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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

12. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

 konaného dne 17.09.2020 

Z/237/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

2. schvaluje 

2.1. nové termíny nesplněných úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle přílohy 

č. 2. 

 

Z/238/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 16.09.2020. 

 

Z/239/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. závěr Kontrolního výboru k provedené kontrole smluv a dodatků z roku 2007 a 2009, 

týkajících se odkupu pozemků od Martina Antonína městem Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/240/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis Osadního výboru Zboží z 12.05.2020 a 24.07.2020, zápis Osadního výboru Lipnice 

z 27.05.2020, zápis Osadního výboru Verdek z 10.06.2020 a zápis Osadního výboru Žireč 

z 22.06.2020, 
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2. schvaluje 

2.1. odpověď na zápis Osadního výboru Zboží, Osadního výboru Lipnice, Osadního výboru 

Verdek a Osadního výboru Žireč. 

 

Z/241/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci o vývoji soudního sporu se společností QIRIN s. r. o., č. j. 230 C 44/2017, 

vedeného u Městského soudu v Brně, 

2. souhlasí 

2.1. s uzavřením soudního smíru se společností QIRIN s. r. o. IČO 29315743, se sídlem č. p. 30, 

544 72 Bílá Třemešná v tomto znění: 

I. Žalobce a žalovaný se dohodli, že v souvislosti s uplatněným nárokem žalobce vůči 

žalovanému již byly vztahy mezi žalobcem a žalovaným zcela narovnány a žalobce 

a žalovaný nemají vůči sobě navzájem nadále v této souvislosti žádné závazky 

či pohledávky a žádný z nich tak není povinen druhému cokoli z tohoto důvodu uhradit. 

II. Žalobce a žalovaný se vzdávají svého práva na náhradu nákladů řízení, 

3. schvaluje 

3.1. dohodu o narovnání č. KTÚ/DOHO-2020/1046 mezi městem Dvůr Králové nad Labem, 

společností QIRIN s. r. o. IČO 29315743, se sídlem č. p. 30, 544 72 Bílá Třemešná, 

společností Vorlech.cz s. r. o., IČO 08421579, se sídlem č. p. 30, 544 72 Bílá Třemešná 

a společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., 

IČO 28818334, se sídlem náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/242/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. jmenuje 

1.1. v souladu s ustanovením bodu 7. písm. a) Statutu sociálního fondu zaměstnanců města 

a uvolněných členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem za člena správní rady 

tohoto fondu Evu Ježkovou. 

 

Z/243/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. určuje 

1.1. v souladu s § 104 odst.1 zákona o obcích starostovi Ing. Janu Jarolímovi, místostarostce 

Mgr. Alexandře Jiřičkové a místostarostovi Ing. Janu Helbichovi s ohledem na změny 

obsažené ve VP č. 7/2020 - Organizační řád městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

okruh svěřených úkolů takto: 

1.2. starosta Ing. Jan Jarolím dohlíží na činnost těchto odborů: 

- odbor kanceláře tajemníka úřadu 

- odbor ekonomiky a majetku města 

- odbor dopravní a správní 
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- odbor životního prostředí 

- odbor výstavby a územního plánování 

- oddělení vztahů k veřejnosti a krizového řízení, které jsou starostovi přímo podřízeny, 

1.3. místostarostka Mgr. Alexandra Jiřičková dohlíží na činnost těchto odborů: 

- odbor rozpočtu a financí 

- odbor školství, kultury a sociálních věcí 

- dále dohlíží na plnění úkolů v oblasti dotačních a investičních titulů, projektů, 

strategických a rozvojových materiálů města, 

1.4. místostarosta Ing. Jan Helbich dohlíží na činnost těchto odborů: 

- odbor rozvoje, investic a správy majetku 

- odbor informatiky 

- odbor obecní živnostenský úřad. 

 

Z/244/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. deleguje 

1.1. v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném 

znění, místostarostku Alexandru Jiřičkovou jako zástupkyni města Dvůr Králové nad Labem 

na valných hromadách společnosti Krematorium, a. s. Jaroměř po dobu jejího výkonu 

funkce místostarostky. 

 

Z/245/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. zrušuje 

1.1. delegaci Petry Zivrové jako zástupkyně města Dvůr Králové nad Labem ve spolku 

Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., 

2. pověřuje 

2.1. zastupitele Jana Béma zastupováním města Dvůr Králové nad Labem ve spolku Partnerství 

pro městskou mobilitu, z. s. 

 

Z/246/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. konstatuje 

1.1. že nepovažuje za nutné přijímat obecně závaznou vyhlášku města, která by omezovala 

možné používání hlučných zařízení o nedělích a svátcích. 

 

Z/247/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. petici občanů „Za mateřskou školu Lipnice“, 

2. schvaluje 

2.1. odpověď na petici podle přílohy č. 2 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
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Z/248/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. nový název ulice v lokalitě ulice Hradecké (delší ulice v příloze č. 1) na nový název ulice 

K Vodárně s účinností od 01.01.2021, 

1.2. nový název ulice v lokalitě ulice Hradecké (kratší ulice v příloze č. 1) na nový název 

V Lužánkách s účinností od 01.01.2021, 

1.3. nový název ulice v lokalitě ulice Pod Lesem (v příloze č. 2) na nový název V Podlesí 

s účinností od 01.01.2021, 

2. ukládá vedoucí ODS 

2.1. zajistit s účinností od 01.01.2021 realizaci této změny jak po stránce organizační, tak i po 

stránce technické. 

Termín: 01.01.2021 

 

Z/249/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. nevyhovět návrhu Martina Syrovátka na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 

Labem spočívající v umožnění výstavby rodinného domu na p. p. č. 1107/5 v katastrálním 

území Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/250/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odkoupení pozemkové parcely č. 3635/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od společnosti 

Lesy České republiky, s. p., IČO 42196451, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové, za 

cenu stanovenou znaleckým posudkem včetně uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého 

posudku a pověřuje starostu města podpisem žádosti o odkoupení pozemkové parcely. 

 

Z/251/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odkoupení pozemkové parcely č. 227 o výměře 158 m2 v k. ú. Žireč Ves, za kupní cenu ve 

výši 3.511 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem číslo 4934-20175 a uhrazení 

nákladů za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4.950 Kč bez příslušné sazby DPH, 

tj. 5.989,50 Kč včetně příslušné sazby DPH, od České republiky - Státního statku Jeneč, 

státního podniku v likvidaci, IČO 00016918, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 – Řepy, 

1.2. kupní smlouvu č. 36/910/20 (ES OEMM/KUPP-2020/0913) v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení 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: 09.10.2020 
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Z/252/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 3/16 celku na pozemkové parcele 

č. 3742 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, od Petra Pauluse, ********************* 

*******************, 

1.2. darovací smlouvu číslo OEMM/DAR-2020/0914 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

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: 09.10.2020 

 

Z/253/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odkoupení částí pozemkové parcely č. 2525/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 

363 m2, která je dle geometrického plánu č. 4841-504/2017 označena jako nově vzniklá 

pozemková parcela č. 2525/10 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, o výměře 78 m2, která je 

dle geometrického plánu č. 4841-504/2017 označena jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 2525/11 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, o výměře 240 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 4841-504/2017 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 3784/11 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, o výměře 86 m2, která je dle geometrického plánu č. 4841-

504/2017 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 3784/15 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, za celkovou kupní cenu ve výši 138.200 Kč bez příslušné sazby DPH, 

tj. 167.222 Kč včetně příslušné sazby DPH, stanovenou znaleckými posudky, od společnosti 

ČEZ, a. s., IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, 

1.2. kupní smlouvu číslo 000237_2020 (ES OEMM/KUPP-2020/0915) v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení 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: 09.10.2020 

 

Z/254/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodloužení lhůty k výstavbě rodinného domu na pozemkové parcele č. 2001/1 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, a to na dobu 15 let od uzavření kupní smlouvy č. OEMM/KUPP-

2008/581 na pozemkovou parcelu č. 2001/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Radimu 

Musilovi, ***************************, 

1.2. dodatek 3 č. OEMM/KUPP-2008/581-D-3 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jeho podpisem, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 09.10.2020 

 

Z/255/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. odstoupení Vlasty Andrýsové, *********************************************, od 

uzavření kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1988/21 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží 

Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu ve výši 533/17416 na 

společných částech domu a st. p. č. 2347, 

2. ruší 

2.1. usnesení č. Z/178/2020 - 10. ZM v bodě 1.3. a 1.4. ze dne 12.03.2020. 

 

Z/256/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2020/0836 s Marií Krystynou Serenčišovou, 

***************************************** a s Helenou Štípkovou, ********** 

****************************, týkající se bytové jednotky č. 2955/31 v čp. 2955, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem dohody 

o převzetí závazku, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohodu o převzetí závazku dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 25.09.2020 

 

Z/257/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. bezúplatný převod 37% podílu na bytové jednotce č. 2959/11 v čp. 2959, Eduarda Zbroje, 

Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a stavebním 

pozemku č. 5208, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Gabriele Benešové, ***************, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem, a Kateřině Benešové, ************************ 

*************************, 

1.2. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/0978 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. bezúplatný převod 37% podílu na bytové jednotce č. 2959/12 v čp. 2959, Eduarda Zbroje, 

Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a stavebním 

pozemku č. 5208, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Kateřině Dederové, *****************, 
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*******************************, 

1.4. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/0979 v souladu s bodem 1.3. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5. bezúplatný převod 37% podílu na bytové jednotce č. 2959/21 v čp. 2959, Eduarda Zbroje, 

Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a stavebním 

pozemku č. 5208, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Lucii Hurtové, ********************, 

****************************** a Jaroslavu Mikyskovi, ******************* 

****************************, 

1.6. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/0980 v souladu s bodem 1.5. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.7. bezúplatný převod 37% podílu na bytové jednotce č. 2959/22 v čp. 2959, Eduarda Zbroje, 

Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a stavebním 

pozemku č. 5208, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Martinu a Martině Valovým, ******* 

************************************, 

1.8. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/0981 v souladu s bodem 1.7. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.9. bezúplatný převod 37% podílu na bytové jednotce č. 2959/32 v čp. 2959, Eduarda Zbroje, 

Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a stavebním 

pozemku č. 5208, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Petru Valentovi, *******************, 

**************************, 

1.10. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/0982 v souladu s bodem 1.9. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvy o bezúplatném převodu dle bodů 1.2., 1.4., 1.6., 1.8. a 1.10. starostovi 

města k podpisu. 

Termín: 30.09.2020 

 

Z/258/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/14 v čp. 2957, Štefánikova, Dvůr 

Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a stavebním 

pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Markétě Kmínkové, ****************, 

*********************************, 

1.2. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/0983 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu o bezúplatném převodu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 30.09.2020 
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Z/259/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 27/2 o výměře 75 m2, která je dle geometrického plánu 

č. 312-121/2020 označená jako nově vzniklá pozemková parcela č. 27/3, části pozemkové 

parcely č. 29/2 o výměře 14 m2, která je dle geometrického plánu č. 312-121/2020 

označena jako díl „a“, část pozemkové parcely č. 908/4 o výměře 10 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 312-121/2020 označena jako díl „b“, vše v k. ú. Verdek, za kupní 

cenu ve výši 12.300 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 410/2020, Adéle 

Klímové, *********************************, 

1.2. odkoupení části pozemkové parcely č. 30/1 o výměře 31 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 312-121/2020 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 30/4, obě 

v k. ú. Verdek, za kupní cenu ve výši 5.580 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem 

č. 410/2020, od Ing. Rudolfa Klímy, *********************************, Ing. Hany 

Klímové, ************************************, Adély Klímové, ****************, 

****************************, 

1.3. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2020/0991 v souladu s bodem 1.1. a 1.2 tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 09.10.2020 

 

Z/260/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 4155/1 o výměře 64 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

která je dle geometrického plánu č. 5146-393/2020 označena jako díl „a“, za dohodnutou 

kupní cenu ve výši 21.760 Kč, která je stanovena znaleckým posudkem č. 11/2755/2020, 

tj. 340 Kč/m2, Robertu Noskovi, ****************************, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP – 2020/1018 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

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: 09.10.2020 

 

Z/261/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. výběrové řízení na prodej stavební parcely č. 66 o výměře 1 070 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, jejíž součástí je stavba čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad 

Labem a pozemkové parcely č. 38/1 o výměře 250 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

vymezené geometrickým plánem č. 5144-375/2020 vyhlášené radou města usnesením 
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č. R/334/2020 – 50. Rada města Dvůr Králové nad Labem, 

2. ukládá radě města 

2.1. radě města stanovit podmínky pro záměr prodeje stavební parcely č. 66 o výměře 1 070 m2 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, jejíž součástí je stavba čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka ve 

Dvoře Králové nad Labem a pozemkové parcely č. 38/1 o výměře 250 m2 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem vymezené geometrickým plánem č. 5144-375/2020, které budou 

zohledňovat nejen výši nabízené ceny, ale zejména budoucí podobu a využití nemovitosti, 

vzhledem ke skutečnosti, že se budova nachází na obvodu náměstí v historickém centru 

města. 

Termín: 31.12.2020 

 

Z/262/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/80 celku na pozemkové parcele 

č. 89/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, od Ester Luňákové, **********************, 

*****************************, která je zastoupena zákonnou zástupkyní Veronikou 

Dufkovou, ***********************************, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. vypracovat darovací smlouvu obsahující podstatné náležitosti v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a předložit ji starostovi města k podpisu. 

Termín: 09.10.2020 

 

Z/263/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej stavební parcely č. 108 o výměře 285 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, jejíž 

součástí je stavba čp. 115 v ul. Palackého ve Dvoře Králové nad Labem, Vladimíru Jansovi, 

*****************************************************, za celkovou kupní cenu 

8.010.000 Kč, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. vypracovat kupní smlouvu obsahující podstatné náležitosti v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a předložit ji starostovi města k podpisu. 

Termín: 18.10.2020 

 

Z/264/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s vypsáním otevřené anonymní architektonické projektové soutěže o návrh řešení 
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revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem v souladu se 

Soutěžním řádem České komory architektů a také zejména se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, 

2. bere na vědomí 

2.1. Soutěžní podmínky v rámci otevřené anonymní architektonické projektové soutěže o návrh 

řešení revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem, 

3. schvaluje 

3.1. Stavební program, který je podkladem P01 k těmto soutěžním podmínkám, a který 

soutěžní zadání definuje jako víceúčelový sál pro kulturní a vzdělávací aktivity, zábavně 

naučné centrum a depozitář, dětský zábavní park a loutkové divadlo, 

4. ukládá vedoucímu RAF 

4.1. zahrnout finanční prostředky na akci: „Areál bývalé Městské tržnice - architektonická 

soutěž“ ve výši 3 mil. Kč vč. DPH do návrhu rozpočtu města pro rok 2021. 

Termín: 30.10.2020 

 

Z/265/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodloužení již dříve posíleného kontokorentního rámce obsaženého ve Smlouvě o úvěru 

č. 0010/18/5648 s Československou obchodní bankou, a. s. ve výši 80 mil. Kč pro období od 

30.09.2020 do 30.12.2020, 

1.2. v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení dodatek č. 2 ke Smlouvě 

o úvěru č. 0010/18/5648 (ES č. RAF/FIN-2018/0230-D-2) s Československou obchodní 

bankou, a. s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. předložit starostovi města k podpisu dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 0010/18/5648 

(ES č. RAF/FIN-2018/0230-D-2) v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 25.09.2020 

 

Z/266/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. vyhovuje 

1.1. předložené žádosti, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu a za podmínek uvedených ve 

smlouvě v příloze č. 2, schvaluje poskytnutí finančních prostředků v souhrnné výši 

127.500 Kč finančního neinvestičního příspěvku pro rok 2020 k zajištění činností 

souvisejících s výkonem působnosti v oblasti veřejné správy pro Hasičský záchranný sbor 

Královéhradeckého kraje, 
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2. schvaluje 

2.1. v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o poskytnutí a využití 

finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/FIN-

2020/0993) s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého 

kraje, se sídlem nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové 3 a 

pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. předložit starostovi města k podpisu Smlouvu o poskytnutí a využití finančních prostředků 

z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/FIN-2020/0993) v souladu s bodem 

2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 25.09.2020 

 

Z/267/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. ve smyslu ust. § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění o poskytnutí 

finančního daru ve výši 50.000 Kč Nadačnímu fondu pro podporu Městské nemocnice, a. s. 

ve Dvoře Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. darovací smlouvu č. KTÚ/DAR-2020/1019 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

Z/268/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2020 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 

jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet 

na rok 2020 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

· na straně příjmů zvyšuje   o      24.112.634,97 Kč 

· na straně výdajů zvyšuje   o        4.874.005,68 Kč 

· ve financování upravuje   o   -  19.238.629,29 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2020 

· na straně příjmů      472.965.810,04 Kč 

· na straně výdajů      476.327.129,77 Kč 

· financování          3.361.319,73 Kč. 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2020, po této úpravě v souhrnné výši 

3.361.319,73 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 

smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 100 mil. Kč. 
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Z/269/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. prohlašuje 

1.1. že je znepokojeno politickou situací v Bělorusku. Hlásí se proto k podpoře občanů 

Běloruska, kteří požadují spravedlivé prezidentské volby ve své zemi a odsuzuje represivní 

postup běloruské policie a dalších orgánů vůči vlastním občanům, 

2. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

2.1. vyvěsit na 1 týden historickou bílo - červeno - bílou vlajku Běloruska na budově městského 

úřadu na znamení podpory občanů Běloruska postižených represemi státu. 

Termín: 09.10.2020 

 

Z/270/2020 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informativní zprávu k Labské stezce. 

 

 

 

 

  Jan Jarolím v. r.      Alexandra Jiřičková v. r. 

  starosta města             místostarostka 

 

            
          


