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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

25. 
VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 24.07.2019 

R/456/2019 - 25. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. protokol o hodnocení nabídek z 17.07.2019 na veřejnou zakázku: „ZŠ Podharť - Dodávka 
mobilních zařízení - Šablony II“, 

2. rozhoduje 

2.1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: „ZŠ Podharť - Dodávka mobilních 
zařízení - Šablony II“ tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Bc. Petr Šotola, 
Zborovská 2757, 544 01 Dvůr Králové nad Labem za cenu 250.470 Kč včetně DPH. 

R/457/2019 - 25. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. souhlasí 

1.1. s přijetím dotace ve výši 500.000 Kč na realizaci projektu s názvem „Všichni správně 
tušíme, že s přírodou se učíme (MŠ Drtinova)“, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytnutí dotace č. RISM/SMDO-2019/0736 ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 29.07.2019 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout příjem dotace do návrhu rozpočtu pro rok 2020. 

Termín: 30.09.2019 

R/458/2019 - 25. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: 
"Rekonstrukce ulice Preslova" zajišťované vedoucím odboru rozvoje, investic a správy 
majetku dle vnitřního předpisu č. 7/2019 čl. V, odst. 4 - Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem a v souladu s Obecnými 
pravidly pro žadatele a příjemce IROP a Metodickým pokynem PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ 
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 - 2020, tedy výzvu a písemnou zprávu komise 
o otevírání obálek s nabídkami, jejich hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti, 
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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: „Petr Šeba - 
REKOM, IČ 47467851, se sídlem Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad Labem“, 
s nabídkovou cenou díla 940.656 Kč bez DPH, 1.138.194 Kč s DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2019/0742 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: 12.08.2019 

5. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 12.08.2019 

R/459/2019 - 25. Rada města Dvůr Králové nad Labem -V 
1. souhlasí 

1.1. se snížením celkové ceny 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 - II. ČÁST: Dodávka učebních pomůcek pro nové 
odborné učebny a jejich zázemí v ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové nad Labem“ z částky 
2.833.686 Kč vč. DPH na částku 2.829.767,71 Kč včetně DPH, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 kupní smlouvy č. RISM/KUPN-2019/0022-D1 se společností Z + M Partner, 
spol. s r. o., IČ 26843935, se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. předložit dodatek č. 1 kupní smlouvy č. RISM/KUPN-2019/0022-D1 dle bodu 2.1. tohoto 
usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.07.2019 

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


