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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

16. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

 konaného dne 09.09.2021 

Z/372/2021 - 16. 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/373/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 07.09.2021. 

 

Z/374/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. rezignaci Zdeňka Žižky na funkci člena Osadního výboru Verdek ke dni 08.06.2021, 

2. volí 

2.1. v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů do funkce člena Osadního výboru Verdek Petra Vondrouše. 

 

Z/375/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 2/2021 Osadního výboru Lipnice z 30.06.2021, 
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2. schvaluje 

2.1. odpověď na zápis č. 2/2021 Osadního výboru Lipnice z 30.06.2021. 

 

Z/376/2021 - 16. 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, v platném znění 

Obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství, s účinností od 01.01.2022. 

 

Z/377/2021 - 16. 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, v platném znění 

Obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2021 o místním poplatku 

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, s účinností od 01.01.2022. 

 

Z/378/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. prominutí dluhu podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ve výši 

799.706,94 Kč Jiřímu a Miladě Illnerovým. 

 

Z/379/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem -V 

1. schvaluje 

1.1. prodej stavby - hrobky č.  D-2102-248-H, která se nachází na p. p. č. 3496/7 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Vladislavu Žižkovi ,************ za dohodnutou kupní cenu 76.800 Kč, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPO-2021/0206 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: 17.09.2021 

 

Z/380/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 2240/15 o výměře 200 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 5224-201/2021 označená jako nově vzniklá pozemková parcela č. 2240/37, obě 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 38.000 Kč, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 431/2020, Miroslavu Chytráčkovi ,***************, 
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1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0214 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. prodej části pozemkové parcely č. 2240/13 o výměře 8 m2, která je dle geometrického plánu 

č. 5224 - 201/2021 označená jako díl „a“ který se přislučuje do nově vzniklé pozemkové 

parcely č. 2240/36 a části pozemkové parcely č. 2240/15 o výměře 360 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 5224-201/2021 označena jako díl „b“, který se přislučuje do nově 

vzniklé pozemkové parcely č. 2240/36, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní 

cenu ve výši 71.120 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 431/2020, Petru 

Humpolovi a Naděždě Humpolové, *************, 

1.4. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP- 2021/0215 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit kupní smlouvy dle bodů 1.2. a 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 29.10.2021 

 

Z/381/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej pozemkové parcely č. 198/1 o výměře 270 m2 v k. ú. Zdobín, za dohodnutou kupní 

cenu ve výši 2.025 Kč, která je stanovená znaleckým posudkem č. 6906-04/2021, Jaroslavě 

Bezvodové, ***********, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP- 2021/0152 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: 29.10.2021 

 

Z/382/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. prodej pozemkové parcely č. 3432 o výměře 2 196 m2 a stavební parcely č. 739 o výměře 

465 m2 včetně rodinného domu čp. 678, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Haně Horákové, 

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

 

Z/383/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej stavební parcely č. 3669 o výměře 38 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 23.026 Kč/m2, Libuši Krausové, ******************, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP- 2021/0204 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

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

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

Termín: 29.10.2021 

 

Z/384/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. prodej pozemkové parcely č. 3777 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Bc. Janu Kuželkovi, 

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

 

Z/385/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. prodej pozemkové parcely č. 190/4 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, Janu Škrochovi a Táně 

Škrochové, ***************, 

2. schvaluje 

2.1. prodej pozemkové parcely č. 190/2 o výměře 1 006 m2, za cenu ve výši 33,44 Kč/m2 

a pozemkových parcel č. 190/3 o výměře 383 m2 a č. 218/1 o výměře 525 m2, za cenu ve výši 

18,81 Kč/m2, všechny v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, za celkovou kupní cenu 50.720 Kč, která 

byla stanovena znaleckým posudkem č. 255/2021 ze dne 09.07.2021, Janu Škrochovi a Táně 

Škrochové, **************, 

2.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP- 2021/0122 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit kupní smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 29.10.2021 

 

Z/386/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 4176 o výměře 96 m2, která je dle geometrického plánu 

č. 5210-96/2021 označená jako nově vzniklá pozemková parcela 4176/4 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 37.289 Kč, Petře Dvořákové, 

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

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0212 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3. prodej části pozemkové parcely č. 4176 o výměře 107 m2, která je dle geometrického plánu 

č. 5210-96/2021 označená jako nově vzniklá pozemková parcela 4176/5 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 41.348 Kč, Jaroslavu Mikešovi 

a Ludmile Mikešové, ***********, 
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1.4. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0211 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5. prodej části pozemkové parcely č. 4176 o výměře 69 m2, která je dle geometrického plánu 

č. 5210-96/2021 označená jako nově vzniklá pozemková parcela 4176/6 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 27.326 Kč, Jiřímu Havelkovi, 

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

1.6. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0210 v souladu s bodem 1.5 tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.7. prodej části pozemkové parcely č. 4176 o výměře 97 m2, která je dle geometrického plánu 

č. 5210-96/2021 značená jako nově vzniklá pozemková parcela 4176/7 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 37.658 Kč, do podílového 

spoluvlastnictví, a to spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 celku Jiřímu Potůčkovi 

a spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 celku Vladimíru Potůčkovi, ***************, 

1.8. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0209 v souladu s bodem 1.7. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit kupní smlouvy dle bodů 1.2., 1.4., 1.6. a 1.8. tohoto usnesení starostovi města 

k podpisu. 

Termín: 29.10.2021 

 

Z/387/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 467/1 o výměře 3 308 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 396-125/2020 označená jako nově vzniklá pozemková parcela č. 467/4, k. ú. 

Doubravice u Dvora Králové, za dohodnutou kupní cenu ve výši 49.265 Kč a zřízení 

služebnosti cesty a stezky na pozemkové parcele č. 467/1 v k. ú. Doubravice u Dvora Králové, 

v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 396-125/2020, za jednorázovou úhradu 

ve výši 1.000 Kč, Tělocvičné jednotě Sokol Dvůr Králové nad Labem, IČO 60152478, nábřeží 

Jiřího Wolkera 137, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. smlouvu kupní a o zřízení služebnosti cesty a stezky č. OEMM/KUPP-2021/0135 v souladu 

s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu kupní a o zřízení služebnosti cesty a stezky dle bodu 1.2. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu. 

Termín: 29.10.2021 

 

Z/388/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. směnu části pozemkové parcely č. 792/1 o výměře 78 m2, označená dle geometrického plánu 
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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, s RNDr. Lenkou Popovskou, ***************, 

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: 29.10.2021 

 

Z/389/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 366/1 o výměře 1 433 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 322-345/2021 označená jako nově vzniklá pozemková parcela č. 366/5 v k. ú. Žirecká 

Podstráň, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 212 084 Kč, PhDr. Zuzaně Novákové, 

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

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0226 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: 29.10.2021 

 

Z/390/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej pozemkové parcely č. 2451/2 o výměře 497 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 90.700 Kč, Lukáši Szotákovi, ***************, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP- 2021/0100 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: 29.10.2021 

Z/391/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. prodej pozemkové parcely č. 204 o výměře 534 m2 v k. ú. Žirecká Podstráň, Daně Pechové, 

************. 
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Z/392/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej pozemkové parcely č. 2152/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 

20.390 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 2885-38-2021 ze dne 18.07.2021, 

vyhotoveným JUDr. Zdeňkem Čepelkou, Janu a Věře Srbovým, **************, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0219 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2021 

 

Z/393/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odkoupení 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, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0220 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2021 

 

Z/394/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odkoupení pozemkové parcely č. 2252/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou 

kupní cenu 275.400 Kč, od Jana Elišáka, ***********Milana Elišáka, ************, Aleše 

Říhy, ***************, 

2. pověřuje 

2.1. starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. 

tohoto usnesení, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit kupní smlouvu obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.09.2021 
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Z/395/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 3716/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 24 m2 

označená 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 části o výměře 7 m2 označená 

dle geometrického plánu č. 5131-318/2020 jako díl „b“, který se přislučuje do pozemkové 

parcely č. 1535/8 v k. ú. Důr 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, Zbyňku 

Řehořovi, ***************, 

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: 30.09.2021 

 

Z/396/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prominutí nájemného a záloh na služby ve výši 31.780 Kč dědici práva nájmu bytu č. 52 

v č.p. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, Johannu Müllerovi,**************. 

 

Z/397/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. předložený postup při prodeji bytových jednotek č. 1068/12 a č. 1068/21, obě v čp. 1068, 

nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, bytové jednotky č. 1902/43 v čp. 1902, nábřeží 

Benešovo, Dvůr Králové nad Labem a bytové jednotky č. 1250/13 v čp. 1250, nábřeží 

Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. nabídkovou cenu bytových jednotek uvedených v bodě 1.1. tohoto usnesení ve výši ceny 

v místě a čase obvyklé dle ocenění znalce, 

1.3. znění vzorové nabídky na odkoupení bytových jednotek a pověřuje starostu města podpisem 

nabídek stávajícím nájemníkům, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

2.2. předložit nabídky na odkoupení bytových jednotek v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu. 

Termín: 17.09.2021 
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Z/398/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. odkoupení pozemkových parcel č. 2543, č. 2545/1, č. 2545/4, všechny v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, za celkovou cenu 454.000 Kč, od společnosti VIAGEM a. s., IČO 04817320, 

se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 – Karlín. 

 

Z/399/2021 - 16. 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 Pavla Machka, **************, 

1.2. smlouvu o darování nemovité věci č. OEMM/DAR-2021/0227 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2021 

 

Z/400/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. odkoupení části pozemkové parcely č. 4612 o výměře 295 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 5310-397/2021 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4612/2 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 14.750 Kč, od Ing. Blanky Porcalové, 

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

2. pověřuje 

2.1. starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit kupní smlouvu obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 2.1. tohoto usnesení 

starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.09.2021 

 

Z/401/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0228 na odkoupení stavební parcely č. 154/1, 

pozemkové parcely č. 98/2, obě v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, od České obce sokolské, 

IČO 00409537, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2021 

Z/402/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. kupní smlouvu č. OEMM/KUPN-2021/0083 v souladu s usnesením zastupitelstva města 

Z/362/2021 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.06.2021, týkající 

se prodeje 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 části 

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 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 20.10.2021 

 

Z/403/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. směnu části pozemkové parcely č. 2250 o výměře 2 822 m2, která je dle geometrického plánu 

č. 5052-422/2019 označená jako nově vzniklá pozemková parcela č. 2250/3, části 

pozemkové parcely č. 2322/10 o výměře 141 m2 označená jako díl „d“, který se dle 

geometrického plánu č. 5052-422/2019 přislučuje do pozemkové parcely č. 2322/8 za část 

pozemkové parcely č. 2322/2 o výměře 1 881 m2, která je dle geometrického plánu č. 5052-

422/2019 označená jako nově vzniklá pozemková parcela č. 2322/14, část pozemkové 

parcely č. 2322/8 o výměře 1 121 m2 označená jako díl „a“, který se dle geometrického plánu 

č. 5052-422/2019 přislučuje do pozemkové parcely č. 2322/10, část pozemkové parcely 

č. 2322/11 o výměře 164 m2 označená jako díl „e“, který se dle geometrického plánu č. 5052-

422/2019 přislučuje do pozemkové parcely č. 2322/10, část pozemkové parcely č. 2322/6 

o výměře 122 m2 označená jako díl „g“, který se dle geometrického plánu č. 5052-422/2019 

přislučuje do pozemkové parcely č. 2322/10, pozemkovou parcelu č. 3771/6 o výměře 

125 m2, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, bez dalšího finančního vyrovnání, se společností 

EPOS CZ spol. s r. o., IČO 25251066, se sídlem Seifertova 1165, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, 

1.2. směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2021/0229 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2021 
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Z/404/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2020. 

 

Z/405/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s rozšířením účelu použití poskytnuté dotace Tělovýchovné jednotě SOKOL Lipnice, z. s., 

IČO 47466278, Lipnice 120, Dvůr Králové nad Labem o nákup sportovního materiálu, opravu 

a údržbu kabin na hřišti, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. ŠKS/SMDO-2021/0011 D - 1 s Tělovýchovnou jednotou SOKOL Lipnice, z. s., 

IČO 47466278, Lipnice 120, Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jeho 

podpisem. 

 

Z/406/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s rozšířením účelu použití poskytnuté dotace HC Dvůr Králové, z. s., IČO 64201996, 

Lipnice 143, Dvůr Králové nad Labem o nákup sportovního materiálu a nákup stojanů 

pro propagační účely, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. ŠKS/SMDO-2021/0011 D - 1 s HC Dvůr Králové, z. s., IČO 64201996, Lipnice 143, 

Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

Z/407/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s rozšířením hlavní činnosti Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o bod j): 

správa a provoz ubytovny a bytů v objektu čp. 1006, Bezručova ul., Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. zřizovací listinu Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 1, 

doplněnou v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, s účinností od 13.09.2021 a pověřuje 

starostu města podpisem zřizovací listiny. 

 

Z/408/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s rozšířením článku 7 Doplňková činnost organizace zřizovací listiny Základní umělecké školy 
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R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, o obory činností: 

mimoškolní výchova a vzdělání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, pronájem 

a půjčování věcí movitých, 

2. schvaluje 

2.1. zřizovací listinu Základní umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí 

T. G. Masaryka 83, dle přílohy č. 2 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, s účinností od 

01.10.2021 a pověřuje starostu města podpisem zřizovací listiny. 

 

Z/409/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

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

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

ve Dvoře Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. darovací smlouvu č. KTÚ/DAR-2021/22 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

Z/410/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. rozpočtové opatření č. 3 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 snižuje o 10.719.670,81 Kč 

· na straně výdajů snižuje o 10.007.835,93 Kč 

· ve financování upravuje o 711.834,88 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2021 

· na straně příjmů 404.762.409,83 Kč 

· na straně výdajů 459.780.506,53 Kč 

· financování  55.018.096,70 Kč. 

 

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

55.018.096,70 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let, dále 

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

také smlouvou o úvěru na financování investičních záměrů města v letech 2021 až 2023 

v celkové výši uvěrového limitu 160 mil. Kč. 

 

 

 



13/13 

 

 

Z/411/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ukládá radě města 

1.1. prověřit možnosti a podmínky pro přesun Městské knihovny Slavoj Dvůr Králové nad Labem 

z ulice Tylovy čp. 512 do čp. 2 a 3 na náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 31.03.2022 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

             
             
           

            
          


