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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 141.  
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 24.08.2018 
 

R/537/2018 - 141. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  rozšíření pojištění majetku města o pojištění areálu budovy čp. 3 na náměstí T. G. Masaryka 
(budova spořitelny zakoupená od České spořitelny, a. s.), 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení dodatek č. 29 k pojistné smlouvě  
č. 5830851989 (ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-29) na pojištění majetku s Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF  

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu dodatek č. 29 k pojistné smlouvě č. 5830851989     
(ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-29) na pojištění majetku v souladu s bodem 1.2. tohoto 
usnesení. 

Termín: 31.08.2018 
 

R/538/2018 - 141. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky 
na akci: „Informační systémy MěÚ Dvůr Králové nad Labem“, 

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

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky pro část 1) IS pro přípravu materiálů pro radu a zastupitelstvo 
města na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti 
Software602 a. s., IČ 63078236, se sídlem Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, s nabídkovou cenou 
1.212.000 Kč bez DPH, 

2.2.  o výběru nejvhodnější nabídky pro část 2) IS pro schvalování finančních operací na výše 
uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti VERA,    
spol. s r. o., IČ 62587978, se sídlem Lužná 2, Praha 6 - Vokovice, s nabídkovou cenou  
798.200 Kč bez DPH, 

2.3.  o výběru nejvhodnější nabídky pro část 3) IS Portál úředníka na výše uvedenou veřejnou 
zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti Software602 a. s., IČ 63078236,  
se sídlem Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, s nabídkovou cenou 1.136.760 Kč bez DPH, 

2.4.  o výběru nejvhodnější nabídky pro část 4) IS pro integraci správních aplikací se spisovou službou 
na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti 
VERA, spol. s r. o., IČ 62587978, se sídlem Lužná 2, Praha 6 - Vokovice, s nabídkovou cenou 
580.000 Kč bez DPH, 

2.5.  o výběru nejvhodnější nabídky pro část 5) Technická infrastruktura na výše uvedenou veřejnou 
zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti VERTIX s. r. o., IČ 02199939,  
se sídlem Štrossova 291, 530 03 Pardubice, s nabídkovou cenou 2.647.750 Kč bez DPH, 
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3.   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo OI/DILO-2018/0870 s vítězným uchazečem pro část 1) IS pro přípravu materiálů 
pro radu a zastupitelstvo města na výše uvedenou veřejnou zakázku, se společností 
Software602 a. s., IČ 63078236, se sídlem Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4 a pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy, 

3.2.  smlouvu o technické podpoře OI/TECH-2018/0871 s vítězným uchazečem pro část 1) IS  
pro přípravu materiálů pro radu a zastupitelstvo města na výše uvedenou veřejnou zakázku,  
se společností Software602 a. s., IČ 63078236, se sídlem Hornokrčská 15, 140 00 Praha  
4 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3.3.  smlouvu o dílo OI/DILO-2018/0872 s vítězným uchazečem pro část 2) IS pro schvalování 
finančních operací na výše uvedenou veřejnou zakázku, se společností VERA, spol. s r. o.,  
IČ 62587978, se sídlem Lužná 2, Praha 6 - Vokovice a pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy, 

3.4.  smlouvu o technické podpoře OI/TECH-2018/0873 s vítězným uchazečem pro část 2) IS  
pro schvalování finančních operací na výše uvedenou veřejnou zakázku, se společností VERA,  
spol. s r. o., IČ 62587978, se sídlem Lužná 2, Praha 6 - Vokovice a pověřuje starostu města 
podpisem této smlouvy, 

3.5.  smlouvu o dílo OI/DILO-2018/0874 s vítězným uchazečem pro část 3) IS Portál úředníka na výše 
uvedenou veřejnou zakázku, se společností Software602 a. s., IČ 63078236, se sídlem 
Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3.6.  smlouvu o technické podpoře OI/TECH-2018/0875 s vítězným uchazečem pro část 3) IS Portál 
úředníka na výše uvedenou veřejnou zakázku, se společností Software602 a. s., IČ 63078236,  
se sídlem Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3.7.  smlouvu o dílo OI/DILO-2018/0876 s vítězným uchazečem pro část 4) IS pro integraci správních 
aplikací se spisovou službou na výše uvedenou veřejnou zakázku, se společností VERA,  
spol. s r. o., IČ 62587978, se sídlem Lužná 2, Praha 6 - Vokovice a pověřuje starostu města 
podpisem této smlouvy, 

3.8.  smlouvu o technické podpoře OI/TECH-2018/0877 s vítězným uchazečem pro část 4) IS  
pro integraci správních aplikací se spisovou službou na výše uvedenou veřejnou zakázku,  
se společností VERA, spol. s r. o., IČ 62587978, se sídlem Lužná 2, Praha 6 - Vokovice  
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3.9.  smlouvu o dílo OI/DILO-2018/0878 s vítězným uchazečem pro část 5) Technická infrastruktura 
na výše uvedenou veřejnou zakázku, se společností VERTIX s. r. o., IČ 02199939, se sídlem 
Štrossova 291, 530 03 Pardubice a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu OI 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 31.08.2018 

4.1.2.  po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvy o dílo a o technické podpoře 
starostovi města k podpisu. 

Termín: 28.09.2018 
 

R/539/2018 - 141. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci, zadávací podmínky vč. návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: „Postup při 
zadávání a realizaci veřejné zakázky: Všichni správně tušíme, že s přírodou se učíme (MŠ)“ - 
zahrada MŠ, ul. Dvořákova u č. p. 728, k. ú. Dvůr Králové nad Labem v souladu s článkem  
4 odst. 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016  - Pravidla pro zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem 4 odst. 5 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr 
Králové nad Labem, 

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

1.4.  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.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

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

Termín: 30.11.2018 
2.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy kom ise) tak,  

aby zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 13.09.2018 před otevíráním obálek  
s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 13.09.2018 

 
 
 
 
 
 
 

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


