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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 139.  
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 19.07.2018 
 

R/453/2018 - 139. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol z otevírání nabídek a zprávu o hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné 
zakázky: "Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově A - Školní 1235, 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 společnosti Chládek a Tintěra Pardubice, a. s., IČ 252533691, se sídlem K Vápence 
2677, 530 02 Pardubice, s celkovou nabídkovou cenou 73.719.729,20 Kč včetně DPH, 

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

2. místo - BAK stavební společnost, a. s., Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9, s nabídkovou cenou 
77.217.985,20 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo číslo RISM/DILO-2018/0665 s vítězným uchazečem, se společností Chládek  
a Tintěra Pardubice, a. s., IČ 25253361, se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice  
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 23.07.2018 

4.1.2.  po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu o dílo číslo  
RISM/DILO-2018/0665 starostovi města k podpisu. 

Termín: 10.08.2018 
 

R/454/2018 - 139. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  

1.1.  část usnesení č. R/400/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem v bodě 1.2., 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání č. OEMM/ONNP-2018/0561 v souladu s bodem 
1.1. usnesení č. R/400/2018 - 136. Rada města Dvůr Králové nad Labem s Českou spořitelnou, 
a. s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu o nájmu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 27.07.2018 
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R/455/2018 - 139. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  změnu v obsahu výpůjčky nemovitého majetku mezi Základní školou Schulzovy sady, Dvůr 
Králové nad Labem, Školní 1235 a městem Dvůr Králové nad Labem dle dodatku č. 1 smlouvy  
o výpůjčce  č. ŠKS/OVYP-2015/0418-D1, 

1.2.  změnu v obsahu výpůjčky nemovitého majetku mezi Domem dětí a mládeže Jednička, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620 a městem Dvůr Králové nad Labem dle dodatku  
č. 2 smlouvy o výpůjčce  č. ŠKS/OVYP-2014/0720-D2, 

1.3.  dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce č. ŠKS/OVYP-2015/0418-D1, dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce 
č. ŠKS/OVYP-2014/0720-D2 a pověřuje starostu města k podpisu, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠPP 

2.1.1.  předložit dodatky dle bodu 1.3. starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.07.2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alexandra Jiřičková v. r.     Jan Helbich v. r. 
       místostarostka        místostarosta 

 

 

  

  
 

 


