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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 146. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 23.10.2018 
 

R/626/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   odvo lává  

1.1.  Josefa Nypla z funkce vedoucího skupiny součinnosti a analýzy situace povodňové komise 
města Dvůr Králové nad Labem k 24.10.2018, 

2 .   jm enu je  

2.1.  Ondřeje Samka vedoucím skupiny součinnosti a analýzy situace povodňové komise města  
Dvůr Králové nad Labem k 24.10.2018. 

 

R/627/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 9/2018 - Plán inventur na rok 2018,  
pro účetní jednotku město Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 24.10.2018 do 18.02.2019  
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 29.10.2018 

 

R/628/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 10/2018 - Odpisový plán pro rok 2019,  
s účinností od 24.10.2018 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 29.10.2018 
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R/629/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2 v čp. 2958 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad 
Labem, od 01.11.2018 na dobu určitou 5 let, za cenu 563,75 Kč/m

2
/rok včetně uplatnění 

meziročního inflačního růstu, Michalu Šmelhausovi, *****, **, *** ** **** ******* *** *****, za účelem 
provozování prodejny průmyslového zboží, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy 
bude uhrazena jistota ve výši 3 měsíčních nájmů, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2018/0974 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: 31.10.2018 

 

R/630/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2 v čp. 2957 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad 
Labem, od 01.12.2018 na dobu určitou 5 let, za cenu 676,50 Kč/m

2
/rok včetně uplatnění 

meziročního inflačního růstu, společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a. s. se sídlem Plhovská 
87, Náchod, za účelem provozování specializované prodejny potravin - pekařství, za podmínky, 
že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena jistota ve výši 3 měsíčních nájmů, 

1.2.  nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2018/0990 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: 31.10.2018 

 

R/631/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  výpůjčku movitého majetku dle přílohy č. 1 ke smlouvě o výpůjčce v celkové hodnotě 158.734 Kč, 
Gymnáziu, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, 

1.2.  dodatek č. 2 č. RIM/OVYP-2010/0525-D2 ke smlouvě o výpůjčce č. RIM/OVYP-2010/0525  
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dodatek dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 05.11.2018 

 

R/632/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem -V 

1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu č. 131 v čp. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem k 31.10.2018  
s Josefem Bláhou, ********** ****, **** ******* *** *****,** 

1.2.  dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2018/0981 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: 31.10.2018 
 

R/633/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat části pozemkových parcel č. 429/5 a č. 441/1, obě v k. ú. Žireč Městys, 

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: 26.10.2018 
 

R/634/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část stavební parcely č. 10 v k. ú. Žireč Městys,  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 26.10.2018 
 

R/635/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  odstoupení Viktora Sochora, ******* ***, **** ******* *** *****, od uzavření smlouvy o nájmu bytu  
č. 7 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   ruš í  

2.1.  své usnesení č. R/596/2018 - 144. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 25.09.2018 v bodě 
1.11. a 1.12., 

3 .   schva lu je  

3.1.  snížení smluvní pokuty o 50 % z výše 10.851 Kč Viktoru Sochorovi, ******* ***, **** ******* *** ***** 
za nesplnění smluvních povinností při pronájmu bytu č. 7 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad 
Labem, 

3.2.  pronájem bytu č. 7 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Tereze Šimkové, ******** ****** 
****, **** ******* *** *****, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad 
Labem, na dobu určitou, od 01.11.2018 do 31.10.2019, za smluvní nájemné 4.552 Kč/měsíc,  
za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, 

3.3.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2018/0991 v souladu s bodem 3.2. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  předložit smlouvu o nájmu bytu dle bodu 3.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.10.2018 

 

R/636/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í ,  

1.1.  že Ing. Zdeněk Cerman, Trocnovská 1481, Dvůr Králové nad Labem, nabyl v řízení  
o pozůstalosti po Lidmile Cermanové, posledně bytem Štefánikova 2963, Dvůr Králové nad 
Labem, práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na bytovou 
jednotku č. 2963/33 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem vč. spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to vč. práva 
nájmu této jednotky, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. OEMM/DODS-2018/1001-D-1 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
Termín: 31.10.2018 

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

4.1.  schválit dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2018/1002 s Ing. Zdeňkem Cermanem, 
********** ****, *** ** **** ******* *** *****, k bytové jednotce č. 2963/33 v čp. 2963, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 
5294 a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/637/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s pronájmem datových okruhů optické metropolitní sítě společnostem Městská nemocnice a. s., 
Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem a Martinovi Frödemu, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2018/0832 s Městskou nemocnicí, a. s. a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2.2.  smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2018/1010 se Střední školou informatiky a služeb 
Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.3.  smlouvu o poskytování služeb č. OI/POSS-2018/0833 s Martinem Frödem a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  předložit starostovi města smlouvy k podpisu. 
Termín: 31.10.2018 

 

R/638/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o získání dotace ve výši 
5.000 Kč od obce Bílá Třemešná na provoz sociálních služeb. 

 

 

R/639/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Heleně Rezkové, IČ 74900803, Vlkov 114, Jaroměř, ve výši 15.000 Kč  
na částečnou úhradu tisku knihy Nebylo jim souzeno žít, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0993 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1.1.  předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu. 
Termín: 12.11.2018 

 

R/640/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  příjem dat od Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, 

1.2.  smlouvu o předání dat č. OŽP/OSTA-2018/0986 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesením  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  předložit smlouvu č. OŽP/OSTA-2018/0986 dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

Termín: 02.11.2018 
 

R/641/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí 
darů na projekt „Odpadový kalendář - rok 2018" 

ve výši 5.000 Kč od Bohuslava Žižky, Verdek 28, Dvůr Králové nad Labem, IČ  48138274, 

ve výši 5.000 Kč od Jaroslava Janečka, Kotkova 792, Dvůr Králové nad Labem, IČ 11110953, 

ve výši 5.000 Kč od společnosti Lukas trade s. r. o., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem,  
IČ 25920413, 

ve výši 10.000 Kč od Společnosti Horní Labe, a. s., Starý Rokytník 226, Trutnov, IČ 46506306, 
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ve výši 10.000 Kč od společnosti Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové,  
IČ 42194920. 

1.2.  darovací smlouvy č. OŽP/DAR-2018/1003, č. OŽP/DAR-2018/1004, č. OŽP/DAR-2018/1005,  
č. OŽP/DAR-2018/1006 a č. OŽP/DAR-2018/1007 ve smyslu bodu 1.1. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OŽP 

2.1.1.  předložit darovací smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
Termín: 12.11.2018 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 14.12.2018 
 

R/642/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  přijetí dotace na projekt „Sociální byty ve Dvoře Králové nad Labem" 
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008420) v celkové výši 1.358.102,39 Kč na rekonstrukci bytů  
na adresách B. Němcové č. p. 950, Komenského č. p. 1296 a Revoluční č. p. 72, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout příjem dotace do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření pro rok 2019, 
následujícím po kladném vyřízení žádosti o platbu. 

Termín: 30.09.2019 
 

R/643/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zvýšením celkové ceny díla o 345.067,18 Kč bez DPH, 417.531,29 Kč včetně DPH na částku 
4.294.278,28 Kč bez DPH, 5.196.076,72 Kč včetně DPH akce „Rekonstrukce komunikace Plk. 
Švece" ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 RISM/DILO-2018/0751-D1 se společností Pavel BOŘEK - stavební firma Dvůr 
Králové nad Labem a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 RISM/DILO-2018/0751-D1 starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.10.2018 

 

R/644/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky na akci "ZŠ Schulzovy sady - odborné učebny a zajištění 
bezbariérovosti v budově A - Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem, zajištění konektivity" jako 
podlimitní veřejnou zakázku dodávku IT techniky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
včetně příslušných dokumentů - zadávací dokumentace, časový harmonogram, 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, 
Termín: 15.07.2019 
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2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek a posouzení 
kvalifikace (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním 
před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 

Termín: 30.11.2018 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu města pro rok 2019. 
Termín: 15.12.2018 

 

R/645/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s provedením méněprací, spočívajících ve zjednodušené montáži některých komponentů, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek smlouvy č. RISM/DILO-2018/0329 - D1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2018/0329 ze 
dne 20.06.2018 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy č. RISM/DILO-2018/0329 - D1 starostovi města k podpisu. 
Termín: 05.11.2018 

 

R/646/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  v návaznosti na změnu termínu části veřejné zakázky Údržby silnic Královéhradeckého kraje,  
a. s. - prodloužení termínu dokončení prací do 18.11.2018 a dokončení díla do 30.12.2018  
s úpravou své části SOD, tedy s prodloužením termínu dokončení prací do 18.11.2018  
a prodloužením termínu dokončení díla do 30.12.2018 akce: "II/300 Dvůr Králové nad Labem 
malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - I. etapa", 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 2 č. RISM/DILO-2018/0395-D2 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2018/0395 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2018/0395-D2 starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 02.11.2018 
 

R/647/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.10.2018 veřejné zakázky na služby - 
zhotovení projektu na akci: Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení 
(DUR+DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavební akce "III/29928 
Dvůr Králové nad Labem - Vítězná", 

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

2.1.  o vyloučení účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce na vypracování dokumentace pro 
vydání společného povolení (DUR+DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) stavební akce „III/29928 Dvůr Králové Nad Labem - Vítězná” Ing. Ivan Šír, projektování 
dopravních staveb CZ s. r. o., Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové,  
IČ 25962914, z důvodu neprokázání složení zadavatelem požadované jistoty, 

2.2.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka společnosti Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o., IČ 27466868, se sídlem 
Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové s nabídkovou cenou  
405.000 Kč bez DPH, 490.050 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2018/1019 včetně příloh s vítězným uchazečem výše uvedené 
veřejné zakázky a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 
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4.   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  předložit smlouvu č. RISM/DILO-2018/1019 starostovi města k podpisu. 
Termín: 15.11.2018 

 

R/648/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky na akci "ZŠ Schulzovy sady - odborné učebny a zajištění 
bezbariérovosti v budově A - Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem, dodávka školního nábytku  
a učebních pomůcek" jako nadlimitní veřejnou zakázku, zadávané v otevřeném řízení podle  
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně 
příslušných dokumentů - zadávací dokumentace, časový harmonogram, 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, 
Termín: 15.07.2019 

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

Termín: 30.11.2018 
2.2.  vedoucímu RAF 

2.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu města pro rok 2019. 
Termín: 15.12.2018 

 

R/649/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   rozhodu je  

1.1.  o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na službu "Tisk a kompletace Novin 
královédvorské radnice 1/2019 - 12/2021", kterým je společnost SAMAB Press Group, a. s., 
Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, IČ: 25524291, za cenu 927.993 Kč bez DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o dílo Tisk a kompletace Novin královédvorské radnice 1/2019 - 12/2021 č. VKV/DILO-
2018/0988 se společností SAMAB Press Group, a. s., Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, a pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VKV 

3.1.1.  předložit starostovi města smlouvu o dílo Tisk a kompletace Novin královédvorské radnice 
1/2019 - 12/2021 č. VKV/DILO-2018/0988 k podpisu, 

Termín: 30.11.2018 
3.1.2.  zajistit zveřejnění smlouvy o dílo Tisk a kompletace Novin královédvorské radnice 1/2019 - 

12/2021 č. VKV/DILO-2018/0988 v registru smluv. 
Termín: 14.12.2018 

 

R/650/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zpracováním analýzy hospodaření na lesním majetku města Dvůr Králové nad Labem  
ve formě lesnického a ekonomického auditu společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem  
s. r. o. a s výběrem zhotovitele - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR,  
IČ 45035652, se sídlem K Silu 198, Pelhřimov, 

 



Strana 8/8 

2.   schva lu je  

2.1.  Cenu za dílo v maximální výši 60.000 Kč (zpracovatel není plátcem DPH) a smlouvu o dílo  
na provedení kontroly hospodaření se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, 
se sídlem K Silu 198, IČ 45035652, Pelhřimov, č. KTÚ/OKNC - 2018/1011 a pověřuje starostu 
města jejím podpisem. 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu KTÚ-PO 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.10.2018 

 

R/651/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  průběžné plnění úkolů uložených radou města k 30.09.2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny u nesplněných a oddálených úkolů uložených radou města dle přílohy č. 1 a č. 2. 

 

R/652/2018 - 146. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.   program 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného  
ve čtvrtek 01.11.2018 od 16 hodin v sále Hankova domu. 

1. Zahájení 

2. Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva města 

3. Volba návrhové komise 

4. Schválení programu 

5. Stanovení počtu členů rady města 

6. Volba starosty 

7. Stanovení počtu místostarostů a určení, pro které funkce členové zastupitelstva města budou 
nebo nebudou dlouhodobě uvolnění 

8. Volba místostarostů 

9. Určení okruhu úkolů svěřených starostovi města a místostarostům 

10. Volba členů rady města 

11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města 

12. Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba předsedy a členů 

13. Diskuze 

14. Závěr 

 

 

 

 

 

Alexandra Jiřičková v. r.     Jan Helbich v. r. 

   místostarostka       místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  
 

 


