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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

47. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 29.04.2020 

R/262/2020 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. zprávu o posouzení nabídek z jednání komise ze dne 21.04.2020 veřejné zakázky na 

stavební práce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů na akci: „III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - 

II. etapa“, 

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: 

EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, 

s nabídkovou cenou 23.994.972,45 Kč bez DPH, tj. 29.033.916,67 Kč s DPH, přičemž část 

prací, které bude financovat město Dvůr Králové nad Labem, je ve výši 12.423.760,77 Kč 

bez DPH, tj. 15.032.750,52 s DPH, 

3.  schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0462 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4.  ukládá vedoucímu RISM 

4.1. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu dle bodu 3.1. tohoto 

usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 29.05.2020 

5.  ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout navýšení finančních prostředků na investiční akci: „III/299 15 Dvůr Králové nad 

Labem, ul. Heydukova - II. etapa“ do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 

2020. 

Termín: 15.06.2020 
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R/263/2020 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: „Dvůr Králové n. L. – Verdek, Pěší komunikace 

– II. etapa“ 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 č. 134/2016 Sb., Ctirada Pokorného, vedoucího odboru RISM 

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, 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 jejich 

posouzení včetně náhradníků v předloženém znění, 

2.  ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zajistit přípravu akce a její realizaci, 

Termín: 31.07.2021 

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 25.05.2020 před 

otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

Termín: 25.05.2020 

 

R/264/2020 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. informativní zprávu o přípravách na znovuotevření mateřských škol zřízených městem 

Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

R/265/2020 - 47. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. zprávu o situaci v základních školách zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem, 

2.  ukládá ředitelům/ředitelkám základních škol 

2.1. zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem akceptovat při zajištění dálkového 

vzdělávání „Doporučené postupy MŠMT pro školy v období vzdělávání na dálku“ 

a doporučení České školní inspekce, za využití dostupných nástrojů pro online vzdělávání, 
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2.2. podat zřizovateli písemnou zprávu o nastavení systému dálkového vzdělávání, zvlášť pro 

1. stupeň a 2. stupeň vč. informace o poskytování zpětné vazby žákům, o nastavení 

komunikace vedení školy s učiteli, o nastavení komunikace s rodiči. 

Termín: 06.05.2020 

 

 

 

 

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


