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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

24. 
VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 10.07.2019 

R/422/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. Ceník prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s platností od 
12.07.2019 dle přílohy č. 2. 

R/423/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 62 v čp. 2901, 
Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem: 
1. místo: Jan Prouza, ************************, 
2. místo: Milena Haasová, *****************************, 
3. místo: Zuzana Plecháčová, *****************************, 
4. místo: Vangelis Ganačos, **************************************, 

1.2. pronájem bytu č. 62 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Janu Prouzovi, 
*************************, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města 
Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 22.07.2019 do 21.07.2020, za smluvní 
nájemné ve výši 6.000 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy 
o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a nájemné za období 
22.07.2019-21.07.2020, 

1.3. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2019/0690 v souladu s bodem 1.2. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu o nájmu bytu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 19.07.2019 

R/424/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. změnu nájemní smlouvy č. RIM/NAJE -2013/0990 uzavřené na část pozemkové parcely 
č.  2020/3 o výměře 128 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, spočívající v rozšíření 
nájemců předmětné nemovitosti o Veroniku Formánkovou, ***********************, 

1.2. dodatek č. 1 RIM/NAJE-2013/0990-D-1 k nájemní smlouvě v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.07.2019 

R/425/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3714/3 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5011-253/2019, 
za jednorázovou finanční úhradu ve výši 5.860 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 6.873 Kč 
včetně příslušné sazby DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018106/VB3 (ES OEMM/VB-
2019/0695) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02, která je na základě plné moci zastoupena Milanem Schejbalem, 
se sídlem Kocbeře 91, 544 64, který je na základě plné moci zastoupen Petrem 
Havlíčkem, se sídlem Jana Palacha 1348, 511 01 Turnov a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.07.2019 

R/426/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit odkoupení stavební parcely č. 4585 o výměře 39 m2, pozemkové parcely 
č. 2689/2 o výměře 205 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od České republiky - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 128 00 Praha 2, za kupní cenu ve výši 74.000 Kč, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. 65/512/2019 (ES OEMM/KUPP-2019/0696) v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/427/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 1535/44, 
č. 1535/30, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve 
výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH (tj. 242 Kč včetně příslušné sazby DPH) za každý 
započatý metr uloženého kabelového vedení a zařízení a s umístěním stavby v částech 
pozemkových parcel č. 1535/44, č. 1535/30, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-2018643/SOBS VB/2 (ES OEMM-BUDO-2019/0697) se společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 
základě plné moci zastoupena společností GTT a. s., se sídlem Praha 8, Horňátecká 
1772/19, 182 00 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.07.2019 

R/428/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. záměr směny částí pozemkové parcely č. 4112, které jsou dle geometrického plánu 
č. 4757-84/2017 označeny jako díl „h“ o výměře 18 m2, díl „a“ o výměře 113 m2, části 
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pozemkové parcely č. 4113, která je dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označena 
jako díl „b“ o výměře 67 m2, částí pozemkové parcely č. 4110, které jsou dle 
geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díl „q“ o výměře 4 m2, díl „l“ 
o výměře 108 m2, části pozemkové parcely č. 4111, která je dle geometrického plánu 
č. 4757-84/2017 označena jako díl "g" o výměře 1 m2, částí pozemkové parcely č. 4109, 
které jsou dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díl „p“ o výměře 
3 m2, díl „s“ o výměře 3 m2, díl „v“ o výměře 69 m2, části pozemkové parcely č. 4100, 
která je dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označena jako díl „k2“ o výměře 
13 m2, části pozemkové parcely č. 4099/1, která je dle geometrického plánu č. 4757-
84/2017 označena jako díl „q2“ o výměře 247 m2, částí pozemkové parcely č. 4105, které 
jsou dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díl „i1“ o výměře 23 m2, díl 
„l1“ o výměře 87 m2, části pozemkové parcely č. 4103, která je dle geometrického plánu 
č. 4757-84/2017 označena jako díl „x1“ o výměře 56 m2, části pozemkové parcely 
č. 4101, která je dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označena jako díl „i2“ 
o výměře 81 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, předem určenému zájemci 
Královéhradeckému kraji, jako vlastníkovi komunikace, za části pozemkové parcely 
č. 3726/1, které jsou dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díly „j“, 
„m“, „d“, „n“, „o“, „k“, „r“, „e“, „i“, „c“, „r1“, „o1“, „b2“, „e2“, „f2“, „v1“, „y1“, „a2“, 
„q1“, „h1“, „k1“, „j1“, „m1“, „w1“ a části označené jako nově vzniklá pozemková parcela 
č. 3740/12, části pozemkové parcely č. 3740/5, které jsou dle geometrického plánu 
č. 4757-84/2017 označeny jako díly „x“, „e1“, „g1“, „f1“, „u“, části pozemkové parcely 
č. 3740/2, které jsou dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díly „o2“, 
„s2“, „l2“, „r2“ a části označené jako nově vzniklá pozemková parcela č. 3740/13, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 
1245, 500 03 Hradec Králové, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr směny 
pozemků dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 19.07.2019 

R/429/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. změnu rozsahu předmětu nájmu spočívající ve vyjmutí pozemkových parcel č. 3610/3, 
č. 4734/3 a stavební parcely č. 4585, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 8 k nájemní smlouvě č. 4335 N 05/54 (ES dodatek č. 8 RIM/NAJE-2005/277-D-
8) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení s Českou republikou - Státním pozemkovým 
úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov a pověřuje starostu 
města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit dodatek dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.07.2019 

R/430/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1619/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 19.07.2019 
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R/431/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. záměr města prodloužit výpůjčku prostor sloužících podnikání o celkové výměře 
133,31 m2 nacházející se v 2. podlaží domu čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové 
nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr prodloužení výpůjčky dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 12.07.2019 

R/432/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. ukončení pronájmu pozemkové parcely č. 4734/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
dohodou, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 4335 N 05/54 ve znění dodatku č. 6 ze dne 
21.08.2013 (ES OEMM/DOHO-2019/0689) s Českou republikou - Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 
128 00  Praha 2 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.07.2019 

R/433/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. výpověď z nájmu bytu č. 111 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, podanou 
Jiřinou Burešovou, *********************************. Výpovědní lhůta skončí ke 
dni 30.09.2019. 

R/434/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. ukončení pronájmu pozemkové parcely č. 4028/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
dohodou, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 7591 N 15/54 ze dne 30.11.2015 
(ES OEMM/DOHO-2019/0691) s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 19.07.2019 

R/435/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. výpověď nájmu části pozemkové parcely č. 576/1 o výměře 237 m2 v k. ú. Zboží u Dvora 
Králové s tříměsíční výpovědní lhůtou, Ondřeji Hamerskému, ********************** 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit výpověď dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 19.07.2019 
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R/436/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. nesouhlasit s úplatným nabytím spoluvlastnického podílu pozemkové parcely č. 690/6 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem ve výši 1/2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem od 
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2. 

R/437/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. záměr prodat část pozemkové parcely č. 54/2 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 19.07.2019 

3. doporučuje zastupitelstvu města 

3.1. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 673 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, Andree 
Chrenkové, ***********************************. 

R/438/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  souhlasí 

1.1. s odkoupením technické infrastruktury - komunikace, vodovodu, kanalizace, veřejného 
osvětlení na pozemkové parcele č. 649/15 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od společnosti 
J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem. 

R/439/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 31 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 
k 31.07.2019, s Evou Gorovou, *************************************, 

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2019/0701 v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu dle bodu 1.2. tohoto usnesení 
starostovi města k podpisu. 

Termín: 19.07.2019 

R/440/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  rozhoduje 

1.1. o stanovení závazných pravidel finančních úhrad výjezdů požární jednotky města Dvůr 
Králové nad Labem - Žireč vyvolaných elektrickou požární signalizací a vyhodnocených 
jako plané poplachy, 

2.  schvaluje 

2.1. smlouvu č. KRI_1/OSTA-2019/0703 s provozovatelem elektrické požární signalizace 
Městské muzeum, Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, 

3. ukládá krizovému manažerovi 

3.1. předložit smlouvu č. KRI_1/OSTA-2019/0703 starostovi města k podpisu. 

Termín: 19.07.2019 

R/441/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  souhlasí 

1.1. s rozšířením předmětu smlouvy o nová tisková zařízení, 
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2.  schvaluje 

2.1. dodatek č. 3 k servisní a materiálové smlouvě se spol. Kyocera Document Solutions 
Czech, s. r. o., OI/OSTA-2013/0800 - D3 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. předložit dodatek smlouvy starostovi města k podpisu. 

Termín: 19.07.2019 

R/442/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky na akci: „Technické vybavení sdílené učebny informatiky 
a robotiky v SŠIS“ jako podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění včetně příslušných dokumentů - zadávací 
dokumentace, časového harmonogramu a návrhu kupní smlouvy, 

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. složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise 
pro hodnocení nabídek a pro posouzení splnění podmínek účasti, včetně náhradníků, 

1.4. vedoucího odboru OI jako osobu oprávněnou, jednat ve věcech této veřejné zakázky, jak 
s Michalem Kudrnáčem, tak i navenek, 

2.  rozhoduje 

2.1. že při zadávání této zakázky bude zahájení provedeno zveřejněním v systému E-ZAK, 

3. ukládá vedoucímu OI 

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

3.2. zajistit činnost hodnotící komise. 

Termín: 09.08.2019 

R/443/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  bere na vědomí 

1.1. získání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Městským muzeem ve Dvoře Králové 
nad Labem, Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 50.000 Kč na 
restaurování sbírkového předmětu - dámská pelerína. 

R/444/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. odměny za mimořádné aktivity, dle důvodové zprávy, ředitelce Hankova domu, 
městského kulturního zařízení a ZŠ E. Krásnohorské, Dvůr Králové nad Labem. Výplata 
odměn je možná jen v rámci přidělených mzdových prostředků. 

R/445/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Partnerství, o. p. s., Údolní 567/33, Brno - město, ve výši 3.000 Kč na 
marketingové aktivity Labské stezky (nákup služeb) v roce 2020, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2019/0694 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 30.07.2019 
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R/446/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  bere na vědomí 

1.1. získání finančních prostředků z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, ve výši 
2.597.973 Kč na projekt Podpora vzdělávání na ZŠ Schulzovy sady II, 

2.  ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat poskytnutou dotaci do návrhu rozpočtového opatření. 

Termín: 31.12.2019 

R/447/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  bere na vědomí 

1.1. získání dotace z rozpočtu ministerstva kultury Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr 
Králové nad Labem, Spojených národů 1620, ve výši 90.000 Kč na projekt 25. ročník 
celostátní soutěže mladých amatérských filmařů Juniorfilm - memoriál Jiřího Beneše 
a  Zlaté slunce Dvůr Králové nad Labem 2019, 

R/448/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  bere na vědomí 

1.1. navýšení dotací pro Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad Labem z 2. kola 
dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na provoz sociálních služeb - na 
pečovatelskou službu 365.800 Kč, na azylový dům 50.000 Kč, 

2.  souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků na účet města Dvůr Králové nad Labem, zřizovatele 
příjemce dotace a s jejich převedením na účet Pečovatelské služby Města Dvůr Králové 
nad Labem, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zapracovat získané dotace do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 30.09.2019 

R/449/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  nesouhlasí 

1.1. s přijetím nabízeného majetku uvedeného v příloze č. 1 od Pečovatelské služby Města 
Dvůr Králové nad Labem. 

R/450/2019 - 24. 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 projektu „Sportuj ve škole“ pro školní rok 2019/2020, 

2.  souhlasí 

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

R/451/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  bere na vědomí 

1.1. zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné 
zakázky na akci: „Stavební úpravy stávajícího hřiště ve sportovním areálu pod Hankovým 
domem ve Dvoře Králové nad Labem na fotbalové hřiště s umělým povrchem“ ze dne 
02.07.2019, 

2.  rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na výše 
uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: PAVEL 
BOŘEK - STAVEBNÍ FIRMA, se sídlem Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
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IČ 11112166, s cenou 4.262.673,69 Kč bez DPH, 5.157.835,17 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2019/0702 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 
zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 17.07.2019 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. předložit smlouvu dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 17.07.2019 

R/452/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  souhlasí 

1.1. se zkrácením délky rekonstruovaného úseku kanalizační stoky o 30 m a se zvětšením 
jejího průměru na DN 800/1200 na akci: „Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné 
kanalizace DN 600/1200 ul. Luční, Dvůr Králové nad Labem“ od šachty ŠB-I/4 po šachtu 
ŠB/6 (ústí komory), kdy taková změna nemá vliv na cenu díla a ani na termín dokončení 
stavebních prací, 

2.  schvaluje 

2.1. dodatek č. RISM/DILO–2019/0286-D-1 ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO–2019/0286 
se  společností Wombat, s. r. o., IČ 47912553, Březinova 759/23, 616 00 Brno-město 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit dodatek smlouvy o dílo dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

Termín: 19.07.2019 

R/453/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. žádost o dotaci na projekt: „Vybudování a vybavení dvou jazykových učeben 
v ZŠ Podharť“ do vyhlášené dotační výzvy MAS Královédvorsko - Rozvoj infrastruktury 
pro vzdělávání III a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení a předložit ji starostovi 
města k podpisu, 

Termín: 31.07.2019 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v případě přiznání dotace a zaslání příslušného rozhodnutí zahrnout rozsah přidělených 
prostředků do rámce návrhu rozpočtu města na rok 2020, popř. do nejbližšího 
rozpočtového opatření rozpočtu města pro rok 2020. 

Termín: 31.03.2020 

R/454/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání stavebně-architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad Labem 
ze dne 05.06.2019, 

2.  souhlasí 

2.1. s vypracováním náplně pro městského architekta a jeho kompetence, 
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3. ukládá předsedovi komise stavebně–architektonické komise rady města 

3.1. zpracovat zadání a náplň městského architekta dle bodu 2.1. tohoto usnesení a následně 
je radě města předložit k projednání. 

Termín: 31.10.2019 

R/455/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky „Dodávka nábytku do odborných učeben v budově A ZŠ 
Schulzovy sady, Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem a do sdílené učebny informatiky 
a  robotiky ve Střední škole informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové 
nad Labem“ jako nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou v otevřeném řízení 
podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění včetně 
příslušných dokumentů - zadávací dokumentace, časového harmonogramu a návrhu 
kupní smlouvy, 

1.2. v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
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, 

2.  ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 15.12.2019 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. 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: 21.08.2019 

Alexandra Jiřičková v. r. 

   starosta města              místostarostka 

Jan Jarolím v. r. 


