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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

14. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

 konaného dne 13.04.2021 

Z/308/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města. 

 

Z/309/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 08.04.2021. 

 

Z/310/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápisy Osadního výboru Verdek z 23.12.2020, Osadního výborů Zboží z 05.03.2021 

a Osadního výboru Žireč z měsíce března 2021, 

2. schvaluje 

2.1. odpověď na zápisy Osadního výboru Verdek z 23.12.2020, Osadního výboru Zboží 

z 05.03.2021 a Osadního výboru Žireč z měsíce března 2021. 

 

Z/311/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., zákona 

o obcích v platném znění Obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem 

č. 1/2021 o nočním klidu. 
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Z/312/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení o konání valné hromady společnosti Krematoriu, a. s. dne 21.05.2021, které 

město obdrželo 25.02.2021, 

1.2. program valné hromady společnosti Krematoria, a. s. bez připomínek a doplnění. 

 

Z/313/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. nevyhovět návrhu Petra Nečesala na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 

Labem spočívající v zařazení p. p. č. 1559/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 

do způsobu využití BI – plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské. 

 

 

 

Z/314/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

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

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

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

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

 

Z/315/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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 Mgr. Drtinové Haně, ************* 

****************spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 celku Šolcovi Alešovi,  ***********, 

************************** a spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 celku Šolcové Petře,  

***********************************************, 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: 30.04.2021 
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Z/316/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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 Ing. Barboře Bartošové, ****************, 

*******************, spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 celku Ing. Tereze Bartošové, 

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

Mgr. Prapti Anandy Zeilhoferové *******************************, 

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: 16.04.2021 

 

Z/317/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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, Anetě Vaňkové, *****************, 

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

 

Z/318/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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, Davidu Koblasovi, *******************, 

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

 

Z/319/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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. 
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Z/320/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

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

Jenčíkovi, ***********************************, 

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

Danielovi, *******************************************a Lucii Daniel, ********* 

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

 

Z/321/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. 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 Ing. Janem a Ing. Pavlou Voglovými, ************** 

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

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. 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: 05.05.2021 

 

Z/322/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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 Karlem Asterem, ************************************ 

Labem, 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 oddělená část o výměře 14 m2, označená 

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 označená 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 Karla Astera, 

************************************ bez dalšího finančního vyrovnání, 
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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 Zdeňku Bláhovi, 

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

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 04.05.2021 

 

Z/323/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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 Ludmily Stránské, 

******************************* a spoluvlastnického podílu ve výši 2/40 celku na 

pozemkové parcele č. 89/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, od Vlastimila Vognara, 

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

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: 04.05.2021 

 

Z/324/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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. souhlasí 

2.1. se směnou části pozemkové parcely č. 2250 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v souladu 

s nabídkou společnosti EPOS CZ spol. s. r. o., IČO 25251066, Seifertova 1165, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem, 

3. neschvaluje 

3.1. 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, 
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4. ukládá vedoucí OEMM 

4.1. jednat se společností EPOS CZ spol. s r. o. o uzavření směnné smlouvy v souladu 

s obdrženou nabídkou. 

Termín: 31.05.2021 

 

Z/325/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. petici proti záměru města Dvůr Králové nad Labem využít část p. p. č.1697/1 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem za účelem výstavby bytových domů a související infrastruktury 

na vědomí, 

2. schvaluje 

2.1. návrh odpovědi na petici dle přílohy č. 2, pověřuje starostu města doplněním odpovědi 

v souladu s usnesením ZM a pověřuje starostu města podpisem odpovědi. 

 

Z/327/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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. 

 

Z/328/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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. 

 

Z/329/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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 Gabrielou Bohatou, *************************************** 

a Milanem Bohatým, ***********************************************, na základě 

kterého přebírá práva a povinnosti z této smlouvy výlučně Gabriela Bohatá 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: 23.04.2021 
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Z/330/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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, Miroslavě Balkové, *****************, 

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

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: 23.04.2021 

 

Z/331/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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, Jiřímu a Ivoně Krejčíkovým, 

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

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, Ing. Miroslavu a Mgr. Beatě Dundovým, 

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

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, Mgr. Martinu Hlavatému, *************, 

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

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, JUDr. Daniele Žihlové, ****************, 

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

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, Zdeňce Jaklové, *****************, 
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************************, 

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, Ivaně Špůrové, ****************** 

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

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: 28.04.2021 

 

Z/332/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

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

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

 

Z/333/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. petici občanů k návrhu trasy sjezdu z plánované dálnice D1108 v úseku předložky III/29925, 

kat. S 7,5/90 (napojení průmyslové zóny Borek) na vědomí, 

2. schvaluje 

2.1. návrh odpovědi dle přílohy č. 2 a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

Z/334/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prominutí 100 % nájemného, od 01.01.2021 do 30.06.2021, pro nájemce, kteří po dobu 

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

1.2. prominutí 50 % nájemného, od 01.01.2021 do 30.06.2021, 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, 
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3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit dohody o odpuštění nájemného dle bodu 1.1. a 1.2. toto usnesení starostovi 

města k podpisu. 

Termín: 30.06.2021 

 

Z/335/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Volejbalovému klubu VK Dvůr Králové nad Labem, IČO 01666363, 

Okružní 2319, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 250.000 Kč na celoroční činnost, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2021/0044 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

Z/336/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace HC Dvůr Králové, z. s., IČO 64201996, Lipnice 143, Dvůr Králové nad 

Labem, ve výši 50.000 Kč na úhradu výdajů projektu 100 let založení hokeje, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2021/0043 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

Z/337/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotací na podporu tělovýchovy a sportu na úhradu nákladů sportovní činnosti 

specifikovaných ve smlouvách následovně: 

Softball Club Dvůr Králové nad Labem, IČO 22906266, Zborovská 1780, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem - 70.000 Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Žireč, IČO 60152567, 544 04 Žireč 70 - 39.000 Kč, 

Angeles Dance Group, z. s., IČO 270 05 054, Zábřezí 12, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 

190.000 Kč, 

KARATE DO Dvůr Králové nad Labem, z. s., IČO 64202658, Krátká 3192, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem - 110.000 Kč, 

Tělovýchovná jednota SOKOL Lipnice, z. s., IČO 47466278, Lipnice 120, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem - 75.000 Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, IČO 60152478, nábřeží Jiřího Wolkera 

137, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – sportovní činnost 643.000 Kč, akce Oblastní přebor 

v gymnastice 11.000 Kč, Podzvičinský skokánek, závod věk. skupin, Český pohár 27.000 Kč, 

Velká cena Podkrkonoší v olympijském šplhu 26.000 Kč, 

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z. s., IČO 02904683, Zborovská 2371, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem - 350.000 Kč, 

1. HK Dvůr Králové, z. s., IČO 69173168, Štítného 3050, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 

570.000 Kč, 
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TC Dvůr Králové, z. s, IČO 00529535, 17. listopadu 485, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 

480.000 Kč, 

Self defence team DK, z. s., IČO 05732361, Nerudova 1417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

- 109.000 Kč, 

Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., IČO 00527530, nábřeží J. Wolkera 137 

- oddíly bez fotbalu 335.000 Kč, 

Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., IČO 00527530, nábřeží J. Wolkera 137 

- oddíl fotbalu 910.000 Kč, 

HC Dvůr Králové, z. s., IČO 64201996, Lipnice 143, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - mládež 

1.020.000 Kč, 

HC Dvůr Králové, z. s., IČO 64201996, Lipnice 143, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - dospělí 

1.038.000 Kč, 

Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem, z. s., IČO 01650599, Slovany 3051, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem - 190.000 Kč, 

1.2. smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2021/0005, ŠKS/SMDO - 2021/0007, ŠKS/SMDO - 2021/0008, 

ŠKS/SMDO - 2021/0009, ŠKS/SMDO - 2021/0011, ŠKS/SMDO - 2021/0012, ŠKS/SMDO - 

2021/0020, ŠKS/SMDO - 2021/0022, ŠKS/SMDO - 2021/0023, ŠKS/SMDO - 2021/0024, 

ŠKS/SMDO - 2021/0030, ŠKS/SMDO - 2021/0031, ŠKS/SMDO - 2021/0032, ŠKS/SMDO - 

2021/0033, ŠKS/SMDO - 2021/00034, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jejich podpisem. 

 

Z/338/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem 

na rok 2021 dle přílohy č. 1, 

2. schvaluje 

2.1. cíle a opatření pro město Dvůr Králové nad Labem stanovené Akčním plánem rozvoje 

sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2021. 

 

Z/339/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové 

nad Labem za rok 2020 dle přílohy č. 1. 

 

Z/340/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotací na sociální služby následovně: Oblastní charita Červený Kostelec, 

IČO 48623814, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec - domov pro osoby se zdravotním 

postižením 89.200 Kč, odlehčovací služby v Domově sv. Josefa 59.200 Kč, Diakonie ČCE – 

středisko ve Dvoře Králové nad Labem, IČO 43462162, nábřeží Benešovo 1067, 544 01 Dvůr 
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Králové nad Labem - pečovatelská služba 199.200 Kč, denní stacionář 95.200 Kč, domov 

pro seniory 199.200 Kč, domov se zvláštním režimem 119.200 Kč, Sdružení ozdravoven 

a léčeben okresu Trutnov, IČO 00195201, Procházkova 818, 541 01 Trutnov - sociální 

rehabilitace 52.000 Kč, Misericordia, o. p. s., IČO 01875248, Štefánikova 1207, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem - sociální rehabilitace 79.200 Kč, Farní charita Dvůr Králové nad Labem, 

IČO 43464637, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - sociálně aktivizační služba 

pro rodiny s dětmi 159.200 Kč, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 159.200 Kč, 

odborné sociální poradenství 119.200 Kč, osobní asistence 199.200 Kč, sociálně-

terapeutické dílny 159.200 Kč, denní stacionář 99.200 Kč, 

1.2. smlouvy č. ŠKS/SMDO-2021/0045, ŠKS/SMDO-2021/0046, ŠKS/SMDO-2021/0047, 

ŠKS/SMDO-2021/0048, ŠKS/SMDO-2021/0049, ŠKS/SMDO-2021/0050, ŠKS/SMDO-

2021/0051, ŠKS/SMDO-2021/0052, ŠKS/SMDO-2021/0053, ŠKS/SMDO-2021/0055, 

ŠKS/SMDO-2021/0058, ŠKS/SMDO-2021/0059, ŠKS/SMDO-2021/0060, ŠKS/SMDO-

2021/0061 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich 

podpisem, 

2. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 03.05.2021 

 

Z/341/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci o souhrnných hodnotách rozpočtového opatření č. 6 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 KÚ Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

· na straně příjmů zvyšuje              o                          4.938.870,68 Kč 

· na straně výdajů snižuje               o                        53.140.928,54 Kč 

· ve financování upravuje               o                   -    58.079.799,22 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2020: 

· na straně příjmů                                                    474.632.974,97 Kč 

· na straně výdajů                                                    415.057.007,33 Kč 

· financování                                                         -     59.575.967,64 Kč 

 

Rozpočet města na rok 2020, po této úpravě vykazuje přebytek v souhrnné výši 

59.575.967,64 Kč. 

 

Z/342/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci o opatřeních přijatých Radou města Dvůr Králové nad Labem, v souladu s § 102 
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odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů pro 

případ nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2021, a to ve znění 

přílohy č. 1. 

 

Z/343/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí vyrovnávací 

platby ve výši 250.000 Kč Městské nemocnici, a. s. ve Dvoře Králové nad Labem za plnění 

závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské pohotovosti v roce 2021, 

1.2. 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 závazku veřejné služby 

a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. RAF/FIN-

2021/0002 pro výše uvedený účel s Městskou nemocnicí, a. s. se sídlem Vrchlického 1504, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. předložit starostovi města k podpisu Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách 

poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. RAF/FIN-2021/0002 

v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 20.04.2021 

 

Z/344/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ukládá vedoucímu RAF 

1.1. v souladu s předloženými informacemi k možnostem financování významných investičních 

akcí na léta 2021 až 2023 pokračovat v jednáních s peněžními ústavy, které předložily své 

indikativní nabídky a oslovit je s poptávkou na předložení závazné nabídky úvěrového 

financování. 

Termín: 31.05.2021 

 

Z/345/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2021 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 

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

na rok 2021 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

· na straně příjmů zvyšuje                o                         1.271.140,58Kč 

· na straně výdajů zvyšuje                o                       14.083.361,21Kč 

· ve financování upravuje                 o                       12.812.220,63Kč 
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Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2021 

· na straně příjmů                                                     405.835.636,59Kč 

· na straně výdajů                                                     458.863.837,21Kč 

· financování                                                                53.028.200,62Kč. 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2021, po této úpravě v souhrnné výši 

53.028.200,62Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 

smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. 

 

Z/346/2021 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. nesouhlasí 

1.1. s navýšením četnosti a změnou času konání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

ve volebním období 2018 - 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   starosta města             místostarostka 

 

 

 

 

             
             
           

            
          


