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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

13. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

 konaného dne 10.12.2020 

Z/271/2020 - 13. 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/272/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 09.12.2020. 

 

Z/273/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápisy Osadního výboru Verdek z 31.08.2020, Osadního výboru Lipnice z 16.09.2020 

a Osadního výboru Žireč z měsíce října a listopadu 2020, 

2. schvaluje 

2.1. odpovědi na zápisy Osadního výboru Verdek, Osadního výboru Lipnice a Osadního výboru 

Žireč. 
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Z/274/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

znění peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za každé 

jednání v roce 2020 ve výši 100 Kč členům výborů a 150 Kč předsedům výborů. 

 

Z/275/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2020 O místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 01.01.2021. 

 

Z/276/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2020 O stanovení 

školských obvodů spádových mateřských škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem. 

OZV nabývá platnosti vyhlášením na úřední desce a účinnosti patnáctým dnem po dni 

vyhlášení. 

 

Z/277/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2020 O stanovení 

školských obvodů spádových základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem 

a části školského obvodu základní školy zřízené městem Dvůr Králové nad Labem. OZV 

nabývá platnosti vyhlášením na úřední desce a účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

Z/278/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2020 Statut a financování osadních 

výborů v částech města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města 

a místostarostku města jeho podpisem, 

2. souhlasí 

2.1. s umístěním vnitřního předpisu města č. 15/2020 na webové stránky města, 
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3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. zajistit umístění vnitřního předpisu města č. 15/2020 na webové stránky města. 

Termín: 23.12.2020 

 

Z/279/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. cenu vodného pro rok 2021 ve výši 30,88 Kč/m3 bez DPH, tj. 33,97 Kč/m3 včetně DPH, 

1.2. cenu stočného pro rok 2021 ve výši 52,12 Kč/m3 bez DPH, tj. 57,33 Kč/m3 včetně DPH, 

2. ukládá vedoucímu RISM 

2.1. zveřejnit cenu vodného a stočného pro rok 2021. 

Termín: 18.12.2020 

 

Z/280/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 

předpisů Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro roky 2021 - 2030. 

 

Z/281/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prominutí 100 % stávajícího nájemného od 01.10.2020 do 31.12.2020 pro nájemce, kteří 

po dobu nouzového stavu nemohli vykonávat svoji činnost pro veřejnost dle přílohy č. 1, 

1.2. prominutí 25 % z původního nájemného od 01.10.2020 do 31.12.2020 pro nájemce, kteří 

po dobu nouzového stavu mohli pouze z části vykonávat svoji činnost pro veřejnost dle 

přílohy č. 2, 

1.3. vzor Dohody o odpuštění nájemného dle přílohy č. 4 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

2. neschvaluje 

2.1. poskytnutí slevy na nájemném nájemcům, na jejichž činnost měl nouzový stav minimální 

vliv dle přílohy č. 3, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit dohody o odpuštění a snížení nájemného dle bodu 1.1. a 1.2. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu. 

Termín: 29.01.2021 
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Z/282/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 54/2 o výměře 5 m2, která je dle geometrického plánu 

č. 179-483/2019 označená jako díl „a“ a části pozemkové parcely č. 673 o výměře 12 m2, 

která je dle geometrického plánu č. 179-483/2019 označena jako díl „b“, obě v k. ú. Zboží 

u Dvora Králové, za kupní cenu ve výši 2.550 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem 

č. 428/2020, Andree Chrenkové, *****************************, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2020/1129 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 15.01.2021 

 

Z/283/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej pozemkové parcely č. 1497/14 o výměře 106 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 

cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 329/2019 ve výši 250 Kč/m2, tj. za celkovou 

kupní cenu 26.500 Kč, Romanu a Martině Munzarovým, ************************** 

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

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP – 2020/1083 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 15.01.2021 

 

Z/284/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. prodej pozemkové parcely č. 724 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, Lidmile Peterové, 

***************************. 

 

Z/285/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej pozemkové parcely č. 797/11 o výměře 79 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 

kupní cenu ve výši 379 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 29.941 Kč, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 421/2020, Janě Novákové, ******************************* 

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

 



5/12 

 

 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2020/1206 souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.12.2020 

 

Z/286/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. prodej částí pozemkových parcel č. 78/1, č. 78/3 a č. 78/4, všechny v k. ú. Trotina, ******* 

**********************************. 

 

Z/287/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ukončuje 

1.1. platnost usnesení č. Z/71/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze dne 

10.03.2011 v bodě 1.1. písm. f) týkající se záměru prodeje domu čp. 963, Sladkovského, 

Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/288/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Vladimíra Jansy, ************************************************, ze dne 

02.11.2020 o snížení kupní ceny za stavební parcelu 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, 

2. neschvaluje 

2.1. snížení kupní ceny Vladimíru Jansovi, Borovičky 3151, *************************, za 

stavební parcelu 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. 

 

Z/289/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Vladimíra Jansy, Borovičky 3151, **********************************, ze dne 

24.11.2020 o úhradu kupní ceny za stavební parcelu 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, formou splátek na 5 let, 

2. neschvaluje 

2.1. úhradu kupní ceny formou splátek na 5 let Vladimíru Jansovi, ************************ 
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******************, za stavební parcelu 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. 

 

Z/290/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/11 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr 

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

pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Marii Hofmannové, ****************, 

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

1.2. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1209 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/12 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr 

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

pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ladislavu a Lucii Fišerovým, *********** 

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

1.4. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1210 v souladu s bodem 1.3. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/22 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr 

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

pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Zdeňku Vepřovskému, ***************, 

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

1.6. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1211 v souladu s bodem 1.5. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.7. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/24 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr 

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

pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ondřeji Růžičkovi, **************, 

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

1.8. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1212 v souladu s bodem 1.7. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.9. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/25 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr 

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

pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ondřeji Langpaulovi, ****************, 

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

1.10. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1213 v souladu s bodem 1.9. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.11. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/31 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr 

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

pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Haně Hájkové, **************, 

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

1.12. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1214 v souladu s bodem 

1.11. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.13. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/32 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr 

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

pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Miroslavu Všetečkovi, ****************, 
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************************* a Zdeňce Vejborné, ****************************** 

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

1.14. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1215 v souladu s bodem 

1.13. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.15. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/34 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr 

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

pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Kateřině Lukášové, *****************, 

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

1.16. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1216 v souladu s bodem 

1.15. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.17. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/44 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr 

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

pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Haně Pacákové, *******************, 

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

1.18. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1217 v souladu s bodem 

1.17. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.19. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/45 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr 

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

pozemku č. 5222, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ing. Miroslavu Havrdovi, **************, 

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

1.20. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2020/1218 v souladu s bodem 

1.19. 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., 1.10., 1.12., 1.14., 

1.16., 1.18. a 1.20. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 26.02.2021 

 

Z/291/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odkoupení pozemkové parcely č. 908/13 o výměře 13 m2 v k. ú. Verdek, včetně stávajícího 

schodiště, za dohodnutou kupní cenu ve výši 40.000 Kč od Vladimíra Laušmanna, ****** 

**************************** a zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemkové 

parcele č. 908/13 v k. ú. Verdek, 

1.2. smlouvu kupní a o služebnosti inženýrských sítí č. OEMM/KUPP-2020/1169 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: 30.12.2020 
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Z/292/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s darováním částí pozemkových parcel č. 4154, č. 3631/22, č. 3522/2, č. 3519/3, všechny 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rámci stavby „III/29928 Dvůr Králové – Vítězná“, do 

vlastnictví Královéhradeckého kraje, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 

500 03 Hradec Králové, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. OEMM/BUDO-2020/1171 v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, 

IČO 70947996, se sídlem Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 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: 30.12.2020 

 

Z/293/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 1535/30 o výměře 1 161 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, která je dle geometrického plánu označena jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 1535/56 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 859.744 Kč včetně příslušné 

sazby DPH, Martinu Benešovi, *************************************, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2020/1221 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: 30.12.2020 

 

Z/294/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej bytové jednotky č. 1989/11 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 610/17416 na 

společných částech domu čp. 1987, 1988, 1989 a st. p. č. 2347, Vladimíru Čapkovi, 

*******************************************, za celkovou kupní cenu 1.266.000 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: 15.01.2021 
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Z/295/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej bytové jednotky č. 1989/22 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 459/17416 na 

společných částech domu čp. 1987, 1988, 1989 a st. p. č. 2347, Vladimíru Čapkovi, 

********************************************, za celkovou kupní cenu 871.000 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: 15.01.2021 

 

Z/296/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej bytové jednotky č. 1989/31 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 508/17416 na 

společných částech domu čp. 1987, 1988, 1989 a st. p. č. 2347, Vladimíru Čapkovi, 

*******************************************, za celkovou kupní cenu 1.028.000 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: 15.01.2021 

 

Z/297/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej bytové jednotky č. 1988/21 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 533/17416 na 

společných částech domu čp. 1987, 1988, 1989 a st. p. č. 2347, Anetě Soumarové, ******* 

*******************************************, za celkovou kupní cenu 1.300.013 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: 15.01.2021 
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Z/298/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. nevyhovět návrhu Blanky Zandlerové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 

Labem spočívající v možnosti realizace výstavby rodinného domu na p. p. č. 1293/1, 

1294/1, 1381/2 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. 

1.2. nevyhovět návrhu Jiřího Váhaly na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 

Labem spočívající v možnosti realizace výstavby rodinného domu na p. p. č. 1374/12 

v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/299/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zprávy o činnosti pracovní skupiny v rámci přípravy investiční akce výstavby Labské stezky 

na území města Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/300/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Akční plán Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje - období IV. kvartál 2020 - 

I. pololetí 2021. 

 

Z/301/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s rozšířením účelu použití poskytnuté dotace ANGELES Dance Group, z. s., IČO 27005054, 

Zábřezí 12, 544 01 Zábřezí - Řečice o nákup sportovního materiálu - vybavení pro 

tréninkovou činnost, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. ŠKS/SMDO-2020/0136 D - 1 s ANGELES Dance Group, z. s., IČO 27005054, 

Zábřezí 12, 544 01 Zábřezí - Řečice a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

Z/302/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. rozpočtové opatření č. 5 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 snižuje   o   3.271.705,75 Kč 

 na straně výdajů snižuje   o   8.129.193,90 Kč 

 ve financování upravuje   o          - 4.857.488,15 Kč 
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Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2020 

 na straně příjmů      469.694.104,29 Kč 

 na straně výdajů      468.197.935,87 Kč 

 financování                  -    1.496.168,42 Kč. 

 

Uvedená hodnota financování je celkovým přebytkem rozpočtu města na rok 2020, po 

této úpravě v souhrnné výši 1.496.168,42 Kč. 

 

Z/303/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem 

v rámci pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2020 uskutečněného 

na základě nutnosti narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými 

skutečnostmi k 31.12.2020 dle předchozích závěrů a požadavků přezkumu hospodaření 

a doplnění pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2020 k 31.12.2020 dle 

požadavků nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to především 

u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města, konanému po provedení 

pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2020, hodnoty této dodatečné úpravy 

rozpočtu města na rok 2020. 

Termín: 31.03.2021 

 

Z/304/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021, včetně rozpočtů 

městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím sestavení: 

Celkové příjmy ve výši 404.564.496,01 Kč + financování 40.215.979,99 Kč = celkové zdroje 

444.780.476,00 Kč. Celkové výdaje ve výši 444.780.476,00 Kč. Uvedený celkový schodek 

rozpočtu města na rok 2021 v souhrnné výši 40.215.979,99 Kč je pokryt jednak zůstatkem 

finančních prostředků z minulých let a také smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné 

výši úvěrového limitu 55 mil. Kč, 

1.2. závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu 

města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 

2021, č. 2 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 

na rok 2021 - dle organizačních jednotek a paragrafů rozpočtové skladby - závazné 

ukazatele rozpočtu a č. 3 město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele rozpočtu 

města stanovené příspěvkovým organizacím na rok 2021, závaznými ukazateli rozpočtu 

u tabulky č. 1 jsou stanoveny paragrafy rozpočtové skladby. Ve výdajové části rozpočtu 

nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných 
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a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu, 

1.3. dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných 

darů, příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2021 v té výši a těm právnickým 

a fyzickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, 

 

Z/305/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2022 až 2023 

nahrazující dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na 

období let 2021 až 2022. 

 

Z/306/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ukládá vedoucímu RAF 

1.1. v souvislosti s rozsahem rozpočtovaných investičních výdajů v letech 2021 a 2022 

v příslušných dokumentech rozpočtového hospodaření města Dvůr Králové nad Labem, 

projednat, poptat a zajistit cizí zdroje na zabezpečení zdárného průběhu pokrytí finančních 

toků těchto investičních výdajů. 

Termín: 28.02.2021 

 

Z/307/2020 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ukládá radě města 

1.1. prověřit možnost zřízení oddychové zóny na křižovatce ulic Nedbalova a Vrchlického. 

Termín: 28.02.2021 

 

 

 

 

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

     
            

          


