
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000545-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Prodej pozemkové parcely č. 31/1 v k. ú. Zboží u Dvora Králové - 

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 31/1 o výměře 751 m2 
v k. ú. Zboží u Dvora Králové. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako vodní plocha, zamokřená 
plocha.

 každý samostatně, požádali o prodej části pozemkové parcely č. 31/1 v k. 
ú. Zboží u Dvora Králové.

Požadované části pozemkové parcely č. 31/1 se nacházejí mezi pozemky žadatelů a vodním tokem na 
pozemkové parcele č. 397/1 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, která je ve vlastnictví České republiky s 
právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.

Vzhledem k zamýšlené investici města Dvůr Králové nad Labem v obci Zboží u Dvora Králové 
(odkanalizování obce) bude prozatím celá pozemková parcela č. 31/1 v k. ú. Zboží u Dvora Králové 
ponechána ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem. O této skutečnosti byli žadatelé o prodej části 
pozemku informováni.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 10. 2. 2021
R/64/2021-72. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. neschvaluje

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 31/1 v k. ú. Zboží u Dvora Králové 

1.2. prodej části pozemkové parcely č. 31/1 v k. ú. Zboží u Dvora Králové 

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek 

Příloha č. 2 - ortofoto snímek 

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000546-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Prodej pozemkové parcely č. 2309/88 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem - 
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 2309/88 o výměře 126 
m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem - druh pozemku ostatní plocha.

 spoluvlastníci 
rodinného domu čp. 2689 v ul. Vančurova, požádali o prodej výše uvedené pozemkové parcely. 
Pozemková parcela je užívaná jako součást zahrady u rodinného domu žadatelů.

Žadatelům o prodej je známo, že přes spodní část pozemku vedou inženýrské sítě, mimo jiné i 
vodovodní řad ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem.

Prodej pozemku bude uskutečněn za podmínky zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě v rozsahu 
geometrického plánu č. 5175-516/2020 ze dne 30.12.2020, s čímž žadatelé souhlasí.

Znaleckým posudkem č. 422/2020 ze dne 03.08.2020 byla stanovena obvyklá kupní cena pro prodej 
pozemkové parcely č. 2309/88 o výměře 126 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ve výši 418 Kč/m2, tj. 
celková kupní cena 52.668 Kč.

Záměr prodat byl řádně zveřejněn po dobu patnácti dnů na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem. Po tuto dobu nebyla z řad občanů ani organizací k tomuto záměru podána žádná připomínka.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 10. 2. 2021
R/51/2021 -72. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:
Rok 2021 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 52.668,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. schvaluje

1.1. prodej pozemkové parcely č. 2309/88 o výměře 126 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za cenu 418 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 52.668 Kč, která byla stanovena 
znaleckým posudkem č. 422/2020 ze dne 03.08.2020, do podílového spoluvlastnictví, a to 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 celku  

, spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 celku  
 a spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 celku 

 za podmínky zřízení bezúplatné 
služebnosti inženýrské sítě na části pozemkové parcely č. 2309/88 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5175-516/2020, ve prospěch města 
Dvůr Králové nad Labem,

1.2. smlouvu kupní a o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. OEMM/KUPP–2021/0010 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: 30. 4. 2021

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímky

Příloha č. 2 - geometrický plán č. 5175-516/2020 - služebnost inženýrské sítě

Příloha č. 3 - Smlouva kupní a o služebnosti inženýrské sítě č. OEMM/KUPP-2021/0010

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000547-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Prodej pozemkové parcely č. 797/10 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem - 

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 797/10 o výměře 95 
m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem – zahrada. Hranice pozemku není dotažena k hranici s pozemkovou 
parcelou č. 797/6 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem (komunikace v ul. Na Vyhlídce) z důvodu, že se na 
této části nachází nadzemní hydrant se šoupětem. Stávající oplocení lícuje s oplocením zahrady MŠ 
Slunečná podél komunikace v ul. Na Vyhlídce.

současných spoluvlastníků čp. 2159 v ul. Na Vyhlídce, požádal o prodej pozemkové parcely č. 797/10 v 
k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

Pozemková parcela č. 797/10 je oplocena a užívána na základě uzavřené nájemní smlouvy
 a to jako součást zahrady u domu čp. 2159, která je ve spoluvlastnictví žadatelek.

Znaleckým posudkem č. 423/2020 ze dne 30.08.2020 byla stanovena obvyklá kupní cena pro prodej 
pozemkové parcely č. 797/10 o výměře 95 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ve výši 386 Kč/m2, tj. 
celková kupní cena 36.670 Kč.

Záměr prodeje byl řádně zveřejněn po dobu patnácti dnů na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem. Po tuto dobu nebyla z řad občanů ani organizací k tomuto záměru podána žádná připomínka.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 10. 2. 2021
R/50/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem 

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:
Rok 2021 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 36.670,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. schvaluje

1.1. prodej pozemkové parcely č. 797/10 o výměře 95 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
cenu ve výši 386 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 36.670 Kč, která byla stanovena 
znaleckým posudkem č. 423/2020 ze dne 30.08.2020, do podílového spoluvlastnictví, a to 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 celku 

 spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 celku 
a spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 celku 

,

1.2. smlouvu kupní č. OEMM/KUPP-2021/0009 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: 16. 4. 2021

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímky 

Příloha č. 2 - kupní smlouva č. OEMM/KUPP-2021/0009

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000548-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Prodej pozemkových parcel č. 3432, č. 3433, části pozemkové 
parcely č. 3431/6 a stavební parcely č. 739, všechny v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem - 
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 3432 o výměře 2 196 
m2 - druh pozemku zahrada, pozemkové parcely č. 3433 o výměře 76 m2 - druh pozemku trvalý travní 
porost, pozemkové parcely č. 3431/6 o výměře 1 627 m2 - druh pozemku ostatní plocha a stavební 
parcely č. 739 o výměře 465 m2 - zastavěná RD (hájovnou) čp. 678, vše v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem.
Rodinný dům čp. 678 včetně pozemků se nachází pod lesem v lokalitě Krkonošská a po úmrtí poslední 
uživatelky není prozatím užíván.

 požádala o prodej výše uvedených nemovitostí.

Při zjišťování informací k žádosti o prodej byla potvrzena informace, že výše uvedené nemovitosti 
prozatím zůstanou ve vlastnictví města.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 27. 1. 2021
R/21/2021-71. Rada města Dvůr Králové nad Labem 

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. neschvaluje

1.1. prodej pozemkových parcel č. 3432 o výměře 2 196 m2, č. 3433 o výměře 76 m2, části 
pozemkové parcely č. 3431/6 a stavební parcely č. 739 o výměře 465 m2 včetně 
rodinného domu čp. 678, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímky 

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000572-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Směna části pozemkové parcely č. 792/1 za část pozemkové 
parcely č. 792/58, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem – město 
Dvůr Králové nad Labem
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Rada města dne 12.02.2020 schválila pod číslem usnesení R/63/2020 - 41. Rada města Dvůr Králové nad 
Labem záměr směnit část pozemkové parcely č. 792/1 za část pozemkové parcely č. 792/58, obě v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem.

Záměr směnit byl řádně zveřejněn od 24.02.2020 do 11.03.2020. V době zveřejnění tohoto záměru 
nebyly z řad občanů ani organizací uplatněny žádné připomínky. Nyní předkládáme opět k projednání.

požádala 
o prodej části pozemkové parcely č. 792/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která byla předchozím 
vlastníkem připlocena a užívaná jako součást zahrady u rodinného domu.
Při zajišťování podkladu bylo zároveň zjištěno, že do pozemkové parcely č. 792/58, ve vlastnictví 
žadatelky, zasahuje chodníková plocha komunikace ul. Na Vyhlídce, která je ve vlastnictví města Dvůr 
Králové nad Labem.

Odbor dopravy a správní souhlasil s narovnáním právních vztahů za podmínky dodržení hranice 
stávajícího oplocení. Na základě zjištění skutečností se obě strany dohodly na směně dotčených částí 
pozemků.

Dotčené části pozemků byly zaměřeny geometrickým plánem č. 5167-142/2020. Část pozemku č. 792/1 
užívaná jako zahrada je o výměře 78 m2 a část pozemku č. 792/58 dotčená chodníkovou plochou je o 
výměře 4 m2.

Cena pro finanční vyrovnání rozdílné výměry směňovaných částí pozemků byla stanovena znaleckým 
posudkem č. 444/2021 ze dne 04.02.2021.
U části pozemkové parcely č. 792/1 o výměře 78 m2 byla cena stanovena na 477 Kč/m2, tj. celková 
hodnota 37.206 Kč a u části pozemkové parcely č. 792/58 o výměře 4 m2 byla cena stanoven na 333 Kč, 
tj. celková hodnota 1.332 Kč.
Vzhledem k rozdílné výměře a hodnotě směňovaných pozemků bude za strany 
doplacena částka ve výši 35.874 Kč.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 24. 3. 2021
R/155/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:
Rok 2021 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 35.874,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. schvaluje



1.1. směnu části pozemkové parcely č. 792/1 o výměře 78 m2, označená dle geometrického 
plánu č. 5167-142/2020 jako nově vzniklá pozemková parcela č. 792/113, za část 
pozemkové parcely č. 792/58 o výměře 4 m2, označená dle geometrického plánu č. 
5167-142/2020 jako nově vzniklá pozemková parcela č. 792/118, všechny v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, s finančním vyrovnáním ve výši 35.874 Kč, 

1.2. směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2021/0048 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

2. ukládá
vedoucí OEMM

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

Termín: 7. 5. 2021

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímky

Příloha č. 2 - GP 5167-142/2020

Příloha č. 3 - Směnná smlouva č. SMEN/OEMM - 2021/0048

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000573-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Prodej pozemkových parcel č. 3432, č. 3433, č. 3431/6 a stavební 
parcely č. 739, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem - 

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 3432 o výměře 2 196 
m2 - druh pozemku zahrada, pozemkové parcely č. 3433 o výměře 76 m2 - druh pozemku trvalý travní 
porost, pozemkové parcely č. 3431/6 o výměře 1 627 m2 - druh pozemku ostatní plocha a stavební 
parcely č. 739 o výměře 465 m2 - zastavěná RD (hájovnou) čp. 678,vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.
Rodinný dům čp. 678 včetně pozemků se nachází pod lesem v lokalitě Krkonošská a po úmrtí poslední 
uživatelky není prozatím užíván.

požádal o prodej výše uvedených 
nemovitostí.

V současné době jsou žádané nemovitosti v nájmu společnosti Lesy města Dvůr Králové s. r. o. a jsou 
připravovány podklady pro jednání o jejich převodu do správy města Dvůr Králové nad Labem.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 24. 3. 2021
R/149/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem 

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. neschvaluje

1.1. prodej pozemkových parcel č. 3432 o výměře 2 196 m2, č. 3433 o výměře 76 m2, č. 
3431/6 o výměře 1 627 m2 a stavební parcely č. 739 o výměře 465 m2 včetně rodinného 
domu čp. 678, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímky

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000574-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Odsouhlasení technických požadavků a kupní ceny v rámci 
odkoupení části pozemkové parcely č. 311/1 v k. ú. Sylvárov pod 
stávající studánkou
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je vlastníkem stávající vodní nádrže (studánky), která se, mimo jiné, 
nachází na části pozemkové parcely č. 311/1 v k. ú. Sylvárov. Vzhledem k této skutečnosti již v roce 
2016 začalo řešit se Správou železnic, státní organizací (dříve Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace) odkoupení části pozemkové parcely č. 311/1 v k. ú. Sylvárov, která se nachází pod uvedenou 
stavbou a okolo ní. Požadavek na narovnání vlastnických vztahů byl vznesen ze strany města Dvůr 
Králové nad Labem.

Požadovaná část pozemkové parcely č. 311/1 o výměře 48 m2 byla oddělena geometrickým plánem č. 
214-423/2016 a byla označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 311/25 v k. ú. Sylvárov. Na 
uvedenou část pozemkové parcely uzavřelo město Dvůr Králové nad Labem dne 30.07.2020 smlouvu o 
nájmu pozemku, která musela být uzavřena před prodejem části pozemku.

Nyní se na město Dvůr Králové nad Labem obrátila Správa železnic, státní organizace, s požadavkem 
doložení souhlasu zastupitelstva města s technickými podmínkami prodeje části pozemku, které byly 
uvedeny v dopise zn. S36205/2016-O31, 41983/16 ze dne 04.10.2016 (tvoří přílohu č. 3) a s navrženou 
kupní cenou.

V rámci požadavku o schválení technických podmínek prodeje části pozemku byl požádán odbor OŽP o 
stanovisko, a to s ohledem na prameniště, vodní zdroje, vodní dílo. Odbor OŽP k uvedenému sdělil, že 
na pozemku p. č. 311/1 v k. ú. Sylvárov se nachází kamenná zdrž na vodu, která byla vybudována 
pravděpodobně po stavbě klenutého propustku pod drážním tělesem, které slouží k odvedení 
povrchových a podzemních vod z části nad drážním tělesem. Podle vodního zákona se nejedná o vodní 
dílo a není znám vlastník vodního díla. Jedná se o jednoduché zařízení mimo koryto vodního toku, které 
slouží k zachycení povrchových a podzemních vod a jejich zadržení a následné užívání (původně k 
požárním účelům). V roce 2010 bylo vydáno stanovisko vodoprávního úřadu 

(tvoří přílohu č. 4).

Kupní cena k odsouhlasení je po zaokrouhlení ve výši 30.000 Kč a jedná se o součet ceny obvyklé za 
pozemek dle znaleckého posudku ve výši 12.100 Kč, ceny za znalecký posudek ve výši 11.000 Kč 
(znalecký posudek musí mít odpovídající standardy s ohledem na požadavky následného schvalovacího 
procesu, a z tohoto důvodu je cena takto vysoká), ceny za geometrický plán ve výši 5.797 Kč a ceny za 
doklady ve výši 800 Kč, tj. celkem 29.697 Kč.

Rada města nedoporučila zastupitelstvu města souhlasit s technickými podmínkami a s výší navrhované 
kupní ceny.

Bez odsouhlasení technických podmínek prodeje a navržené kupní ceny zastupitelstvem města, nebude 
možné část pozemku získat do vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem. Odsouhlasení je nově 
nedílnou a povinnou součástí materiálu pro předložení obchodního případu do dalšího řízení 
(schvalovacího procesu).

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:



RM projednala dne 13. 1. 2021
R/5/2021 - 70. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. nesouhlasí

1.1. s technickými podmínkami k prodeji zájmové části pozemkové parcely č. 311/1 v k. ú. 
Sylvárov, které jsou uvedeny v dopise zn. S36205/2016-O31, 41983/16 ze dne 
04.10.2016,

1.2. s navrhovanou kupní cenou ve výši 30.000 Kč za odkoupení části pozemkové parcely č. 
311/1 v k. ú. Sylvárov, která je dle geometrického plánu č. 214-423/2016 označena jako 
nově vzniklá pozemková parcela č. 311/25 v k. ú. Sylvárov.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačeným zájmovým územím

Příloha č. 2 - geometrický plán

Příloha č. 3 - dopis ze dne 04.10.2016

Příloha č. 4 - podklady OŽP

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000575-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Prodej částí pozemkové parcely č. 3716/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

v rámci připravované přestavby bývalé zámečnické dílny na stavební parcele č. 1084 v k. 
ú. Dvůr Králové nad Labem na garáž, zjistil, že stávající oplocení jeho pozemků zasahuje do pozemkové 
parcely č. 3716/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem a 
požádal o prodej části pozemkové parcely č. 3716/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která je připlocena 
k jeho pozemkům.

Geometrickým plánem č. 5131-318/2020 došlo k oddělení části pozemkové parcely č. 3716/1 o výměře 
24 m2, označené jako díl „a“, který se přislučuje do stavební parcely č. 1084, části o výměře 7 m2, která 
je označena jako díl „b“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 1535/8, vše v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem.

Kupní cena za části pozemkové parcely č. 3716/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem byla stanovena 
znaleckým posudkem č. 16/2760/2020 ze dne 22.11.2020, a to ve výši 10.790 Kč.

Záměr prodeje byl řádně zveřejněn po dobu patnácti dnů na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem. Po tuto dobu nebyla z řad občanů ani organizací k tomuto záměru podána žádná připomínka.

U zbývající zaplocené část pozemkové parcely č. 3716/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dojde v rámci 
stavby k vybudování nového oplocení na hranici pozemku, a to i s ohledem na vyjádření Policie ČR k 
novému sjezdu.

Přílohou materiálu je kupní smlouva odsouhlasená protistranou.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 10. 2. 2021
R/58/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:
Rok 2021 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 10.790,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. schvaluje

1.1. prodej částí pozemkové parcely č. 3716/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 24 
m2, označenou dle geometrického plánu č. 5131-318/2020 jako díl „a“, který se přislučuje 
do stavební parcely č. 1084 v k. ú. Důr Králové nad Labem a o výměře 7 m2, označenou 
dle geometrického plánu č. 5131-318/2020 jako díl „b“, který se přislučuje do pozemkové 
parcely č. 1535/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu ve výši 10.790 
Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 16/2760/2020 ze dne 22.11.2020, 

,

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0014 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: 4. 5. 2021

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačenou částí pozemku

Příloha č. 2 - geometrický plán

Příloha č. 3 - smlouva č.OEMM/KUPP-2021/0014

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000576-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Prodej části pozemkové parcely č. 3496/11 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem se na základě bezúplatného převodu od ČR – Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových stalo vlastníkem pozemkové parcely č. 3496/11 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, s níž nemohlo po dobu 10 let od účinku vkladu do katastru nemovitostí nakládat. Tato lhůta 
uplynula 20.10.2020.
Pozemek je z větší části zaplocen a tvoří součást hřbitova. Zbývající část pozemku je dle platného 
územního plánu zařazena do využití BI – plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské.
V pozemku se též nachází stávající vodovod DN 500.

Město Dvůr Králové nad Labem obdrželo následující žádosti o koupi shodné části pozemkové parcely č. 
3496/11 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to od:
1) jako vlastníka sousední pozemkové parcely č. 894/3 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, který žádá o odkoupení za účelem zřízení přístupové komunikace k rodinnému domu čp. 3078, 
stávající přístupová komunikace po pozemkové parcele č. 894/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem je jen 
pro osobní automobily a nelze ji využít k dovážení dřeva, stavebního materiálu. již 
několikrát využil část pozemkové parcely č. 3496/11 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem k navážení dřeva.
2) jako spoluvlastníků sousední pozemkové parcely č. 3496/3 v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem, kteří ve své žádosti důvod odkoupení části pozemku blíže neuvedli.

Město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s Královéhradeckým krajem připravuje rekonstrukci 
komunikace Nová Tyršova, v rámci níž dojde, mimo jiné, i k vybudování chodníku a odpočivadla před 
pozemkovou parcelou č. 3496/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 10. 2. 2021
R/60/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. neschvaluje

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 3496/11 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

1.2. prodej části pozemkové parcely č. 3496/11 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
 

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačenou částí pozemku

Příloha č. 2 - snímek s ortofotomapou a inženýrskými sítěmi



Příloha č. 3 - výřez z územního plánu

Příloha č. 4 - výřez ze situace stavby

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000577-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Směna části pozemkové parcely č. 572/1 v k. ú. Žirecká Podstráň
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

 předložili městu Dvůr Králové nad Labem možnost směny části 
pozemkové parcely č. 572/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, za části jejich pozemkových parcel podél stávající 
komunikace na pozemkových parcelách č. 589, č. 583, obě v k. ú. Žirecká Podstráň.

Pozemková parcela č. 572/1 v k. ú. Žirecká Podstráň je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní 
plocha, ostatní komunikace. V současné době se však její část neužívá a je součástí stávajících luk ve 
vlastnictví Vzhledem k této skutečnosti nabídli směnu za okrajové 
části pozemkových parcel č. 311, č. 314, č. 315/1, č. 343/1, č. 586, všechny v k. ú. Žirecká Podstráň 
podél stávající komunikace na pozemkových parcelách č. 589, č. 583, obě v k. ú. Žirecká Podstráň.

Nabízenou směnu vidí jako pozitivní přispění k případnému budoucímu rozšíření stávající komunikace 
na pozemkových parcelách č. 589, č. 583, obě v k. ú. Žirecká Podstráň, která je nyní na některých 
místech jen cca 3 m široká a tím zlepšení dopravní infrastruktury.

Již v roce 2019 žádali o možnost přemístění části pozemkové parcely č. 
572/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, jejíž část je zatravněna a obhospodařována společně s jejich sousedními 
pozemky. Na podanou žádost jim bylo sděleno, že si město Dvůr Králové nad Labem pozemkovou 
parcelu č. 572/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, vedenou v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní 
komunikace, ponechá nadále ve svém vlastnictví, a to i s ohledem na budoucí zajištění přístupu k 
pozemkům.
Odbor dopravní a správní doporučil projednat směnu uvedených parcel vzhledem k případné možnosti 
rozšíření stávající cesty.

Odbor životního prostředí nepovažuje za vhodné se zbavovat části pozemku p. p. č. 572/1 v k. ú. Žirecká 
Podstráň, na které lze např. obnovit původní cestu nebo založit liniový prvek zeleně.

Rada města uvedený materiál projednala, ale nedošlo k jeho prohlasování. Vzhledem k této skutečnosti 
předkládáme k projednání zastupitelstvu města s variantním usnesením.

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. neschvaluje

1.1. směnu části pozemkové parcely č. 572/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, za části pozemkových 
parcel č. 311, č. 314, č. 315/1, č. 343/1, č. 586, všechny v k. ú. Žirecká Podstráň, s 

2. bere na vědomí

2.1. navrženou možnost směny části pozemkové parcely č. 572/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, za 
okrajové části pozemkových parcel č. 311, č. 314, č. 315/1, č. 343/1, č. 586, všechny v k. 
ú. Žirecká Podstráň podél stávající komunikace na pozemkových parcelách č. 589, č. 583, 
obě v k. ú. Žirecká Podstráň, s 



3. ukládá
vedoucí OEMM

3.1. předložit radě města k projednání záměr směny části pozemkové parcely č. 572/1 v k. ú. 
Žirecká Podstráň, za okrajové části pozemkových parcel č. 311, č. 314, č. 315/1, č. 343/1, 
č. 586, všechny v k. ú. Žirecká Podstráň podél stávající komunikace na pozemkových 
parcelách č. 589, č. 583, obě v k. ú. Žirecká Podstráň.

Termín: 5. 5. 2021

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačenými pozemky

Příloha č. 2 - žádost o směnu pozemků

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000578-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Směna pozemků v rámci zachování propojení z ulice Legionářská 
do ulice Sladkovského
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem dlouhodobě řeší majetkové narovnání v rámci zachování průchodu z 
ulice Legionářská do ulice Sladkovského s vlastníkem stavební parcely č. 478/3, spoluvlastníkem 
stavební parcely č. 478/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, kterým je 

Město Dvůr Králové nad Labem je vlastníkem pozemkové parcely č. 3559/3 o výměře 112 m2, 
pozemkové parcely č. 3528, spoluvlastníkem stavební parcely č. 478/2 o výměře 165 m2 (vlastní 
spoluvlastnický podíl ve výši 8/16), všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

je vlastníkem stavební parcely č. 478/3 a spoluvlastníkem stavební parcely č. 478/2 o 
výměře 165 m2 (vlastní spoluvlastnický podíl ve výši 8/16), obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

Geometrickým plánem č. 5174-380/2020 došlo:
- k oddělení části st. p. č. 478/3 o výměře 74 m2, která je označena jako nově vzniklá p. p. č. 4949,
- rozdělení st. p. č. 478/2, a to na díl „a“ o výměře 66 m2, který se přislučuje do stávající p. p. č. 519/5, 
na nově vzniklou p. p. č. 4947 o výměře 14 m2 a nově vzniklou p. p. č. 4948 o výměře 85 m2,
vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.
Geometrickým plánem č. 5079-52/2020 došlo k oddělení části p. p. č. 3528 o výměře 32 m2, která je 
označena jako nově vzniklá p. p. č. 3528/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

souhlasí se směnou nově vznikající p. p. č. 4949 o výměře 74 m2 za pozemkovou 
parcelu č. 3559/3 o výměře 112 m2, nově vznikající pozemkovou parcelu č. 3528/2 o výměře 32 m2, 
podílovým vyrovnáním st. p. č. 478/2, kdy nově vznikající p. p. č. 4947 o výměře 14 m2 a díl „a“ o 
výměře 66 m2 bude vlastnit město Dvůr Králové nad Labem a nově vznikající p. p. č. 4948 o výměře 85 
m2 bude vlastnit  a to bez finančního vyrovnání.

Dle doložených znaleckých posudků byly ceny stanoveny následovně:
Znaleckým posudkem č. 698-3/20 ze dne 16.02.2020, vyhotoveným 
- cena za nově vznikající p. p. č. 3528/2 ve výši 14.340 Kč, součástí ceny je i ohodnocení lísky ve výši 
1.123,03 Kč (je dle tvrzení ve vlastnictví  – cena byla tedy snížen o její hodnotu na 
výši 13.217 Kč.
Znaleckým posudkem č. 432/202 ze dne 26.10.2020, vyhotoveným 
- cena za p. p. č. 3559/3 ve výši 510 Kč/m2, tj. 57.120 Kč, za nově vznikající p. p. č. 4948 ve výši 510 
Kč/m2, tj. 43.350 Kč,
- cena za nově vznikající p. p. č. 4947 ve výši 350 Kč/m2, tj. 4.900 Kč, díl „a“ ve výši 350 Kč/m2, tj. 
23.100 Kč,
- cena za nově vznikající p. p. č. 4949 ve výši 350 Kč/m2 + 21.850 Kč za stávající asfaltový kryt (cena 
stanovena odborným posudkem č. 114/2021 ze dne 08.02.2021, vyhotoveným ) tj. 
celkem 47.750 Kč,
vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

Město Dvůr Králové nad Labem tedy směňuje p. p. č. 3559/3 o výměře 112 m2, nově vznikající p. p. č. 
3528/1 o výměře 32 m2 v celkové hodnotě 70.377 Kč za nově vznikající p. p. č. 4949 o výměře 74 m2 v 
celkové hodnotě 47.750 Kč.
Dále dojde k podílovému vyrovnání st. p. č. 478/2, kdy město Dvůr Králové nad Labem se stane 
vlastníkem dílu „a“ o výměře 66 m2 v celkové hodnotě 23.100 Kč, nově vznikající p. p. č. 4947 o 



výměře 14 m2 v celkové hodnotě 4.900 Kč a se stane vlastníkem nově vznikající p. p. č. 
4948 o výměře 85 m2 v celkové hodnotě 43.350 Kč.

Na směňovanou nově vznikající p. p. č. 4949 bylo vydáno Městským úřadem Trutnov, odborem 
výstavby, oddělením silničního hospodářství a dopravy rozhodnutí č. j. MUTN 14027/2020 spis. zn. 
2018/6739/V/KOP ze dne 15.02.2020, kterým bylo rozhodnuto o tom, že na části stavební parcely č. 
478/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, se nenachází veřejně přístupná komunikace. Uvedené rozhodnutí 
bylo potvrzeno rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odborem dopravy a silničního 
hospodářství dne 23.06.2020 pod č. j. KUKHK-19479/DS/2019-2(Ma) v rámci podaného odvolání.

Město Dvůr Králové nad Labem současně eviduje žádost  který požádal o prodej 
pozemkové parcely č. 3559/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, kterou užívá na základě 
uzavřené dohody o dočasném užívání pozemku ze dne 18.07.1990, a to bezplatně.

V případě, že nedojde ke směně pozemků bez finančního vyrovnání a ani k odprodeji části pozemkové 
parcely č. 3528 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, bude požadovat po městě Dvůr 
Králové nad Labem úhradu vynaložených nákladů za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého 
posudku, které doložil v rámci projednávaného prodeje části pozemkové parcely č. 3528 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 24. 2. 2021
R/79/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. schvaluje

1.1. směnu pozemkové parcely č. 3559/3, části pozemkové parcely č. 3528 o výměře 32 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 5079-52/2020 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 3528/2 za část stavební parcely č. 478/3 o výměře 74 m2, která je dle 
geometrického plánu č. 5174-380/2020 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 
4949 včetně stávající asfaltové plochy, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, bez dalšího 
finančního vyrovnání s 

 a to s ohledem na veřejný zájem zachování stávající propojky z ulice Legionářská 
do ulice Sladkovského,

1.2. podílové vyrovnání stavební parcely č. 478/2, kdy oddělenou část o výměře 14 m2, 
označenou dle geometrického plánu č. 5174-380/2020 jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 4947 a část o výměře 66 m2 dle geometrického plánu č. 5174-380/2020 
označenou jako díl „a“, přejdou do vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, IČO 
00277819, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a oddělená část o 
výměře 85 m2, která je dle geometrického plánu č. 5174-380/2020 označena jako nově 
vzniklá pozemková parcela č. 4948, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, přejde do 
vlastnictví bez dalšího 
finančního vyrovnání, a to s ohledem na veřejný zájem zachování stávající propojky z 
ulice Legionářská do ulice Sladkovského,

1.3. smlouvu o směně a zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví č. 
OEMM/SMEN-2021/0034 v souladu s body 1.1 a 1.2. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem,

2. neschvaluje



2.1. prodej pozemkové parcely č. 3559/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  

3. ukládá
vedoucí OEMM

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

Termín: 4. 5. 2021

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s ortofotomapou

Příloha č. 2 - geometrický plán č. 5174-380/2020 

Příloha č. 3 - geometrický plán č. 5079-52/2020 

Příloha č. 4 - smlouva č. OEMM/SMEN-2021/0034

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000579-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Bezúplatné nabytí spoluvlastnických podílů na pozemkové parcele 
č. 89/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem činí kroky k nabytí spoluvlastnických podílů na pozemkové parcele č. 
89/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, na komunikaci v „Panské čtvrti“ v Lipnici.

Pozemková parcela č. 89/8 o výměře 908 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové je v katastru nemovitostí 
vedena jako ostatní plocha, ostatní komunikace. V současné době již město Dvůr Králové nad Labem 
vlastní spoluvlastnický podíl ve výši 23/40. Další spoluvlastnické podíly nebylo možné nabývat, a to s 
ohledem na nedostatečně identifikovatelné vlastníky, kteří jsou spoluvlastníky pozemku (jejich podíly 
nebyly vypořádány v rámci dědických řízení). Dle platného občanského zákoníku měli spoluvlastníci 
předkupní právo na podíly zbývajících spoluvlastníků. Nebylo však možné oslovit všechny 
spoluvlastníky.

Změnou občanského zákoníku došlo od 01.07.2020 ke zrušení předkupního práva spoluvlastníků 
pozemků a je tedy možné pokračovat ve vypořádávání zbývajících spoluvlastnických podílů.

Vzhledem k uvedenému byla obnovena jednání se zbývajícími spoluvlastníky pozemkové parcely č. 
89/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové o darování jejich spoluvlastnických podílů do vlastnictví města 
Dvůr Králové nad Labem.

Předkládaný materiál řeší nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/40 z celku na pozemkové parcele č. 
89/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové od a spoluvlastnického podílu ve výši 2/40 z 
celku na pozemkové parcele č. 89/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové od . Ostatní 
spoluvlastníci se prozatím k darování svých podílů nevyjádřili. Jednání o nabývání zbývajících 
spoluvlastnických podílů nadále probíhají.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 3. 3. 2021
R/97/2021 - 74. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. schvaluje

1.1. bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/40 celku na pozemkové parcele č. 
89/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, od 

a spoluvlastnického podílu ve výši 2/40 celku na pozemkové parcele 
č. 89/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, od  

1.2. smlouvu o darování nemovité věci č. OEMM/DAR-2021/0035 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: 4. 5. 2021

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek

Příloha č. 2 - snímek s ortofotomapou

Příloha č. 3 - smlouva č. OEMM/DAR-2021-0035

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000580-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Obdržené nabídky k převodu pozemkové parcely č. 2250 v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem zveřejnilo záměr prodeje, případně směny pozemkové parcely č. 2250 v 
k. ú. Dvůr Králové nad Labem, dle zadávacích podmínek. Informace o převodu nemovité věci č. 2/2021 
byly zveřejněny dne 29.01.2021 a nabídky bylo možné podat do 22.02.2021 do 17:00 hodin.

V době zveřejnění záměru město Dvůr Králové nad Labem obdrželo dvě nabídky, které byly doručeny 
dne 22.02.2021 na podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

První nabídku podala společnost EPOS CZ spol. s r. o., IČO 25251066, Seifertova 1165, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem:
- záměrem společnosti je výstavba bytového domu u pivovaru, včetně technické infrastruktury (nabíjecí 
stanice, komunikace, parkoviště) a navazující stavby skladového objektu pivovaru,
- společnost nabídla směnu pozemků v odpovídající hodnotě, a to pozemky společnosti EPOS CZ spol. s 
r.o. o výměře 3 288 m2 za pozemky města Dvůr Králové nad Labem o výměře 2 963 m2.

Druhou nabídku podala společnost JUTA a. s., IČO 45534187, Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad 
Labem:
- záměrem společnosti je výstavba bytového domu (bytových domů, rodinných domů) pro zaměstnance 
společnosti JUTA a. s.,
- společnost nabídla odkoupení za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2, bez příslušné sazby DPH (tj. za 
celkovou kupní cenu ve výši 6.242.000 Kč bez příslušné sazby DPH).

Obdržené nabídky a studie jsou přiloženy v přílohách tohoto materiálu. 

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 10. 3. 2021
R/105/2021 - 75. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. bere na vědomí

1.1. nabídky obdržené na základě zveřejněné informace o převodu nemovité věci č. 2/2021, a 
to pozemkové parcely č. 2250 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,

2. neschvaluje

2.1. směnu pozemkové parcely č. 2250 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se společností EPOS 
CZ spol. s r. o., IČO 25251066, Seifertova 1165, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,

2.2. prodej pozemkové parcely č. 2250 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 
2.000 Kč/m2 bez příslušné sazby DPH, společnosti JUTA a. s., IČO 45534187, Dukelská 
471, 544 15 Dvůr Králové nad Labem,

3. ukládá



starostovi města

3.1. jednat se společností EPOS CZ spol. s r. o. a společností JUTA a. s. o případném 
kompromisním řešení.

Termín: 31. 5. 2021

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - zveřejnění č. 2/2021

Příloha č. 2 - zápis o došlých nabídkách

Příloha č. 3 - nabídka společnosti EPOS CZ spol. s r. o.

Příloha č. 4 - předložená studie společností EPOS CZ spol. s r. o. 

Příloha č. 5 - situace investičníh záměru společnosti EPOS CZ spol. s r. o. 

Příloha č. 6 - situace staveb a infrastuktury v majetku společnosti EPOS CZ spol. s r. o. 

Příloha č. 7 - nabídka společnosti JUTA a. s.

Příloha č. 8 - studie předložená společností JUTA a. s.

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000581-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Obdržené nabídky k zveřejněnému záměru výstavby bytových 
domů na části pozemkové parcely č. 1697/1 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem zveřejnilo záměr využít část pozemkové parcely č. 1697/1 přibližně o 
výměře 2 900 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v souladu s platným územním plánem za účelem 
výstavby bytových domů a související infrastruktury dle zadávacích podmínek, a to zveřejněním č. 
75/2020 ze dne 23.10.2020, které bylo dne 06.11.2020 nahrazeno novým zveřejněním č. 80/2020 s 
upravenými zadávacími podmínkami. Záměr byl zveřejněn do 06.12.2020.

V době zveřejnění záměru obdrželo město Dvůr Králové nad Labem dvě nabídky se záměry na využití 
části pozemkové parcely č. 1697/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

První nabídku podala dne 02.12.2020 společnost Bořek – byty s. r. o., IČO 28856015, Poděbradova 
1828, 544 01 Dvůr Králové nad Labem:
- jako záměr společnost uvedla vybudování parkoviště pro osobní automobily hostů PENZIONU ZA 
VODOU č. p. 2014 včetně č. p. 1828 v ulici Poděbradova, ubytovny č. p. 2670 v ulici Jaroslava Biliny, s 
tím, že část parkoviště bude vyhrazena pro ostatní uživatele,
- společnost nabídla směnu za soubor pozemků před stávající ČOV Dvůr Králové nad Labem o celkové 
výměře 5 077 m2 v poměru 1 m2 za 1 m2, za rozdíl výměry ve výši 2 177 m2 má město Dvůr Králové 
nad Labem nabídnout pozemek ze svého vlastnictví. Uvedená nabídka nesplnila podmínky zveřejnění, 
společnost Bořek – byty s. r. o. neuvažuje s výstavbou bytů.

Druhou nabídku podala dne 04.12.2020 společnost BRICKBAY SE, IČO 07459904, Plaská 622/3, 150 
00 Praha 5 – Malá Strana:
- jako záměr společnost uvedla realizaci projektu „Pod zelenými střechami“ dle 
urbanisticko-architektonického projektu + revitalizaci stávajícího parku a dětského hřiště,
- společnost nabídla tři možnosti vypořádání:
1. a) odkoupení za kupní cenu 1.500 Kč/m2 bez příslušné sazby DPH, tj. cca 4.350.000 Kč bez příslušné 
sazby DPH, s úhradou po získání územního rozhodnutí,
b) odkoupení za kupní cenu 2.500 Kč/m2 bez příslušné sazby DPH, tj. cca 7.250.000 Kč bez příslušné 
sazby DPH s úhradou po získání stavebního povolení,

2. směna za byty do vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem,
- kalkulační prodejní cena čisté podlahové plochy ..... 40.000 Kč/m2
- splacená kupní cena 100% ….. 40.000 Kč/m2
- podíl města na čisté podlahové ploše ..... cca 300 m2 (cca 6 bytových jednotek)
- hodnota přepočtená na plochu ….. cca 12.000.000 Kč přepočteno na rozlohu pozemku ….. 4.100 
Kč/m2,

3. směna za družstevní podíl v bytovém družstvu
- kalkulační prodejní cena čisté podlahové plochy ..... 40.000 Kč/m2
- splacený podíl spojený s právem nájmu 25% ….. 10.000 Kč/m2
- podíl města na čisté podlahové ploše ….. cca 800 m2 (cca 15 bytových jednotek)
- hodnota přepočtená na plochu ….. cca 8.000.000 Kč hodnota splacených členských vkladů ….. 
1.500.000 Kč (15 x 100.000 Kč)
- celková hodnota členských podílů ….. 9.500.000 Kč přepočteno na rozlohu pozemku 3.275 Kč/m2.



Obdržené nabídky a studie jsou přiloženy v přílohách tohoto materiálu.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 10. 3. 2021
R/106/2021 - 75. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. bere na vědomí

1.1. obdržené nabídky na využití části pozemkové parcely č. 1697/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem,

2. neschvaluje

2.1. směnu části pozemkové parcely č. 1697/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se společností 
Bořek – byty s. r. o., IČO 28856015, Poděbradova 1828, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, z důvodu nesplnění podmínek vyhlášeného záměru,

3. souhlasí

3.1. se směnou části pozemkové parcely č. 1697/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za bytové 
jednotky do vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, se společností BRICKBAY SE, 
IČO 07459904, Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana,

4. ukládá
vedoucí OEMM

4.1. jednat se společností BRICKBAY SE, IČO 07459904, Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – 
Malá Strana, o podmínkách uzavření směnné smlouvy a případném zapracování 
opodstatněných výstupů z veřejného projednávání v souladu s bodem 3.1. tohoto usnesení 
a předložit ji k projednání zastupitelstvu města v září 2021.

Termín: 31. 8. 2021

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - zveřejnění záměru č. 80/2020

Příloha č. 2 - nabídka společnosti Bořek – byty s. r. o.

Příloha č. 3 - snímek s nabízenými pozemky ke směně od společnosti Bořek – byty s. r. o.

Příloha č. 4 - nabídka společnosti BRICKBAY SE

Příloha č. 5 - urbanisticko-architektonická studie předložená společností BRICKBAY SE

Příloha č. 6 - záznam o došlých nabídkách

Příloha č. 7 - původní zveřejnění záměru č. 75/2020

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000582-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Nabídka převodu částí pozemkových parcel č. 195/1, č. 466, obě v 
k. ú. Žireč Ves 
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem obdrželo od Správy železnic, státní organizace, nabídku částí 
pozemkových parcel č. 195/1, č. 466, obě v k. ú. Žireč Ves.

Jedná se o části pozemkových parcel č. 195/1, č. 466, obě v k. ú. Žireč Ves, které se nacházejí v místě 
železniční zastávky Žireč. Pozemky jsou dotčeny ochranným pásmem dráhy.

Dle sdělení Správy železnic, státní organizace, si o uvedené části pozemků požádali vlastníci sousední 
pozemkové parcely č. 195/5 v k. ú. Žireč Ves, ale před jejich prodejem musejí být nabídnuty městu Dvůr 
Králové nad Labem, které by v případě zájmu mělo předkupní právo.

V současné době však není známo, zda by bylo možné pozemky převést do vlastnictví města Dvůr 
Králové nad Labem bezúplatně nebo úplatně. Kupní cena též není prozatím známá a bude určena 
znaleckým posudkem.

Uvedená nabídka byla zaslána Osadnímu výboru Žireč, který k ní uvedl následující:
Nabízený pozemek bezprostředně navazuje na komunikaci III/2854 a sousedí s prostorem vybavení 
železniční zastávky Žireč (bezbariérový chodník, nástupiště a přístřešek zastávky). Je to travnatá plocha, 
vede přes část zbořeniště původní železniční budovy, ale i tato část je již upravená travnatá plocha. 
Odkoupení pozemku je samozřejmě podmíněno především způsobem jeho dalšího využití. V dostupné 
vzdálenosti jsou mimo jiné turistické zajímavosti, např. kaple svatého Odilona, Betlém, Křížová cesta 
21. století, areál DsJ apod. Pokud by si plánovaný rozvoj této lokality vyžádal umístění nějakého zázemí 
pro železniční zastávku nebo technické či občanské vybavenosti (napadá mě třeba parkoviště pro 
motorová vozidla, jízdní kola či jejich půjčovna), pak je úvaha o jeho zakoupení na místě.
Jelikož nám koncepce rozvoje této lokality není známa, nemůžeme se k záměru odkoupení pozemku 
jednoznačně vyjádřit.

Obdržená nabídka od Správa železnic, státní organizace je přiložena v příloze.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 24. 3. 2021
R/153/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. neschvaluje

1.1. nabytí částí pozemkových parcel č. 195/1, č. 466, obě v k. ú. Žireč Ves, od České 
republiky, Správy železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 
Praha 1.

PŘÍLOHY:



Příloha č. 1 - snímek s vyznačenými částmi pozemků

Příloha č. 2 - obdržená nabídka

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000583-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Návrh na prohlášení věci za kulturní památku – soubor pomníků 
prusko-rakouské války na části pozemkové parcely č. 311/3 v k. ú. 
Sylvárov
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem obdrželo od Národního památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště v Josefově, návrh na prohlášení souboru 3 ks pomníků obětem prusko-rakouské války, které 
se nacházejí na části pozemkové parcely č. 311/3 v k. ú. Sylvárov, za kulturní památku.

Návrh na prohlášení 3 ks pomníků za kulturní památku inicioval Komitét pro udržování památek z války 
roku 1866.

Aby mohl být souboru 3 ks pomníků obětem prusko-rakouské války prohlášen za kulturní památku, je 
pro ministerstvo kultury, odbor památkové péče, požadováno doložení vyjádření vlastníka – města Dvůr 
Králové nad Labem, zda souhlasí s prohlášením za kulturní památku a doložení dokladu o vlastnictví 
(např. formou čestného prohlášení).

Vzhledem ke skutečnosti, že soubor 3 ks pomníků není evidován v majetku města, byla celá záležitost 
konzultována s právníkem, který poskytl následující stanovisko:
Vycházel bych z ust. § 505 obč. zák.:
Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení 
(dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo 
upevněno ve zdech.
Tedy pomník bych považoval za vlastnictví města. Pokud by někdo tvrdil opak, musel by své tvrzení 
prokázat.
Zapsat pomník do majetku města je účetní záležitost, včetně jeho ocenění.

V případě, že dojde k prohlášení souboru 3 ks pomníků prusko-rakouské války za kulturní památku, 
bude následně vloženo do majetku města.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 24. 3. 2021
R/156/2021 - 76. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. souhlasí

1.1. s prohlášením 3 ks pomníků prusko-rakouské války nacházejících se na části pozemkové 
parcely č. 311/3 v k. ú. Sylvárov za kulturní památku.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačeným zájmovým územím

Příloha č. 2 - detailní snímek



Příloha č. 3 - obdržený návrh na prohlášení věci za kulturní památku

Příloha č. 4 - fotografie pomníků

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000590-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Převod práv a povinností k bytové jednotce č. 2955/23 v čp. 2955, 
Štefánikova - 
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

 mají s městem uzavřenou smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, 
resp. dohodu o převzetí závazku vyplývající z této smlouvy, na bytovou jednotku č. 2955/23 v čp. 2955 v 
ul. Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a stavebním pozemku č. 5330 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, resp. dohodu o převzetí závazku 
vyplývající z této smlouvy uzavřené v r. 2003  K převodu vlastnictví bytové 
jednotky dojde po uplynutí 20 let od uzavření smlouvy, tj. v říjnu 2023. Po tuto dobu je na užívání 
jednotky uzavřena nájemní smlouva. Jedná se o bytovou jednotku dispozičně řešenou jako 2+kk o 
celkové výměře 93,15 m2.
Dne 06.01.2021 obdržel odbor OEMM od žádost o úpravu nájemní smlouvy a dohody o 
převzetí závazku. Jako podklad předložila notářský zápis týkající se vypořádání po rozvodu manželství, 
na základě které veškerá práva a povinnosti přecházejí na 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zcela novou smluvní stranu, ale pouze o částečná změnu, postačí dle 
vyjádření právníka úřadu vypracovat k jednotlivým smlouvám dodatky.
Rada města na schůzi dne 10.02.2021 vzala na vědomí smlouvu o zúžení společného jmění manželů a 
jeho vypořádání a schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě. Zároveň doporučila zastupitelstvu města 
schválit dodatek k dohodě o převzetí závazku vyplývajícího ze smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 10. 2. 2021
R/63/2021 - 72. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. schvaluje

1.1. dodatek č. 1 č. OEMM/DOHO-2007/0720-D-1 k dohodě o převzetí závazku ze dne 
30.11.2007 vyplývajícího ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na bytovou 
jednotku č. 2955/23 v čp. 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, s

 na základě 
kterého přebírá práva a povinnosti z této smlouvy výlučně  a pověřuje 
starostu města jeho podpisem,

2. ukládá
vedoucí OEMM

2.1. předložit dodatek dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu.

Termín: 23. 4. 2021

PŘÍLOHY:



Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 č. OEMM/DOHO-2007/0720-D-1

ZPRACOVAL: Šimková Petra



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000591-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Převod 37% podílu na bytové jednotce čp. 2959/31 v čp. 2959, 
Eduarda Zbroje 
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Rada města na své schůzi dne 27.01.2021 schválila záměr bezúplatného převodu 37% podílu na bytové 
jednotce č. 2959/31 v čp. 2959 v ul. Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem vč. spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a stavebním pozemku. Podnětem k tomuto rozhodnutí je závazek 
města vyplývající z kupní smlouvy na 63% podíl na bytové jednotce, a to bezúplatně převést po uplynutí 
20 let od účinnosti této smlouvy zbývající podíl aktuálnímu vlastníkovi 63% podílu. Záměr byl 
zveřejněn od 04.02.2021 a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Rada města na své schůzi dne 24.02.2021 doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod na 
bytové jednotce a schválit smlouvu o bezúplatném převodu.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 24. 2. 2021
R/83/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:
Rok 2021 - ORJ: , kryto: ANO, částka: 1.000,00 Kč
Poplatek za vklad do katastru nemovitostí, který bude hrazen z 50 % městem a z 50 % kupujícími.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. schvaluje

1.1. bezúplatný převod 37% podílu na bytové jednotce č. 2959/31 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,

1.2. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0032 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: 23. 4. 2021

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Smlouva o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0032

ZPRACOVAL: Šimková Petra



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000592-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Převod 39% podílu na bytových jednotkách v čp. 2958, 
Štefánikova (II. vlna)
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Rada města na své schůzi dne 27.01.2021 schválila záměr bezúplatného převodu 39% podílu na 
bytových jednotkách v čp. 2958 v ul. Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem vč. spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a stavebním pozemku (II. vlna). Podnětem k tomuto rozhodnutí je 
závazek města vyplývající z kupních smluv uzavřených v roce 2000 a 2001 na 61% podíl na bytových 
jednotkách, a to bezúplatně převést po uplynutí 20 let od účinnosti těchto smluv zbývající podíl 
aktuálnímu vlastníkovi 61% podílu. Záměr byl zveřejněn od 04.02.2021 a nebyly k němu vzneseny 
žádné připomínky.
Odbor OEMM doplňuje, že podíly v tomto domě jsou převáděny postupně a smlouvy o bezúplatném 
převodu byly předloženy zastupitelstvu města už v prosinci loňského roku a budou předloženy ještě v 
rámci III. vlny v červnu t. r., a to v návaznosti na to, jak postupně bude "dobíhat" lhůta 20 let od uzavření 
kupních smluv.
Rada města na své schůzi dne 24.02.2021 doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod 
podílu na bytových jednotkách (v rámci II. vlny) a zároveň schválit smlouvy o bezúplatném převodu. 

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 24. 2. 2021
R/82/2021 - 73. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:
Rok 2021 - ORJ: , kryto: ANO, částka: 6.000,00 Kč
Poplatek za vklad do katastru nemovitostí, který bude hrazen z 50 % městem a z 50 % kupujícími.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. schvaluje

1.1. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/21 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,  

1.2. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0026 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.3. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/23 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,

1.4. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0027 v souladu s bodem 1.3. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.5. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/33 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,



1.6. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0028 v souladu s bodem 1.5. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.7. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/35 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,  

1.8. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0029 v souladu s bodem 1.7. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.9. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/41 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,

1.10. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0030 v souladu s bodem 1.9. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.11. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/42 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,  

1.12. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0031 v souladu s bodem 1.11. 
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. a 1.12. 
starostovi města k podpisu.

Termín: 28. 4. 2021

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Smlouva o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0026

Příloha č. 2 - Smlouva o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0027

Příloha č. 3 - Smlouva o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0028

Příloha č. 4 - Smlouva o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0029

Příloha č. 5 - Smlouva o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0030

Příloha č. 6 - Smlouva o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0031

ZPRACOVAL: Šimková Petra



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000594-2021-OEMM
Materiál k projednání Zařazen na: 13. 4. 2021

Prodej části pozemkové parcely č. 54/2 v k. ú. Zboží u Dvora 
Králové
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 54/2 o výměře 696 m2 
v k. ú. Zboží u Dvora Králové. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha ostatní 
komunikace.
Část pozemku je zpevněná a je užívaná pro přístup k okolním rodinným domům. Zbývající část pozemku 
je travnatá a pouze místy zpevněná plocha, užívaná občany jako spojovací cesta mezi nemovitostmi.

 mimo jiné, vlastník pozemkové parcely č. 
54/4 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, požádal o prodej části pozemkové parcely č. 54/2 v k. ú. Zboží u 
Dvora Králové.

Na místě proběhlo jednání se zástupci Osadního výboru Zboží. Vzhledem k dlouhodobým a 
přetrvávajícím sporům mezi obyvateli v této části obce, občané, ani zástupci Osadního výboru Zboží, 
nesouhlasí s prodejem či směnou pozemku jednotlivcům a požadují její ponechání ve vlastnictví města 
Dvůr Králové nad Labem. Tím bude zachovaná cesta na pozemkové parcele č. 54/2 v k. ú. Zboží u 
Dvora Králové a tím i zajištěna možnost jejího užívání širokou veřejností v celém rozsahu.

Dne 10.03.2021 obdrželo město Dvůr Králové nad Labem zápis osadního výboru Zboží, ve kterém je 
uvedeno, že osadní výbor jednoznačně nesouhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 54/2 v k. ú. Zboží u 
Dvora Králové ani její části do vlastnictví ani nikoho jiného.

Uvedený materiál projednala rada města a v dané věci nebylo přijato usnesení. Vzhledem k stanovisku 
osadního výboru Zboží předkládáme k projednání zastupitelstvu města.

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. neschvaluje

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 54/2 v k. ú. Zboží u Dvora Králové 

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek

Příloha č. 2 - snímek s ortofotomapou

ZPRACOVAL: Vacková Lenka


