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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 10. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 06.02.2019 

 
 

Usnesení č. R/43/2019 
Rada města Dvůr Králové nad Labem -V 
 
1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 
do  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II. pro MŠ a ZŠ č. Výzvy 
02_18_063,vyhlášeného MŠMT, 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti o finanční prostředky 
uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 
Usnesení č. R/44/2019 
Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
 
1.  bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
k  získání finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 z dotačního 
programu Rozvoj podmínek pro vzdělávání na projekt „Podpora badatelsky orientované 
výuky na ZŠ Schulzovy sady“, 

2.  souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti o finanční prostředky 
uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 
Usnesení č. R/45/2019 
Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
 
1.   schvaluje 

1.1. odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem, 
a  to  Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, Základní školy Strž, 
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Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové 
nad Labem, Školní 1235 a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. 

Usnesení č. R/46/2019 
Rada města Dvůr Králové nad Labem -V 
 
1. bere na vědomí 

1.1. podání žádostí Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených 
národů 1620, o dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019, a to na projekty: 
Letní tábor Jívka - Robinsonův ostrov 2019 a Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše 
a  Královédvorské Zlaté slunce 2019, 

2.    souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele 
příjemce dotace a s jejich převedením na účet Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové 
nad Labem, Spojených národů 1620, v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě 
1.1 tohoto usnesení. 

Usnesení č. R/47/2019 
Rada města Dvůr Králové nad Labem - V  
 
1.  schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Janu Kolářovi ve výši 5.000 Kč na úhradu nájemného a  nákup cen v rámci 
projektu 2. prázdninová tramvaj (volejbalový turnaj smíšených družstev), 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2019/0074 v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy, 

2. ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1. předložit starostovi města smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu. 

Termín: 26.02.2019  
Usnesení č. R/48/2019 
Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
 
1.  schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Bílému kruhu bezpečí, z. s., U Trojice 1042/2, 
150  00 Praha 5, 

1.2. darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2019/0073 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2.       ukládá vedoucí ŠKS 

2.1. předložit starostovi města smlouvu k podpisu. 

Termín:26.02.2019 

Usnesení č. R/49/2019 
Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
 
1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: „Dvě nová osobní služební vozidla se speciální úpravou pro 
dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením“ v souladu s článkem 4. bod 5 vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města, 
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1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem 4, bod 5 vnitřního předpisu města Dvůr 
Králové nad Labem č. 20/2016, ředitelku Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 
Marcelu Hauke, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné zakázky, 

1.3. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí 
pro  hodnocení nabídek včetně náhradníků v předloženém znění, 

2. ukládá ředitelce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem  

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

2.2. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 
zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 18.03.2019 před otevíráním obálek s doručenými 
nabídkami. 

Termín: 03.04.2019 

Usnesení č. R/50/2019 
Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
 
1. bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Základní školou Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, k získání 
finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 v rámci dotačního 
programu Rozvoj podmínek pro vzdělávání na projekt „Harry Potter“ a dotačního programu 
Etická výchova ve školách na projekt „Třídnické hodiny pro žáky 5. - 9. ročníků“ 

2. souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí uvedených v bodě 1.1 
tohoto usnesení. 

2.2.  

Usnesení č. R/51/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

 

1.       bere na vědomí 

1.1. zápis ze sociální komise RM č. 1 ze dne 21.01.2019, 

2.  schvaluje 

2.1. umístění Gertrudy Vyhnálkové a Josefa Šedivého do domu s pečovatelskou službou, 

2.2. dotační program pro služby související se sociální oblastí pro rok 2019 dle přílohy č. 2, 

3. ukládá vedoucí ŠKS 

3.1. zveřejnit dotační program dle bodu 2.2. tohoto usnesení na úřední desce a na webových 
stránkách města. 

Termín: 07. 02. 2019  
Usnesení č. R/52/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s podáním žádostí o dotaci na obnovu a rozšíření kamerového systému a na forenzní značení 
jízdních kol z Programu prevence kriminality pro rok 2019, 

2. schvaluje 

2.1. žádost o dotaci na obnovu a rozšíření kamerového systému a na forenzní značení jízdních kol 
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z Programu prevence kriminality pro rok 2019, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v případě přiznání dotací a zaslání příslušných rozhodnutí o přidělení dotací, zahrnout 
přidělené dotační prostředky do příjmové části návrhu rozpočtu města na rok 2020, 

Termín: 30.09.2019 
4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit podání obou žádostí dle bodu 2.1 tohoto usnesení a předložit je starostovi města 
k  podpisu, 

Termín: 15.02.2019 
5. pověřuje 

5.1. starostu města podpisem obou žádostí o dotace dle bodu 2.1 tohoto usnesení. 

 

Usnesení č. R/53/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.      souhlasí 

1.1. se zahájením zadávání nadlimitní veřejné zakázky: „Pronájem kamerového systému 
pro  měření úsekové rychlosti“ s tím, že tato nadlimitní veřejná zakázka na dodávky bude 
zadávána formou otevřeného nadlimitního řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., zákon 
o  zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

2.      schvaluje 

2.1. v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění, že tato nadlimitní veřejná zakázka na dodávky bude zadávána formou otevřeného 
řízení včetně příslušných dokladů (Výzvy a zadávací dokumentace), časového harmonogramu 
zadávání a přepokládané realizace této veřejné zakázky, 

2.2. v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., společnost Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., 
IČ  25972154, se sídlem Dašická 247, 530 03 Pardubice, zastoupenou Ing. Janou Dvořákovou, 
jako osobu, která bude zadavatele zastupovat při provádění úkonů podle tohoto zákona 
souvisejících se zadávacím řízením, a tedy i jako osobu oprávněnou pro elektronické 
otevírání nabídek, 

2.3. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat ve věcech této veřejné zakázky, 
jak  se společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., tak i navenek a zároveň také jako 
osobu oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

2.4. vedoucího odboru OI, jako osobu oprávněnou pro elektronické otevírání nabídek, 

2.5. složení hodnotící komise a současně komise pro posouzení splnění podmínek účasti, včetně 
náhradníků, v předloženém znění, 

1. ukládá vedoucímu RISM 

1.1. zajistit přípravu akce i její realizaci v předpokládaných termínech, 

1.2. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro posouzení splnění podmínek 
účasti (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním 
18.03.2019 (v 10:45 hod.) před elektronickým otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

Termín: 18.03.2019 
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Usnesení č. R/54/2019 

Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání stavebně-architektonické komise z 30.01.2019. 

 

 

 

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

 


