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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

54. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

 konané dne 20.07.2020 

R/468/2020 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se snížením celkové ceny díla o 51.471,35 Kč bez DPH, tj. 62.280,34 Kč vč. DPH, na částku 

2.204.147,96 Kč bez DPH, tj. 2.667.019,03 Kč vč. DPH s ohledem na mělce uložený kabel 

nízkého napětí podél budovy TMW a STK, kdy nebylo možné použít na oddělení chodníku 

od nemovitosti betonové palisády, byly tedy osazeny zahradní betonové obruby. Dále 

nebylo možné provést protlak pro veřejné osvětlení z důvodu kolize se středotlakým 

potrubím plynu a namísto toho se realizoval překop komunikace na akci: „Rekonstrukce 

chodníků v ulici Nedbalova, Dvůr Králové nad Labem“, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 RISM/DILO-2020/0383-D1 se zhotovitelem: Pavel Bořek - STAVEBNÍ FIRMA, 

IČO 11112166, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu 

města jeho podpisem, 

3. ukládá           

 vedoucímu RISM            

3.1. předložit dodatek č. 1 RISM/DILO-2020/0383-D1 starostovi města k podpisu. 

Termín: 20.07.2020 

R/469/2020 - 54. 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: „Oprava vjezdu ke hřbitovu, Dvůr Králové nad Labem, Verdek“ ze dne 

20.07.2020, 

1.2. že město Dvůr Králové nad Labem obdrželo následující nabídku: 

Petr Šeba, IČO 47467851, se sídlem Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  

s nabídkovou cenou 670.913,51 Kč bez DPH, tj. 811.805,35 Kč vč. DPH, 

1.3. že hodnotící komise provedla posouzení podmínek dle zadávací dokumentace u jediného 

uchazeče, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu, 



2/2 

 

 

2. rozhoduje 

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

veřejnou zakázku tak, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy: Petr Šeba, 

IČO 47467851, se sídlem Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou 

cenou 670.913,51 Kč bez DPH, tj. 811.805,35 Kč vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2020/0330 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: 27.07.2020 

5. ukládá           

 vedoucímu RISM            

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

Termín: 07.08.2020 

R/470/2020 - 54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s přijetím dotace ve výši 4.100 Kč z dotačního fondu Královéhradeckého kraje jako 

objednatele dopravní obslužnosti a jejím bezodkladném přeposlání na účet příjemce 

dotace společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s., 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20RRD08-

0003, č. smlouvy ODP/POSS-2013/0428, kde město Dvůr Králové nad Labem vystupuje jako 

objednatel dopravní obslužnosti, 

3. ukládá           

 vedoucímu RAF            

3.1. zahrnout dotační prostředky v rámci příslušného rozpočtového opatření roku 2020. 

Termín: 30.09.2020 

 

 

 

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

     
      


