. 121, pozemku  
st. p. č. 1467, jehož součástí je budova čp. 1806 a pozemku 862/1, jehož součástí je budova bez 
čp. SPOROTVNÍ HALA, nábřeží Jiřího Wolkera, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Střední 
škole informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, na dobu určitou 
2 roky, od 01.09.2018 do 31.08.2020, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 22.06.2018 
 

R/386/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr směny pozemkové parcely č. 756/7 o výměře 105 m
2
, pozemkové parcely č. 756/13  

o výměře 648 m
2
, části pozemkové parcely č. 858 o výměře 376 m

2
, která je dle geometrického 

plánu č. 4607-418/2015 označena jako díl "r", části pozemkové parcely č. 3997 o výměře 62 m
2
, 

která je dle geometrického plánu č. 4607-418/2015 označena jako díl "w", části pozemkové 
parcely č. 4154 o výměře 61 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 4607-418/2015 označena 

jako díl "l", všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem předem určenému zájemci 
Královéhradeckému kraji za části pozemků pozemkové parcely č. 3631/2, které jsou  
dle geometrického plánu č. 4607-418/2015 označeny jako díl "h" o výměře 423 m

2
, díl "g"  

o výměře 124 m
2
, díl "f" o výměře 47 m

2
, díl "i" o výměře 126 m

2
, pozemkové parcely č. 3631/3, 

které jsou dle geometrického plánu č. 4607-418/2015 označeny jako díl "a1" o výměře 225 m
2
, 

díl b1" o výměře 363 m
2
, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od Královéhradeckého kraje, 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 18.06.2018 
 

R/387/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat stavební parcely č. 3231, č. 3232, č. 3233, č. 3234, č. 3235 a č. 3236, všechny 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 
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2.1.1.  zveřejnit záměr prodat dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 22.06.2018 
 

R/388/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 23 v čp. 950, Boženy 
Němcové, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Ilona Macounová, Riegrova 337, Dvůr Králové nad Labem, 

2. místo: Petr Herman, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  pronájem bytu č. 23 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, Iloně Macounové, 
Riegrova 337, Dvůr Králové nad Labem, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města 
Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 25.06.2018 do 24.06.2019, za smluvní nájemné  
ve výši 5.397 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.3.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0643 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.4.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 24 v čp. 950, Boženy 
Němcové, Dvůr Králové nad Labem: 

1. místo: Kateřina Horáčková, Bezručova 1398, Dvůr Králové nad Labem, 

1.5.  pronájem bytu č. 24 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, Kateřině Horáčkové, 
Bezručova 1398, Dvůr Králové nad Labem, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města 
Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 25.06.2018 do 24.06.2019, za smluvní nájemné  
ve výši 2.436 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.6.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0644 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.7.  bere na vědomí, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 32 v čp. 950, Boženy Němcové, 
Dvůr Králové nad Labem se přihlásil jediný zájemce, který nesplnil podmínky výběrového řízení, 

1.8.  záměr města pronajmout byt č. 32 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr Králové nad Labem, jako 
byt bez předběžného určení za min. cenu 1.983 Kč/měsíc dle Pravidel pro hospodaření s byty  
v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

1.9.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 32 v čp. 950, Boženy Němcové, 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.  předložit smlouvy o nájmu bytu dle bodů 1.3. a 1.6. tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu, 

Termín: 20.06.2018 
2.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 

bodu 1.8. tohoto usnesení. 
Termín: 15.06.2018 

 

R/389/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pravidla pro využití sítě elektronických komunikací města pro ostatní subjekty s výjimkou 
příspěvkových organizací města a organizací s majetkovou účastí města, 

1.2.  znění vzorové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 
města Dvůr Králové nad Labem 

 

R/390/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s ukončením využívaní služeb od společnosti ICZ a. s., 

2 .   schva lu je  

2.1.  výpověď smlouvy o podpoře se společností ICZ a. s. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit výpověď starostovi města k podpisu. 
Termín: 22.06.2018 

 

R/391/2018 - 135. 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: "ZŠ Schulzovy sady - Dodávka ICT" v souladu s vnitřním 
předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění. 

 

R/392/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelkám Hankova domu, městského 
kulturního zařízení, Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a Pečovatelské 
služby Města Dvůr Králové nad Labem. Výplata odměn je možná jen v rámci přidělených 
mzdových prostředků. 

2 .   doporuču je  

2.1.  odměnu za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, zástupkyni ředitelky Městského muzea  
ve Dvoře Králové nad Labem. 

 

R/393/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ZŠ 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 
28. října 731, ve výši 212.899,50 Kč na projekt Prorodinná opatření I, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat poskytnutou dotaci ve výši 212.899,50 Kč do návrhu nejbližšího rozpočtového 
opatření. 

Termín: 29.06.2018 
 

R/394/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání žádosti Základní školou 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, o získání 
finančních prostředků z rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách  
v roce 2018 (III. etapa)" vyhlášeného MŠMT, 

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/395/2018 - 135. 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 Etická výchova ve školách, 

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/396/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odměny za mimořádné aktivity, dle přílohy č. 2, ředitelkám a ředitelům škol. Výplata odměn je 
možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků, 

2 .   doporuču je  

2.1.  odměnu za mimořádné aktivity, dle přílohy č. 2, zástupkyni ředitelky školského zařízení DDM 
Jednička Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620. Výplata této odměny je možná jen  
v rámci přidělených mzdových prostředků. 

 

R/397/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   s tanovu je  

1.1.  podle § 108, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že při 
občanských obřadech a významných příležitostech může užívat závěsný odznak člen 
Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem Libor Seneta, 

2 .   pověřu je  

2.1.  ke dni 12.06.2018 k přijímání prohlášení k uzavření manželství v souladu s § 11a odst. 1 písm. a) 
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, člena Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem Libora 
Senetu. 

 

R/398/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol z otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky: "Technický dozor 
stavebníka v rámci akce Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady -  budova A, Dvůr Králové nad 
Labem", 

2 .   rozhodu je  na zák ladě  doporučení  hodnot íc í  kom ise  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky tak, že nejvhodnější nabídkou je 
nabídka Ing. Luboš Kasper, IČ 11604115, Kolmá 500, 541 03 Trutnov, s celkovou nabídkovou 
cenou 290.356 Kč bez DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  příkazní smlouvu č. RISM/PRIK-2018/0330 s vítězným uchazečem Ing. Lubošem Kasperem  
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 15.06.2018 

4.1.2.  předložit příkazní smlouvu č. RISM/PRIK-2018/0330 starostovi města k podpisu. 
Termín: 29.06.2018 

 

R/399/2018 - 135. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  důvod zrušení veřejné zakázky "ZŠ Schulzovy sady - Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti 
v budově A - Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem", kterým je nepodání nabídky žádného 
uchazeče o tuto veřejnou zakázku, 

2 .   ruš í  

2.1.  veřejnou zakázku "Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově A - Školní 1235, Dvůr 
Králové nad Labem", 

3 .   schva lu je  

3.1.  zahájení 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) zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně příslušných dokumentů 
- zadávací dokumentace, časový harmonogram, návrh smlouvy o dílo atd., 
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3.2.  v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb. Michala Kudrnáče, Zámecká 240, 547 01 Náchod,  
IČ 6914 5598 jako osobu, která bude zadavatele zastupovat při provádění úkonů podle tohoto 
zákona souvisejících se zadávacím řízením, 

3.3.  vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat ve věcech této veřejné zakázky  
s Michalem Kudrnáčem, 

3.4.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení 
splnění podmínek účasti, včetně náhradníků, v předloženém znění, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 15.05.2019 

4.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním dne 16.07.2018 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

Termín: 16.07.2018 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

  

  
 

 

  


