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 9. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 31.01.2019 

 
 
 
 

Usnesení č. R/39/2019 
Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. v souladu s usnesením zastupitelstva města č. Z/526/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr 
Králové nad Labem ze 06.09.2018 rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2018 včetně změn 
v  rámci jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, 
které upravuje schválený rozpočet na rok 2018 zahrnující již požadavky na schválený 
rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
 
• na straně příjmů zvyšuje   o  3,859.488,83 Kč  
• na straně výdajů snižuje   o 46,497.894,47 Kč  
• ve financování upravuje              o -50,357.383,30 Kč.  
 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018:  
• na straně příjmů     419.241.650,89 Kč  
• na straně výdajů    426.320.555,07 Kč  
• financování                    7.078.904,18 Kč.  
 
Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2018, po této úpravě v souhrnné výši 
7.078.904,18 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 
smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. informovat zastupitelstvo města o souhrnných hodnotách 9. rozpočtového opatření roku 
2018. 

Termín: 14.03.2019 

 
Usnesení č. R/40/2019 
Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. ruší 

1.1. usnesení č. R/130/2018 – 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem z 19.12.2018, 



2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytování služeb č. MP/POSS-2018/1155, se společností GLOBDATA a. s., 
IČ  056423691, se  sídlem Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1 na projekt prodeje virtuálního 
parkovacího lístku, 

2.2.  smlouvu o postoupení pohledávek č. MP/POSS-2019/0075, se společností GLOBDATA a. s., 
IČ  056423691, se sídlem Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1 na projekt prodeje virtuálního 
parkovacího lístku, 

2.3. smlouvu o zpracování osobních údajů č. MP/POSS-2019/0076, se společností GLOBDATA 
a.  s., IČ  056423691, se sídlem Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1 na projekt prodeje 
virtuálního parkovacího lístku. 

3. ukládá řediteli městské policie 

3.1. předložit smlouvu č. MP/POSS-2018/1155 starostovi města k podpisu. 

3.2. předložit smlouvu č. MP/POSS-2019/0075 starostovi města k podpisu. 

      3.3.    předložit smlouvu č. MP/POSS-2019/0076 starostovi města k podpisu. 

Termín: 01.02.2019 

Usnesení č. R/41/2019 
Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.    bere na vědomí 

1.1. zprávu o hodnocení a posouzení nabídek a protokoly o posouzení doplněných dokladů 
veřejné zakázky "ZŠ Schulzovy sady - Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v 
budově  A  - Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem, zajištění konektivity", 

2.   rozhoduje 

2.1  na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné 
zakázky tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti FLAME System s. r. o., 
IČ  26846888 se sídlem Dr.  Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava s nabídkovou 
cenou 2.988.401 Kč včetně DPH, 

2.2   o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. místo - AUTOCONT, a. s.,  IČO 04308697 se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava,  
702 00 Ostrava s nabídkovou cenou 3.120.609 Kč včetně DPH, 
3. místo - BRAIN computers s. r. o., IČO 25397265 se sídlem Kalvodova 1087/2, Mariánské 
Hory 709 00 Ostrava s nabídkovou cenou 3.316.610 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. kupní smlouvu číslo RISM/KUPN-2019/0019 s vítězným uchazečem, kterým je společnost 
FLAME Systém, s. r. o., IČ 26846888 se sídlem Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 
709  00  Ostrava a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1 informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

4.2. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu a předložit kupní smlouvu č.RISM/KUPN-2019/0019 
starostovi města k podpisu. 

Termín: 28.02.2019 

Usnesení č. R/42/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 



1.1. zprávu o hodnocení a posouzení nabídek a protokoly o posouzení doplněných dokladů 
veřejné zakázky  "ZŠ Schulzovy sady - Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově A 
- Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem: Dodávka školního nábytku a učebních pomůcek", 

2. rozhoduje 

2.1 na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky první části výše 
uvedené veřejné zakázky na dodávku školního nábytku tak, že nejvhodnější nabídkou je 
nabídka společnosti Z+M Partner, spol. s r. o., IČ 26843935 se sídlem Valchařská 3261/17, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava s nabídkovou cenou 5.403.541 Kč včetně DPH, 

2.2 o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
1. místo - KXN CZ, s. r. o., IČ 28784111 se sídlem Říčařova 611/30, Plotiště nad Labem, 
503  01 Hradec Králové s nabídkovou cenou 5.497.647 Kč včetně DPH, 

2.3 na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky druhé části výše 
uvedené veřejné zakázky na dodávku učebních pomůcek tak, že nejvhodnější nabídkou je 
nabídka společnosti Z+M Partner, spol. s r. o., IČ 26843935 se sídlem Valchařská 3261/17, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava s nabídkovou cenou 2.833.046 Kč včetně DPH, 

3.     schvaluje 

3.1. pro první část výše uvedené veřejné zakázky na dodávku školního nábytku kupní smlouvu 
č.  RISM/KUPN-2019/0021 s vítězným uchazečem se společností Z+M Partner, spol. s r. o., 
IČ  26843935 se  sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy, 

3.2. pro druhou část výše uvedené veřejné zakázky na dodávku učebních pomůcek kupní 
smlouvu č. RISM/KUPN-2019/0022 s vítězným uchazečem se společností Z+M Partner, 
spol.  s r. o., IČ 26843935 se  sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 
702  00  Ostrava a  pověřuje starostu města podpisem této smlouvy na dodávku učebních 
pomůcek, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

4.2. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvy a předložit kupní smlouvy č. RISM/KUPN-2019/ 
0021 a RISM/KUPN-2019/0022 starostovi města k podpisu. 

Termín: 28.02.2019 

 

 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

 


