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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

44. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 25.03.2020 

R/165/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. projednala 

1.1. předloženou zprávu o výsledku řádné periodické inventarizace majetku a závazků města 

Dvůr Králové nad Labem ke dni 31.12.2019, 

2. schvaluje 

2.1. výsledek roční periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr Králové nad 

Labem ke dni 31.12.2019, 

3. ukládá krizovému manažerovi 

3.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2019 k projednání 

v likvidační komisi rady města, 

Termín: 29.05.2020 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2019 k projednání 

v likvidační komisi rady města, 

Termín: 29.05.2020 

5. ukládá vedoucímu OI 

5.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2019 k projednání 

v likvidační komisi rady města, 

Termín: 29.05.2020 

6. ukládá vedoucí VVS 

6.1. předložit návrhy na vyřazení majetku označeného za přebytečný a neupotřebitelný 

v inventurních soupisech z řádné periodické inventarizace ke dni 31.12.2019 k projednání 

v likvidační komisi rady města. 

Termín: 29.05.2020 
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R/166/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1688/23 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

Dagmar Peterové, *****************************************, 

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: 07.04.2020 

R/167/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení pronájmu části pozemkové parcely č. 220/2 o výměře 135 m2 v k. ú. Žirecká 

Podstráň, s Pavlínou Pospíšilovou, ***************************, dohodou 

k 31.03.2020, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2020/0391 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. výpověď pronájmu pozemku s tříměsíční výpovědní lhůtou části pozemkové parcely 

č. 220/2 o výměře 400 m2 v k. ú. Žirecká Podstráň, Petru Kašparovi, *************, 

********************** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.4. záměr pronájmu pozemkové parcely č. 220/2 v k. ú. Žirecká Podstráň, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 

města k podpisu, 

2.2. předložit výpověď dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

2.3. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.4. tohoto usnesení na úřední desce Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 31.03.2020 

R/168/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání likvidační komise 16.03.2020, 

2. schvaluje 

2.1. vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 2 prodejem, 

2.2. kupní smlouvu č. VVS/KUPM-2020/0233 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.3. kupní smlouvu č. VVS/KUPM-2020/0234 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí VVS 

3.1. předložit kupní smlouvu dle bodu 2.2. a 2.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.03.2020 
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R/169/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem části pozemkové parcely č. 2020/3 o výměře 240 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkové roční nájemné 1.200 Kč, Miloši 

Khýrovi a Vaje Rudolfové, oba *********************************, na dobu 

neurčitou, od 01.04.2020, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/NAJE-2020/0344 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 10.04.2020 

R/170/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova ve 

Dvoře Králové nad Labem podanou nájemcem - Alenou Vychovou, IČO 04690435, 

Alešova 1436, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 2 v čp. 2956, ulice Štefánikova ve Dvoře 

Králové nad Labem, s Alenou Vychovou, IČO 04690435, Alešova 1436, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem, dohodou k 31.03.2020, 

2.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2020/378 v souladu s bodem 

2.1. tohoto usnesení, 

2.3. vrácení zaplaceného nájmu za období 16.03.2019 -31.03.2019 ve výši 1.815 Kč a uhrazení 

nákladů na elektrickou energii dle předloženého vyúčtování ve výši 3.468,38 Kč, 

2.4. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova ve 

Dvoře Králové nad Labem za cenu 1.301 Kč/m2/rok, včetně uplatnění meziročního 

inflačního růstu, 

3. vyzývá 

3.1. případné zájemce k podání nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2 

v čp. 2956 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem za těchto podmínek, 

4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi 

města k podpisu, 

4.2. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 2.4. tohoto usnesení na úřední desce Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 31.03.2020 

R/171/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3764/1, 
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č. 2074/30, č. 2074/14, č. 2062/6, č. 2061/8, č. 4030, č, 4031, č. 3772, č. 2339/2 č. 2337, 

č. 4033, č. 4038, č. 2063/2, č. 2064/2, č. 2067/2, č. 2067/18, č. 2067/20, č. 3838/1, 

č. 3765, č. 4034/1, č. 2067/1, č. 3764/1, č. 3764/2, č. 4035, všechny v k. ú. Dvůr Králové 

ad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH 

(tj. 242 Kč včetně příslušné sazby DPH) za každý metr uloženého elektrického vedení 

a zařízení, s umístěním zemního kabelového vedení v částech pozemkových parcel 

č. 3764/1, č. 2074/30, č. 2074/14, č. 2062/6, č. 2061/8, č. 4030, č, 4031, č. 3772, 

č. 2339/2 č. 2337, č. 4033, č. 4038, č. 2063/2, č. 2064/2, č. 2067/2, č. 2067/18, 

č. 2067/20, č. 3838/1, č. 3765, č. 4034/1, č. 2067/1, č. 3764/1, č. 3764/2, č. 4035, 

všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby  č. IE- 12-2006781/1 (ES OEMM/BUDO-2019/0355) se společností ČEZ Distribuce, 

a. s., se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, která je na základě plné 

moci zastoupena společností ING services CZ, s. r. o., se sídlem Strážní 168, 

541 01 Trutnov 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: 14.04.2020 

R/172/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 335 v k. ú. Sylvárov, 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 225-91/2019, za jednorázovou finanční náhradu ve 

výši 3.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 3.630 Kč včetně příslušné sazby DPH, pro 

společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018574/VB1 (ES OEMM/VB-

2020/0356) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, která je na základě plné moci zastoupena společností 

ELEKTRO-COMP spol. s r. o. se sídlem 552 03 Česká Skalice, Malá Skalice, Maloskalická 68 

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: 14.04.2020 

R/173/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 454 v k. ú. Žireč Městys, 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 246-1232/2019, za jednorázovou finanční náhradu 

ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH, pro 

společnost GasNet, s. r. o., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy 9900104329/2/2020 (ES OEMM/VB-

2020/0357) se společností Gas Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 

nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností GridServices, s. r. o., se 
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sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, Zdeňkem Kašparem, *********, 

********************** 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: 14.04.2020 

R/174/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr směny částí pozemkových parcel č. 583, č. 586, obě v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 

za části pozemkových parcel č. 79/3, č. 261/2, obě v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr směny dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 03.04.2020 

R/175/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. neschválit prodej části pozemkové parcely č. 327/17 v k. ú. Žireč Městys, Ing. Dušanu 

Chaloupkovi, *********************************, 

2. schvaluje 

2.1. záměr pronájmu částí pozemkových parcel č. 439/1, č. 327/17, obě v k. ú. Žireč Městys, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 2.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 03.04.2020 

R/176/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání - nebytový prostor č. 1 v čp. 2963 

v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, za cenu 

609,70 Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Naděždě Baierové, 

Roháčova 2121, 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: 31.03. 2020 

R/177/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 1849/1 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5002-77/2019, za jednorázovou 

finanční náhradu ve výši 5.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 6.050 Kč včetně příslušné 
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sazby DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018561/VB1 (ES OEMM/VB-

2020/0370) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, která je na základě plné moci zastoupena společností 

ELEKTRO-COMP spol. s r. o. se sídlem 552 03 Česká Skalice, Malá Skalice, Maloskalická 68 

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: 14.04.2020 

R/178/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení pronájmu garáže č. 1 na st. p. č. 3598 a garáže č. 2 na st. p. č. 3599, obě 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, s Martinou Šindelářovou, *********************** 

************************, dohodou k 31.03.2020, 

1.2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OEMM/DOUS-2020/0375 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení, 

1.3. záměr města pronajmout garáž č. 1 na st. p. č. 3598 a garáž č. 2 na st. p. č. 3599, 

k. ú. Dvůr Králové nad Labem v ulici Nedbalova u domu čp. 1243, za cenu 

4.980 Kč/1 garáž/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, 

2. vyzývá 

2.1. případné zájemce k podání nabídky na pronájem garáže č. 1 na st. p. č. 3598 a garáže č. 2 

na st. p. č. 3599 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v ulici Nedbalova u domu čp. 1243, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi 

města k podpisu, 

3.2. zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1.3. tohoto usnesení na úřední desce Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 10.04.2020 

R/179/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. usnesení č. R/126/2020 - 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 26.02.2020, 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

2.1. schválit odkoupení části stavební parcely č. 3180 o výměře 9 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, která je dle geometrického plánu č. 5060-503/2019 označena jako nově vzniklá 

pozemková parcela č. 4939 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 600 Kč/m2, 

tj. za celkovou kupní cenu ve výši 5.400 Kč, od družstva COOP Dvůr Králové nad Labem, 

družstvo, Legionářská 3031, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2020/0207 v souladu s bodem 2.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/180/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. pronájem prostoru na střeše budovy k umístění antény - Domov s pečovatelskou 

službou, ulice Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Martinu 

Frödemu, IČO 62050729, Sochorova 1694, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, za cenu 

250 Kč/měsíc/ks + DPH, tj. 3000 Kč bez DPH/rok/ks, s DPH 3.630 Kč/rok/ks, od 

01.04.2020 do 31.04.2025, 

1.2. nájemní smlouvu č. OEMM/ONNP-2020/0373 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.03.2020 

R/181/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1535/30 o výměře 1 161 m2 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, která je dle geometrického plánu č. 4731-420/2016 označena jako 

nově vzniklá pozemková parcela č. 1535/56 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr prodeje dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 03.04.2020 

R/182/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. výpověď bez výpovědní doby z nájmu bytu č. 11 v čp. 950, Boženy Němcové, Dvůr 

Králové nad Labem, Zdeňku Šílovi, *************************************, 

z důvodu naplnění výpovědního důvodu dle § 2291 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění 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: 31.03.2020 

R/183/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 7 v čp. 830, Kotkova, Dvůr 

Králové nad Labem se přihlásil jediný uchazeč, který však nesplnil podmínky výběrového 

řízení a byl vyřazen, 

2.    schvaluje 

2.1.  pronájem bytu č. 7 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, Tomáši Doležalovi, 
***************************, dle Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města 
(čl. 9 odst. 1), na dobu určitou, od 01.04.2020 do 31.03.2021, za smluvní nájemné ve výši 
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5.000 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve 

výši trojnásobku měsíčního nájemného a nájemné za období 01.04.2020 – 31.10.2020, 

2.2.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/0392 v souladu s bodem 2.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.3.  výsledné pořadí vzniklé z vyhodnocených nabídek na pronájem bytu č. 31 v čp. 2904, 

Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem:  

1. místo: Jiří Kroupa, **************************************,  

2. místo: Veronika Sedláčková, ******************************, 

2.4.  pronájem bytu č. 31 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu 

Kroupovi, ***********************************, dle Pravidel pro hospodaření 

s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou, od 01.04.2020 do 

31.03.2021, za smluvní nájemné ve výši 4.888 Kč/měsíc, za předpokladu, že uhradí před 

podpisem smlouvy o nájmu bytu jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

2.5.  smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/0381 v souladu s bodem 2.4. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3.    ukládá 

       vedoucí OEMM 

3.1.  předložit smlouvy o nájmu bytu dle bodu 2.2. a 2.5. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 31.03.2020 

R/184/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. ukončení nájmu bytu č. 321 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, k 31.03.2020, 

s Martinem a Šárkou Schejbalovými, ***********************************, 

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. OEMM/DOUS-2020/0390 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: 31.03.2020 

R/185/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. termíny zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem - do 

Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské školy, Dvůr Králové 

nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, ve dnech 05.05.2020 od 10:00 hodin 

do 14:00 hodin a 06.05.2020 od 12:00 hodin do 14:00 hodin, pro školní rok 2020/2021, 

2. bere na vědomí 

2.1. kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných 

městem Dvůr Králové nad Labem, dle přílohy č. 1 a 2. 

R/186/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč Misericordii o. p. s., Štefánikova 1207, Dvůr Králové 

nad Labem, na činnost Křesťanské psychologické poradny, 
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1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2020/0374 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: 14.04.2020 

R/187/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení ředitelky Mateřské školy Drtinova, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, 

o získání dotace ve výši 25.000 Kč z dotačního programu Královéhradeckého kraje 

Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků. 

R/188/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých 

a slabozrakých ČR, z. s., Krakovská 21, 110 00 Praha 1 pro Oblastní odbočku Trutnov, 

Horská 5/1, 541 01 Trutnov, 

1.2. darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2020/0380, 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: 14.04.2020 

R/189/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  neschvaluje 

1.1. poskytnutí finančního příspěvku rané péči Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí, 

Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, z důvodu nedoručení žádosti o dotaci v řádném 

termínu tj. od 30.01.2020 do 13.02.2020, v rámci výzvy pro poskytovatele sociálních 

služeb. 

R/190/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. čestné prohlášení dle přílohy č. 1, k ust. § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci smlouvy o horizontální 

spolupráci č. ŠKS/SPOL-2020/0241 a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

R/191/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. uzavření Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské školy, Dvůr 

Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, od 16.03.2020, 

2.  souhlasí 

2.1. s uzavřením Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a Mateřské školy, 

Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, do odvolání, z důvodu preventivního 
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opatření vzhledem k epidemiologické situaci šíření koronaviru. 

R/192/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. zápis památkové komise RM ze dne 04.03.2020, 

2.  doporučuje 

2.1. návrh rozdělení dotačních prostředků z programu Ministerstva kultury ČR „Podpora 

obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ dle 

přílohy č. 1. 

R/193/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. poskytnutí daru Podzvičinsku, z. s., Holovousy 39, Hořice, na kofinancování provozu 

Krkonošských cyklobusů 2020 ve výši 5.000 Kč, 

1.2. smlouvu o poskytnutí daru č. ŠKS/DAR - 2020/0359 dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

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

Termín: 14.04.2020 

R/194/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad Labem platný 

od 01.04.2020 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2.  ukládá vedoucí VVS 

2.1. zveřejnit Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad 

Labem. 

Termín: 01.04.2020 

R/195/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  odvolává 

1.1. ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, ke dni 25.03.2020: z funkce členky památkové komise RM a členky 

stavebně- architektonické komise RM Ing. arch. Kateřinu Sedláčkovou, z funkce členky 

stavebně-architektonické komise RM Ing. arch. Vladimíru Paterovou a z funkce člena 

stavebně-architektonické komise RM Ing. Marina Rudolfa. 

R/196/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly v Mateřské škole, Dvůr Králové nad Labem, 

Drtinova 1444 ze dne 28.2.2020. 
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R/197/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s hrazením vícenákladů za odvoz a likvidaci směsného komunálního a objemného 

odpadu z překládací stanice a ze sběrného dvora po dobu trvání dopravního omezení 

společnosti Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, 

IČO 42194920, ve výši 54 Kč/t odpadu, 

2.  schvaluje 

2.1. dodatek ke smlouvě č. OŽP/OSTA-2018/1076-D1 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

3.1. předložit dodatek smlouvy dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu, 

Termín: 16.04.2020 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout příslušné výdaje do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 31.05.2020 

R/198/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s využitím systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 

Králové nad Labem společností INECO průmyslová toxikologie, s. r. o., náměstí Republiky 

2996, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 27487270, 

2.  schvaluje 

2.1. smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného městem Dvůr 

Králové nad Labem č. OŽP/OSTA-2020/0377 se společností INECO průmyslová 

toxikologie, s. r. o., náměstí Republiky 2996, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

IČO 27487270, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

3. ukládá vedoucímu OŽP 

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

Termín: 16.04.2020 

R/199/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. prodloužení pojistného vztahu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Kooperativou 

pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká 

republika na pojištění plavidla s vlastním strojním pohonem MARINE Y16, za cenu 

11.222 Kč za jeden pojistný rok, 

1.2. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Pojistnou smlouvu 

č. 8849001096 (ES č. RAF/POJI/384-2020) s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna 

Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 na pojištění plavidla s vlastním 

strojním pohonem MARINE Y16 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2.  ukládá vedoucímu RAF 

2.1. předložit starostovi města k podpisu Pojistnou smlouvu č. 8849001096 

(ES č. RAF/POJI/0384-2020) na pojištění plavidla MARINE Y16 v souladu s bodem 

1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 30.03.2020 

R/200/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. zprávy o hodnocení a posouzení nabídek a protokol o otevírání obálek veřejné zakázky: 

„Vybudování a vybavení dvou jazykových učeben v ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem“ 

ze dne 09.03.2020, 

2.  rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky první části výše 

uvedené veřejné zakázky na dodávku stavebních prací tak, že nejvýhodnější nabídkou je 

nabídka společnosti STAVHAUS, s. r. o., nám. Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, IČO 04469739, s nabídkovou cenou 3.736.024 Kč bez DPH, tj. 4.520.589 Kč 

vč. DPH, 

2.2. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky druhé části výše 

uvedené veřejné zakázky na dodávku a montáž vybavení dvou jazykových učeben tak, že 

nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti KXN CZ, s. r. o., Říčařova 611/30, 

503 01 Hradec Králové, IČO 28784111, s nabídkovou cenou 1.270.910 Kč bez DPH, 

tj. 1.537.801,10 Kč. vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. pro první část výše uvedené veřejné zakázky na dodávku stavebních prací pro vybudování 

dvou jazykových učeben ZŠ Podharť smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0086 s vítězným 

uchazečem, se společností STAVHAUS, s. r. o., nám. Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem, IČO 04469739, 

3.2. pro druhou část výše uvedené veřejné zakázky na dodávku a montáž vybavení pro dvě 

jazykové učebny ZŠ Podharť smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0087 s vítězným 

uchazečem, se společností KXN CZ, s. r. o., Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové, 

IČO 28784111, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

4.2. předložit smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2020/0086 a č. RISM/DILO-2020/0087 starostovi 

města k podpisu po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvy. 

Termín: 20.04.2020 

R/201/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: „Restaurování sousoší sv. Floriána v Žirči“ v souladu 

s článkem 5 odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - 

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v souladu článkem 5 odst. 4 vnitřního předpisu města 
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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 

hodnocení nabídek včetně náhradníků, 

2.  ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 18.12.2020 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 30.04.2020 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

Termín: 30.04.2020 

R/202/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. v rámci přípravy investiční akce: „Veřejné osvětlení Žireč“ s uložením kabelu VO do části 

pozemkové parcely č. 410/1 v k. ú. Žireč Ves, která je ve vlastnictví Královéhradeckého 

kraje, za jednorázovou peněžitou vratnou kauci ve výši 1.210 Kč celkem, 

2.  schvaluje 

2.1. smlouvu č. 9/60/20/0047/Va/K (RISM/OSTA-2020/0332) o právu provést stavbu 

inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti pro připravovanou investiční akci: 

„Veřejné osvětlení Žireč“ v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, se Správou silnic 

Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Hradec Králové - Plačice, 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO 70947996 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: 03.04.2020 

R/203/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. v rámci investiční akce: „Odkanalizování lokality Lužánka“ s uložením kanalizace do části 

pozemkové parcely č. 3583/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která je ve vlastnictví 

Královéhradeckého kraje, za jednorázovou peněžitou vratnou kauci ve výši 25.531 Kč 

celkem, 

2.  schvaluje 

2.1. smlouvu č. 9/60/20/0028/Va/NK (ES RISM/OSTA-2020/0285) o právu provést stavbu 

inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti pro připravovanou investiční akci: 

„Odkanalizování lokality Lužánka“ v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, se Správou 

silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Hradec Králové - 
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Plačice, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 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: 03.04.2020 

R/204/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: „Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita 

Sylvárov, Dvůr Králové nad Labem – vodovod a kanalizace“ dle § 53 zákona č. 134/2016 

Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako veřejná zakázka na 

stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, včetně návrhu 

příslušných podkladů a formulářů, kterými jsou zejména výzva k podání nabídek, návrh 

smlouvy o dílo, krycí list, čestné prohlášení, 

1.2. v souladu s § 43 zákona 134/2016 Sb., společnost Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., 

IČO 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, 

1.3. vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat ve věcech této veřejné zakázky 

se společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., tak i navenek, 

1.4. složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich 

posouzení včetně náhradníků v předloženém znění, 

2.  ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 31.05.2021 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 

náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 23.04.2020 před 

otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

Termín: 23.04.2020 

R/205/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  rozhoduje 

1.1. v souladu čl. 5 odst. 4 vnitřního předpisu města č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem o výběru 

nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku: „Prodloužení garáže hasičské zbrojnice 

v Žirči“ tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: J. Pišta a spol., společnost s r. o., 

Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 00578894, s cenou 365.952 Kč bez 

DPH, tj. 442.802 Kč vč. DPH, 

2.  rozhoduje 

2.1. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. Pavel BOŘEK - STAVEBNÍ FIRMA, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
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IČO 11112166, s cenou 374.854 Kč bez DPH, tj. 453.573 Kč vč. DPH 

3. Milan Palm a spol., Žireč 148, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 69160724, s cenou 

503.685 Kč bez DPH, tj. 609.459 Kč vč. DPH 

4. Stavhaus s. r. o., náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

IČO 04469739, s cenou 523.153 Kč bez DPH, tj. 633.015 Kč vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO–2020/0376 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: 31.03.2020 

5. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 31.03.2020 

R/206/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zahájení zadávaní veřejné zakázky: „Zajištění inženýrské činnosti při územním řízení pro 

kanalizační přípojky v Žirči“, dle článku IV bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové 

nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 

Dvůr Králové nad Labem, včetně návrhu příslušných podkladů a formulářů, kterými jsou 

zejména výzva k podání nabídek, návrh smlouvy o dílo, krycí list, čestné prohlášení, 

1.2. zveřejnění této veřejné zakázky v systému E-ZAK v souladu s 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 této 

veřejné zakázky, 

1.4. složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise 

pro hodnocení nabídek a pro posouzení splnění podmínek účasti, včetně náhradníků, 

v předloženém znění, 

2.  ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 31.10.2020 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 17.04.2020 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

Termín: 17.04.2020 
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R/207/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komice o vyhodnocení nabídek veřejné 

zakázky na akci: „Rekonstrukce chodníků v ulici Nedbalova, Dvůr Králové nad Labem“ ze 

dne 17.03.2020, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o vyloučení uchazeče společnosti 

VODIZOL s. r. o., IČO 25929828, Kocbeře 180, 544 64 Kocbeře, z důvodu nesplnění 

podmínek zadavatele pro účast ve výběrovém řízení, kterými jsou technické kvalifikační 

předpoklady - referenční stavby, 

2.2. 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, IČO 11112166, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

s nabídkovou cenou 2.255.619,31 Kč bez DPH, tj. 2.729.299,36 Kč vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0383 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: 08.04.2020 

5. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 08.04.2020 

R/208/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  rozhoduje 

1.1. v souladu čl. 5 odst. 4 vnitřního předpisu města č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem o výběru 

nejvýhodnější nabídky na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na 

akci: „Výměna chlazení plochy zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem“ tak, že 

nejvýhodnější nabídkou je nabídka Ing. Tomáše Bukovského, Elišky Krásnohorské 2348, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 42930359, s nabídkovou cenou 774.400 Kč vč. DPH, 

1.2. o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. Ing. arch. Slíva Miroslav, Opava, Kylešovice, Gudrichova 444/58, IČO 11545534, 

s nabídkovou cenou 850.000 Kč vč. DPH, 

3. Ing. arch. Baleja Miroslav, Zlín, Malenovice, I. Veselkové 466, IČO 12220426, 

s nabídkovou cenou 1.015.190 Kč vč. DPH, 

2.  schvaluje 

2.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0215 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 
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3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku a předložit smlouvu o dílo dle 

bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.03.2020 

R/209/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: "Rekonstrukce podlahové krytiny sportovní haly ZŠ Strž ve 

Dvoře Králové nad Labem", v souladu s článkem VI., odst. A 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 VI., odst. A, 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: 31.07.2020 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak, aby 

zahájila svoji činnost prvním jednáním dne 17.04.2020 před otevíráním obálek 

s doručenými nabídkami. 

Termín: 17.04.2020 

R/210/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. důvody, které se vyskytly v průběhu veřejné zakázky „Licence Microsoft Office 2019, 

Exchange Server 2019, Windows Server 2019“, pro které nelze v zadávacím řízení veřejné 

zakázky pokračovat, 

2.  ruší 

2.1. zadávací řízení veřejné zakázky „Licence Microsoft Office 2019, Exchange Server 2019, 

Windows Server 2019“ zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem zadané 

podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019, Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. informovat uchazeče o zrušení veřejné zakázky. 

Termín: 27.03.2020 
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R/211/2020 - 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: „Licence Microsoft Office 2019, Exchange Server 2019, 

Windows Server 2019“, v souladu s článkem VI., 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 VI., odst. A, 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 OI, 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.  rozhoduje 

2.1. v souladu s článkem VI., odst. A, vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem 

č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 

Králové nad Labem, že pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce systému 

E-ZAK, 

2.2. v souladu s článkem VI., odst. B2, vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem 

č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 

Králové nad Labem, o zkrácení lhůty pro podání nabídek na 5 pracovních dnů, 

3. ukládá vedoucímu OI 

3.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

3.2. zajistit zahájení činnosti hodnotící komise k 03.04.2020. 

Termín: 30.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

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


