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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

15. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

 konaného dne 10.06.2021 

Z/347/2021 - 15. 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/348/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 09.06.2021. 

 

Z/349/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis Osadního výboru Lipnice z 19.05.2021, 

2. schvaluje 

2.1. odpověď na zápis Osadního výboru Lipnice z 19.05.2021. 

 

Z/350/2021 - 15. 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, ve znění 

pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2021 



2/8 

 

 

o místním poplatku z pobytu s účinností od 01.07.2021. 

 

Z/351/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává ve smyslu § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

Obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2021 o nočním klidu. 

 

Z/352/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zahájením prací na pořízení Změny č. 5 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/353/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 490/2 o výměře 50 m2, která je dle geometrického plánu 

č. 5164-443/2020 označená jako pozemková parcela č. 490/2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 21.750 Kč do podílového 

spoluvlastnictví, a to spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 celku Stanislavu Paulů 

a spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 celku Evě Paulů, oba bytem ****************** 

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

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0069 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: 30.06.2021 

 

Z/354/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odkoupení stavební parcely č. 154/1 o výměře 56 m2 a pozemkové parcely č. 98/2 

o výměře 3 167 m2, obě v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, od České obce sokolské, 

IČO 00409537, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem číslo 6787-12-21, tj. za kupní cenu 1.354.000 Kč, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. jednat s Českou obcí sokolskou Praha o podmínkách a uzavření kupní smlouvy. 

Termín: 31.08.2021 

 



3/8 

 

 

Z/355/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 98/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové Josefu Peterovi, 

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

 

Z/356/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/13 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, Zdeňkovi Sojkovi, ***************, 

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

1.2. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0073 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/14 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, Ondreji Kovarovi, ******************, 

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

1.4. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0074 v souladu s bodem 1.3. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/15 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, manželům Ladislavu Výprachtickému, 

************************************** a Monice Výprachtické, **************, 

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

1.6. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0075 v souladu s bodem 1.5. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.7. bezúplatný převod 39% podílu na bytové jednotce č. 2958/43 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, Jaroslavu Mašinovi, *****************, 

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

1.8. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2021/0076 v souladu s bodem 1.7. 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. a 1.8. starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 13.08.2021 

 

Z/357/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 466 v k. ú. Verdek Janě Kopecké, ******************* 

************************, 
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1.2. prodej části pozemkové parcely č. 466 v k. ú. Verdek Vladimíru Urbanovi, ********** 

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

 

Z/358/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s technickými podmínkami k prodeji zájmové části pozemkové parcely č. 311/1 

v k. ú. Sylvárov, které jsou uvedeny v dopise zn. 18711/2017-SŽDC-GŘ-031 (18), 

S036205/206-SŽDC-GŘ-031 ze dne 30. dubna 2021, 

1.2. s navrhovanou kupní cenou ve výši 19.000 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. 

 

Z/359/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s odkoupením stavební parcely č. 1251 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 246 m2, jejíž 

součástí je stavba č. p. 1076, rodinný dům, pozemkové parcely č. 151 - zahrada, o výměře 

185 m2, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, od společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s., 

IČO 25945408, se sídlem Na Ostrově 177, 534 01 Chrudim za nabízenou kupní cenu ve výši 

4.950.000 Kč, která bude uhrazena ve dvou splátkách, kdy první splátka ve výši 

2.500.000 Kč bude uhrazena do 30.12.2021 a druhá splátka bude uhrazena do 30.06.2022, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. jednat se společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s., o uzavření kupní smlouvy v souladu 

s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 31.08.2021 

 

Z/360/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s darováním části pozemkové parcely č. 207 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, v rámci stavby 

„Most ev. č. 29925-1 Žireč“, do vlastnictví Královéhradeckého kraje, a to za podmínky 

jejího převodu nejdříve v roce 2023, 

2. pověřuje 

2.1. starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí darovací obsahující obligatorní 

náležitosti v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit smlouvu o smlouvě budoucí darovací starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.06.2021 
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Z/361/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. změnu průběhu katastrální hranice mezi katastrálním územím Dvůr Králové nad Labem 

a katastrálním území Sylvárov, v rámci níž dojde k rozdělení pozemkové parcely č. 311/26 

v katastrálním území Sylvárov, jejíž část přejde do katastrálního území Dvůr Králové nad 

Labem a část nadále zůstane v katastrálním území Sylvárov. 

 

Z/362/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej stavební parcely č. 66 o výměře 1 070 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, jejíž 

součástí je stavba čp. 40 - stavba občanského vybavení na náměstí T. G. Masaryka a část 

pozemkové parcely č. 38/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, oddělená geometrickým 

plánem č. 5144-375/2020 a označená jako p. p. č. 38/1 o výměře 250 m2 společnosti 

Amatech s. r. o., IČO 06827683, Rudé armády 17, 251 63 Strančice za celkovou kupní cenu 

5.600.000 Kč, v souladu se záměrem města zveřejněným pod č. 1/2021 a ve smyslu 

nabídky učiněné dne 31.03.2021 pod č. j. OEMM/28335-2021/, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. jednat se společností Amatech, s. r. o. o uzavření kupní smlouvy v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a smlouvu předložit zastupitelstvu města ke schválení. 

Termín: 09.09.2021 

 

Z/363/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. výroční zprávu Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s. 

 

Z/364/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. Akční plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021 - 2022, v souladu se 

zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Z/365/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. uděluje 

1.1. Cenu města Dvůr Králové nad Labem za realizaci 3D animace s názvem 17 století města 

Dvora Králové nad Labem Ladislavu Válkovi, za dodávku speciálně upravené textilie v první 

vlně pandemie firmě INOTEX, spol. s r. o., za vydání knihy Lyžování: zvláště pak na 

Královédvorsku Ing. Karlu Raichovi a za vydání knihy Zvičina univ. prof. RNDr. Karlu 

Martinkovi, DrSc., in memoriam, Libuši Vonkové za mimořádnou aktivitu při šití roušek 
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v době pandemie bez nároku na jakoukoliv odměnu, Haně Medikusové za celoživotní dílo 

v oblasti loutkoherectví. 

 

Z/366/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotací na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní 

památkou nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové 

nad Labem, na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně: 

LUKAS EKO s. r. o., IČO 01556975, Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem na 

výměnu 4 ks oken v čelní fasádě nemovitosti Palackého 88, Dvůr Králové nad Labem, ve 

výši 120.000 Kč, 

Soňa Vachková, nar. 31.03.1953, Přemyslova 478, 544 01 Dvůr Králové nad Labem na 

údržbu a nátěr dřevěných i zděných částí nemovitosti Přemyslova 478, Dvůr Králové nad 

Labem ve výši 80.000 Kč, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvy č. ŠKS/SMDO-2021/0102 a ŠKS/SMDO-2021/0103 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem. 

 

Z/367/2021 - 15. 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, ve znění pozdějších 

předpisů roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem, sestavenou k 31.12.2020, 

2. nevznáší 

2.1. požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky uvedené v bodě 1.1. 

 

Z/368/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 

jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020. 

 

Z/369/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 spolu se zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 v souladu s § 17 

odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších doplnění a předpisů s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 

bez výhrad. 
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Z/370/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z otevírání obálek a zprávu hodnoticí komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky 

na službu úvěru ve výši 160 mil. Kč na financování a refinancování záměrů pro léta 2021 až 

2023 obsažených v akčním plánu města Dvůr Králové nad Labem, 

2. rozhoduje 

2.1. dle předchozího doporučení hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše 

uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka Československé 

obchodní banky, a. s., FIB Hradec Králové - Ulrichovo nám., Břetislavova 1622, - adresa 

právnické osoby Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, 

2.2. o dalším pořadí jednotlivých uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: Komerční 

banka, a. s., Corporate and Municipal Banking, Nám. Republiky 222, Pardubice, - adresa 

právnické osoby Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1, 

3. souhlasí 

3.1. s poskytnutím úvěru ve výši 160 mil. Kč dle Smlouvy o úvěru č. 2021005997 (ES č. RAF-FIN-

0005/2021) včetně příloh vypracované Československou obchodní bankou, a. s., 

4. schvaluje 

4.1. smlouvu o úvěru dle bodu 3.1. tohoto usnesení s vítězným uchazečem výše uvedené 

veřejné zakázky dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy včetně všech souvisejících dokumentů, 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 15.06.2021 

6. ukládá vedoucímu RAF 

6.1. zahrnout příslušné prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 2021, 

Termín: 30.09.2021 

7. ukládá vedoucímu RAF 

7.1. zahrnout příslušné prostředky do návrhu rozpočtu města na rok 2022 a do střednědobého 

výhledu rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem pro následující roky. 

Termín: 31.12.2021 

 

Z/371/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. rozpočtové opatření č. 2 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: 
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· na straně příjmů zvyšuje o   9.646.444,05 Kč 

· na straně výdajů zvyšuje  o  10.924.505,25 Kč 

· ve financování upravuje  o    1.278.061,20 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2021. 

· na straně příjmů    415.482.080,64 Kč 

· na straně výdajů    469.788.342,46 Kč 

· financování      54.306.261,82 Kč. 

 

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

54.306.261,82 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 

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

 

 

 

 

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

          


