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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

46. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 22.04.2020 

R/234/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. změnu obchodních podmínek, obsahujících sjednané výše obchodních slev pro jednotlivé 

druhy pojištění, u pojistné smlouvy č. 6667800144 na komplexní pojištění flotily vozidel, 

2.  schvaluje 

2.1. v návaznosti na bod 1.1. tohoto usnesení s tím související úpravu pojistné smlouvy 

č. 6667800144 na komplexní pojištění flotily vozidel ve smyslu dodatku č. 1, 

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

pozdějších předpisů a v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení Dodatek č. 1 k pojistné 

smlouvě č. 6667800144 (ES č. RAF/POJI/0631-2017/D-1) na komplexní pojištění flotily 

vozidel s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, 

Pobřežní 665/21 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3.  ukládá vedoucímu RAF 

3.1. předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 6667800144 

(ES č. RAF/POJI/0631-2017/D-1) na komplexní pojištění flotily vozidel v souladu s bodem 

2.2. tohoto usnesení. 

Termín: 30.04.2020 

 

R/235/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s přijetím dotace ve výši 179.000 Kč na realizaci projektu s názvem „Restaurování sousoší 

sv. Floriána v Žirči“ z dotačního programu 20KPGU2 - Obnova památkového fondu, jehož 

vyhlašovatelem je Královéhradecký kraj, 
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2.  schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytnutí dotace č. RISM/SMDO-2020/0404 s Královéhradeckým krajem, se 

sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 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: 30.04.2020 

4.  ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout příjem dotace do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 2020. 

Termín: 30.06.2020 

 

R/236/2020 - 46. 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 ulice Pod Safari, Dvůr Králové nad Labem“ ze dne 

06.04.2020, 

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: KAMPA - 

MARYNKA s. r. o., IČO 26014998, Lesní 1060, 514 01 Jilemnice, s nabídkovou cenou 

3.778.031,11 Kč bez DPH, tj. 4.571.417,64 Kč vč. DPH a dobou realizace 10 týdnů, 

3.  schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0439 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: 07.05.2020 

5.  ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 07.05.2020 

 

R/237/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. žádost obce Bílá Třemešná ze dne 03.04.2020 o prominutí úhrady faktury č. PF-2020-0-
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0127 za pronájem vysoušecího zařízení, 

2.  neschvaluje 

2.1. prominutí pohledávky za pronájem vysoušecího zařízení ve výši 18.622 Kč vč. DPH. 

 

R/238/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo pro výběr zhotovitele na investiční 

akci: „II/299 Dvůr Králové nad Labem - Verdek“ zadávanou podle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení. 

 

R/239/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. protokol z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné 

zakázky na akci: „Inženýrská činnost při územním řízení pro kanalizační přípojky v Žirči“ 

ze dne 17.04.2020, 

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: Dopravně 

inženýrská kancelář, s. r. o., IČO 27466868, se sídlem Bozděchova 1668/13a, 

500 02 Hradec Králové, s nabídkovou cenou 387.000 Kč bez DPH, tj. 468.270 Kč vč. DPH, 

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

 2. WATER DESING GROUP Ltd., IČO 06969658, se sídlem Bořivojova 878/35, 

130 00 Praha 3, s nabídkovou cenou 582.500 Kč bez DPH, tj. 704.825 Kč vč. DPH  

 3. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., IČO 47116901, se sídlem Nábřežní 4, 

150 56 Praha 5, s nabídkovou cenou 587.500 Kč bez DPH, tj. 710.875 Kč vč. DPH  

 4. Aquion, s. r. o., IČO 49101340, se sídlem Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7, 

s nabídkovou cenou 625.500 Kč bez DPH, tj. 756.855 Kč vč. DPH, 

3.  schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0382 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: 24.04.2020 

5.  ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 30.04.2020 
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R/240/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. protokol z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné 

zakázky na akci: „Rekonstrukce podlahové krytiny sportovní haly ZŠ Strž ve Dvoře Králové 

nad Labem“ ze dne 17.04.2020, 

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: Profil Plus 

s. r. o., Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most, IČO 43225110, s nabídkovou cenou 

1.799.685,49 Kč bez DPH, tj. 2.177.619,44 Kč vč. DPH, 

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

2. Pavlacký s. r. o., Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice, IČO 63472902, s nabídkovou 

cenou 1.890.623,50 Kč bez DPH, tj. 2.287.654,44 Kč vč. DPH  

3. A SPORT PRODUKT s. r. o., Sarajevská 3, 120 00 Praha 2, IČO 45315868, s nabídkovou 

cenou 1.907.416,65 Kč bez DPH, tj. 2.307.974,15 Kč vč. DPH  

4. ROYAL TECH s. r. o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČO 27558657, s nabídkovou 

cenou 1.972.204,55 Kč bez DPH, tj. 2.386.367,51 Kč vč. DPH  

5. Holmark Creative s. r. o., Loučka 2, 783 22 Cholina, IČO 29388244, s nabídkovou cenou 

2.396.865 Kč bez DPH, tj. 2.900.206,65 Kč vč. DPH  

6. MAN Podlahy s. r. o., U Barevny 100, 582 22 Přibyslav, IČO 28826302, s nabídkovou 

cenou 2.434.088,85 Kč bez DPH, tj. 2.945.247,51 Kč vč. DPH  

7. SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO 25560191, 

s nabídkovou cenou 2.628.555,25 Kč bez DPH, tj. 3.180.551,85 Kč vč. DPH, 

3.  schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO - 2020/0387 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: 24.04.2020 

5.  ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 05.05.2020 

 

R/241/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. výroční zprávu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem za rok 2019 dle 

přílohy č. 1. 
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R/242/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. pronájem bytu č. 32 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Vítu 

Zlámalovi, ***********************, na dobu určitou, od 23.04.2020 do 22.04.2022, 

za smluvní nájemné 4.124 Kč/měsíc, za předpokladu, že Vít Zlámal uhradí před podpisem 

smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, 

1.2. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/0416 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. pronájem bytu č. 33 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, Tereze 

Rákosníkové, ****************************************, na dobu určitou, od 

23.04.2020 do 22.04.2022, za smluvní nájemné 5.600 Kč/měsíc, za předpokladu, že 

Tereza Rákosníková uhradí před podpisem smlouvy jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 

nájemného, 

1.4. smlouvu o nájmu bytu č. OEMM/ONBT-2020/0417 v souladu s bodem 1.3. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvy o nájmu bytu dle bodů 1.2. a 1.4. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 23.04.2020 

 

R/243/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.    doporučuje zastupitelstvu města 

1.1.  trvat na usnesení č. Z/114/2019 – 7. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
26.09.2019, kterým schválilo 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.  neschválit 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 130.000 Kč, 

1.3.  neschválit kupní smlouvu č. 20/512/2020 (ES OEMM/KUPP-2020/0442) v souladu 
s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 

R/244/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 835/16 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5085-13334/2019, za 

jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 2.420 Kč 

včetně příslušné sazby DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018479/VB/01 
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(ES OEMM/VB-2020/0441) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 405 02 Děčín, 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, která je na základě plné moci zastoupená společností 

VČE – montáže, a. s., se sídlem 531 17 Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, která je na 

základě plné moci zastoupena společností GEOŠRAFO s. r. o., se sídlem 500 03 Hradec 

Králové, Zemědělská 1091/3b 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: 12.05.2020 

R/245/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části stavební parcely č. 133, jejíž součástí je 

budova čp. 406 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční úhradu, která 

bude stanovena znaleckým posudkem, nejméně však ve výši 10.000 Kč bez příslušné 

sazby DPH (tj. 12.100 Kč včetně příslušné sazby DPH) s Českou poštou, s. p., se sídlem 

225 99 Praha 1, Politických vězňů 909/4, ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem, 

2.  schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu 

provést stavbu č.  ČP/2020/02994 (ES OEMM/BUDO-2020/0443) v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení 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: 15.05.2020 

 

 

R/246/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 792/1 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, a to v rámci stavby „REKO MS Dvůr Králové n. L. – Na Vyhlídce – 

II. etapa“, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH 

(tj. 242 Kč včetně příslušné sazby DPH) za každý započatý metr uloženého plynového 

vedení a zařízení, pro GasNet, s. r. o., 

2.  schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. smlouvy 7700100714_1/BVB 

(ES OEMM/BUDO-2020/0447) se společností GasNet, 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 sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 
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3.  ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 15.05.2020 

 

R/247/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 792/1 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, a to v rámci stavby „REKO MS Dvůr Králové n. L. – Slunečná, 

3. etapa“, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH 

(tj. 242 Kč včetně příslušné sazby DPH) za každý započatý metr uloženého plynového 

vedení a zařízení, pro GasNet, s. r. o., 

2.  schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. smlouvy 7700100892_1/BVB 

(ES OEMM/BUDO-2020/0448) se společností GasNet, 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 sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 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: 15.05.2020 

 

R/248/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Základní školou 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, 

o podporu z Operačního programu Zaměstnanost MPSV - Prorodinná opatření, na provoz 

Dětského klubu, 

2.  souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 

1.1. tohoto usnesení. 

 

 

R/249/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. podání žádosti Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, do 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony III., č. výzvy 02_20_080, 

vyhlášeného MŠMT, na personální podporu, rozvojové aktivity a projektové dny, 
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2.  souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě 

1.1. tohoto usnesení. 

 

R/250/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se zapojením Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, Základní školy 

5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, Základní školy Podharť, Dvůr Králové 

nad Labem, Máchova 884 a Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, 

Školní 1235, do projektu Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji IV – obědy 

do škol, ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a s uzavřením smluv 

o partnerství s finančním příspěvkem mezi Královéhradeckým krajem a výše uvedenými 

organizacemi jako partnery, 

2.  schvaluje 

2.1. souhlasy zřizovatele dle přílohy č. 1 a pověřuje starostu města podpisem dokumentů. 

 

 

R/251/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. oznámení o zapojení Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, 

Školní 1235, do projektu „Potravinová pomoc dětem Královéhradeckého kraje IV - obědy 

do škol ve školním roce 2020/2021“, 

2.  souhlasí 

2.1. s přijetím finančních prostředků v případě kladného vyřízení žádostí o finanční 

prostředky uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení. 

 

 

R/252/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se zapojením Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 do projektu 

DigiTU - DigiTAM a s uzavřením smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku 

s předkladatelem a koordinátorem projektu Základní školou, Trutnov, Komenského 399. 

 

 

R/253/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Domácímu hospicu Duha, o. p. s., Čsl. armády 1815, 
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508 01 Hořice, na úhradu části mzdových nákladů zdravotních sester, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2020/0445  v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 12.05.2020 

 

R/254/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s výběrem poskytovatele veterinární péče MVDr. Martinou Taslerovou, IČO 74650505, 

Žirecká Podstráň č. p. 25, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2.  schvaluje 

2.1. smlouvu o veterinární péči pro nalezená zvířata umístěná v útulku č. VVS/OSTA-

2020/0232 s MVDr. Martinou Taslerovou, IČO 74650505, Žirecká Podstráň č. p. 25, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

3.  ukládá vedoucí VVS 

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

Termín: 29.04.2020 

R/255/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. dohodu o ukončení smlouvy o centralizovaném zadávání č. VVS/DOUS-2020/0418 

uzavřenou mezi MAS Královédvorsko, z. s. a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

1.2. dohodu o ukončení smlouvy o centralizovaném zadávání č. VVS/DOUS-2020/0419 

uzavřenou mezi Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 

a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. dohodu o ukončení smlouvy o centralizovaném zadávání č. VVS/DOUS-2020/0420 

uzavřenou mezi Základní školou Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 

a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.4. dohodu o ukončení smlouvy o centralizovaném zadávání č. VVS/DOUS-2020/0421 

uzavřenou mezi Technickými službami města Dvora Králové nad Labem a městem Dvůr 

Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5. dohodu o ukončení smlouvy o centralizovaném zadávání č. VVS/DOUS-2020/0422 

uzavřenou mezi Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem a městem Dvůr 

Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.6. dohodu o ukončení smlouvy o centralizovaném zadávání č. VVS/DOUS-2020/0423 

uzavřenou mezi Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem s. r. o.  

a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.7. dohodu o ukončení smlouvy o centralizovaném zadávání č. VVS/DOUS-2020/0424 
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uzavřenou mezi Hankovým domem, městským kulturním zařízením a městem Dvůr 

Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.8. dohodu o ukončení smlouvy o centralizovaném zadávání č. VVS/DOUS-2020/0425 

uzavřenou mezi Městskou knihovnou Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a městem Dvůr 

Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.9. dohodu o ukončení smlouvy o centralizovaném zadávání č. VVS/DOUS-2020/0426 

uzavřenou mezi Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem a městem Dvůr Králové 

nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí VVS 

2.1. předložit dohody o ukončení smlouvy o centralizovaném zadávání dle bodu 1.1. až 1.9. 

tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 20.05.2020 

 

R/256/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2020/0427 uzavřenou mezi MAS 

Královédvorsko, z. s. a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

1.2. smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2020/0428 uzavřenou mezi Základní 

školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 a městem Dvůr Králové nad 

Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2020/0429 uzavřenou mezi Základní 

školou Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 a městem Dvůr Králové nad 

Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.4. smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2020/0430 uzavřenou mezi 

Technickými službami města Dvora Králové nad Labem a městem Dvůr Králové nad 

Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5. smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2020/0431 uzavřenou mezi 

Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem a městem Dvůr Králové nad 

Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.6. smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2020/0432 uzavřenou mezi 

Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem s. r. o. a městem Dvůr 

Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.7. smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2020/0433 uzavřenou mezi Hankovým 

domem, městským kulturním zařízením a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

1.8. smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2020/0434 uzavřenou mezi Městskou 

knihovnou Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a městem Dvůr Králové nad Labem 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.9. smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2020/0435 uzavřenou mezi Městským 

muzeem ve  Dvoře Králové nad Labem a městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

1.10. smlouvu o centralizovaném zadávání č. VVS/OSTA-2020/0436 uzavřenou mezi Domem 
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dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 a městem 

Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

2.  ukládá vedoucí VVS 

2.1. předložit smlouvy o centralizovaném zadávání dle bodu 1.1. až 1.10. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu. 

Termín: 20.05.2020 

R/257/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. zprávu o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Služby 

elektronických komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem“, 

2.  rozhoduje 

2.1. o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že 

nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti: Vodafone Czech Republic a. s., 

IČO 25788001, náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, s nabídkovou cenou 

489.744 Kč bez DPH, tj. 592.590,24 Kč vč. DPH, 

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

 2. místo: T-Mobile Czech Republic a. s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1, 

148 00 Praha 4, s nabídkovou cenou 556.872 Kč bez DPH, tj. 673.815,12 Kč vč. DPH,  

 3. místo: O2 Czech Republic a. s., IČO 60193336, Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4, 

s nabídkovou cenou 831.360 Kč bez DPH, tj. 1.005.945,60 Kč vč. DPH,  

3.  schvaluje 

3.1. smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací č. VVS/POSS – 2020/0379 

s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy, 

4.  ukládá vedoucí VVS 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky malého rozsahu o jejím výsledku, 

4.2. předložit smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací č. VVS/POSS – 

2020/0379 starostovi města k podpisu. 

Termín: 29.05.2020 

 

R/258/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. záměr uzavření Koordinační dohody mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Policií ČR, 

1.2. Koordinační dohodu č. MP/DOHO-2020/0413 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2.  ukládá řediteli městské policie 

2.1. předložit Koordinační  dohodu č. MP/DOHO-2020/0413 starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.04.2020 

 

R/259/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. záměr výpůjčky techniky Policií ČR, 

1.2. smlouvu o dlouhodobé výpůjčce techniky č. MP/OVYP-2020/0414 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá řediteli městské policie 

2.1. předložit smlouvu o dlouhodobé výpůjčce techniky č. MP/OVYP-2020/0414 starostovi 

města k podpisu. 

Termín: 30.04.2020 

 

R/260/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. v souladu s ust. § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vnitřní 

předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2020 - Organizační řád, včetně přílohy - 

organizační schéma, a to s platností od 01.05.2020, 

2.  souhlasí 

2.1. se zveřejněním vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2020 na 

webových stránkách města, 

3.  ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. zveřejnit tento vnitřní předpis na webových stránkách města. 

Termín: 15.05.2020 

 

R/261/2020 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s podáním odvolání proti Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 38 Cm 53/2020-

67 předběžné opatření, kterým se městu ukládá zdržet se uzavření a plnění smlouvy, jejíž 

předmětem bude dodání licencí: „Licence Microsoft Office 2019, Exchange Server 2019, 

Windows Server 2019“, 

2.  souhlasí 

2.1. s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v soudním sporu se 

společností PREDNY SLM s. r. o., IČO 07972571, Veselá 169/24, Brno, č. j. 38 Cm 53/2020 
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advokátce Mgr. Kateřině Kavalírové z AK NNK a partneři s. r. o., Hradec Králové, 

3.  zmocňuje 

3.1. advokátku Mgr. Kateřinu Kavalírovou z AK NNK a partneři, s. r. o., zapsanou v seznamu 

advokátů ČAK pod č. e. 03870 k zastupování města Dvůr Králové nad Labem v rozsahu 

plné moci, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

 

 

 

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


