
1/3 

 

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

26. 
VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 07.08.2019 

R/460/2019 - 26. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zadávací dokumentaci a realizaci akce: 
„Náhrada původního WC návštěvníků a vestavba hygienického zázemí imobilních osob na 
Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem“ v souladu s článkem V, bod 5 vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem VIII, bod 1 vnitřního předpisu města 
Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.3. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci 
veřejné zakázky, 

1.4. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro 
posouzení splnění podmínek účasti včetně náhradníků, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 30.04.2020 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 
zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 30.08.2019 před otevíráním obálek 
s doručenými nabídkami. 

Termín: 30.08.2019 

R/461/2019 - 26. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. a doporučuje řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat 
nejvhodnější nabídku veřejné zakázky – „Dodávka dálkově řízeného žacího stroje“, 
kterou byla hodnotící komisí určena nabídka společnosti DVOŘÁK - svahové 
sekačky s.  r. o., se sídlem Pohled čp. 277, 582 21 Pohled, s nabídkovou cenou 638.120 Kč 
bez DPH, 772.125,20 Kč s DPH. 
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R/462/2019 - 26. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. upravený Provozní a návštěvní řád letního stadionu Dvůr Králové nad Labem dle přílohy 
č. 2. 

R/463/2019 - 26. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. protokol o hodnocení nabídek a protokol o posouzení doplněných podkladů na akci 
„Technické vybavení sdílené učebny informatiky a robotiky v SŠIS“, 

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 FLAME 
System s. r. o., Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ 26846888, s cenou 
1.209.932 Kč bez DPH (1.464.018 Kč včetně DPH), 

2.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. DLNK s. r. o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 26012162, 

s cenou 1.278.280 Kč bez DPH (1.546.719 Kč včetně DPH), 
3. Vertix, s. r. o., Štrossova 291, 530 03 Pardubice, Bílé Předměstí, IČ 02199939, s cenou 

1.410.240 Kč bez DPH (1.706.390,40 Kč včetně DPH), 

3. schvaluje 

3.1. kupní smlouvu OI/KUPN-2019/0780 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 
zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu OI 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

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

Termín: 16.08.2019 

R/464/2019 - 26. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. souhlasí 

1.1.
 s umístěním Publikačních setů v čekárně registru vozidel v Nedbalově ulici čp. 573, Dvůr 

Králové nad Labem a na recepci městského úřadu, náměstí T. G. Masaryka čp. 38, Dvůr 
Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu č. VVS/OSTA-2019/0746 o vzájemné spolupráci poskytování informací 
a využívání on-line programového vybavení technologie a služeb Obecního Publikačního 
systému se společností Carbon, s. r. o., IČ 25548620, Křenová 67c, 602 00 Brno 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí VVS 

3.1. předložit smlouvu č. VVS/OSTA-2019/0746 o vzájemné spolupráci poskytování informací 
a využívání on-line programového vybavení technologie a služeb Obecního Publikačního 
systému starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.08.2019 

R/465/2019 - 26. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. rozhoduje 

1.1. znak města Dvůr Králové nad Labem bude zobrazován v gotickém štítu. 
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R/466/2019 - 26. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit vstup města Dvůr Králové nad Labem v roli spoluzakladatele do krajské 
organizace destinačního managementu, která bude mít právní formu zapsaného spolku 
a v návrhu stanov je označena názvem "Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého 
kraje, z. s." a uhradit členský příspěvek, 

1.2. pověřit starostu města podáním přihlášky a jejím podpisem, 

1.3. uložit vedoucímu RAF zahrnout platbu členského příspěvku do návrhu rozpočtu na rok 
2020. 

 
 
Alexandra Jiřičková v. r.      Jan Helbich v. r. 
   místostarostka       místostarosta 


