
ZASTUPITELSTVO   MĚSTA  

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

2. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného dne 16.12.2010 

 

Z/10/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
6.12.2010.  

Z/11/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2010, včetně změn v rámci jednotlivých kapitol a úprav hodnot 
u závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace zřízené městem Dvůr Králové nad Labem 
uvedených v příloze Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2010 - město Dvůr 
Králové nad Labem - změna č.2. Tato změna upravuje schválený rozpočet na rok 2010 zahrnující 
již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v 
následujícím sestavení: 
· na straně příjmů  zvyšuje                                o                        36.095,61 tis. Kč 
· na straně výdajů  zvyšuje                                o                      34.028,94 tis. Kč 
· ve financování upravuje                                  o                       - 2.066,67 tis. Kč  
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2010 
· na straně příjmů                                                                    433.045,11 tis. Kč 
· na straně výdajů                                                                  435.409,76 tis. Kč 
· financování                                                                                  2.364,65 tis. Kč 

Z/12/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem v 
rámci případné rozpočtové změny č. 5/2010 uskutečněné na základě nutnosti narovnání 
rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2010 dle předchozích 
závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění případné rozpočtové změny č. 5/2010 k 
31.12.2010 dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to 
především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům.  

Z/13/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtový výhled města Dvůr Králové nad Labem na období let 2012 až 2014.  

Z/14/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  Statut sociálního fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných členů 
Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem.  
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Z/15/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2011, včetně předložené 
tabulky Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2011 - město Dvůr Králové nad Labem 
a peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2011 v té výši a těm právnickým a 
fyzickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, navržený v následujícím 
sestavení: 
Celkové příjmy ve výši 290.765,50 tis. Kč + financování -47,94 tis. Kč = celkové zdroje ve výši 
290.717,56 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši 290.717,56 tis. Kč.  

Z/16/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   kons ta tu je  

1.1.  že jsou splněny podmínky převodu podílu k bytu ** ******* * *** ****, ***********, **** ******* *** 
***** vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním pozemku a schvaluje 
dohodu, na základě které dojde ke změně nabyvatele ze Zdeňky Štěpařové na Hanu Hájkovou, 
********** **, **** ******* *** ***** a kterou zároveň nabyvatel převezme veškerá práva a povinnosti 
vyplývající z původní kupní smlouvy uzavřené se Zdeňkou Štěpařovou a pověřuje starostku města 
podpisem této dohody. 

Z/17/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  směnu pozemkové parcely č. 4185 o výměře 86 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za část 
pozemkové parcely č. 721/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře cca 86 m2, která bude 
upřesněna geometrickým plánem, s Ing. Danou Munzarovou, ******** ***,  **** ******* *** *****, bez 
další finanční kompenzace, s tím, že náklady na pořízení geometrického plánu a na vklad do 
katastru nemovitostí ponese město Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem směnné smlouvy, obsahující obligatorní náležitosti dle části 1.1. 

tohoto usnesení. 

Z/18/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  směnu části pozemkové parcely č. 1539/9, která bude upřesněna geometrickým plánem, v k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem, ve vlastnictví Ivy Šolcové, ***** ******** ***, *** ** **** ******* *** ***** za 
část pozemkové parcely č. 1539/11, která bude upřesněna geometrickým plánem v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem, ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, s finanční kompenzací v sazbě 
200,- Kč/m2 ve prospěch Ivy Šolcové, ***** ******** ***, *** ** **** ******* *** *****, 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem směnné smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části 

1.1. tohoto usnesení. 

Z/19/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 3370/13 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, Ing. Jiřímu Podhornému, 
************** ****** ***, *** ** ****** *********, 

Z/20/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  plán společných zařízení pro akci  "„Jednoduchá pozemková úprava Žireč, k.ú. Žireč Ves, Žireč 
Městys, Žirecká Podstráň" vypracovaný společností Agroprojekce spol s r.o., Na Lánech 81, 
Litomyšl, pracovištěm Rokycanova 114/IV, Vysoké Mýto. 

Z/21/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 3774/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem manželům Ivetě a 
Bohuslavu Pávovým, ********* *** ****, **** ******* *** *****. 
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Z/22/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 2253/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem  manželům Liboru a 
Janě Lašovým, ********* ****, **** ******* *** *****.  

Z/23/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  částečnou změnu usnesení č. 756/2010 - 23.ZM, část a), spočívající v nahrazení textu „Elišky 
Krásnohorské 2333" textem „Havlíčkova čp. 3037”, s tím že ostatní ustanovení části a) usnesení č. 
756/2010 - 23.ZM se nemění.  

Z/24/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 1050 v k.ú. Verdek společnosti Keramika PLUS s.r.o., Vítězná-
Hájemství 6, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

Z/25/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  podání nabídky města Dvůr Králové nad Labem do vyhlášeného výběrového řízení na 
nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem - 
pozemkovým parcelám č. 1084/1, č. 1084/13 a č. 1084/15 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem z 
konkursní podstaty úpadce TIBA a.s., 

2 .   s tanovu je  
2.1.  maximální částku nabídky města Dvůr Králové nad Labem, podané do vyhlášeného výběrového 

řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném převodu vlastnického práva k 
nemovitostem - pozemkům dle části 1.1. tohoto usnesení  na 10.000.000 Kč, 

3 .   rozhodu je  
3.1.  o složení kauce ve výši 500.000 Kč dle podmínek vyhlášeného výběrového řízení na 

nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem - 
pozemkům dle části 1.1. tohoto usnesení, 

3.2.  o nabídce způsobu úhrady kupní ceny formou splátkového kalendáře, rozloženého do 3 let, s 
počátkem ke dni uzavření  smlouvy o úplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem - 
pozemkům dle části 1.1. tohoto usnesení, 

4 .   pověřu je  
4.1.  starostku města podpisem přihlášky do vyhlášeného výběrového řízení na nejvýhodnější návrh 

na uzavření smlouvy o úplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem - pozemkům dle části 
1.1. tohoto usnesení.  

Z/26/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkových parcel  - č. 2539/4 o výměře 7.237 m2 a č. 2539/6 o výměře 7.428 m2 obě 
v k.ú. Dvůr Králové nad Labem do podílového spoluvlastnictví Luboši Fikarovi, ** ******** ****, **** 
******* *** *****, Ing. Miloslavu Fikarovi, ********* ****, **** ******* *** *****, Ing. Pavlu Skálovi, ****** 
**** ****, **** ******* *** ***** a Petru Teichmanovi, *** ***** ****, **** ******* *** ***** za kupní cenu 
8,- Kč/m2, 

1.2.  smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků dle části 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

1.3.  schvaluje nákup pozemků, označených ve výkresové dokumentaci JPÚ Žireč, jako pozemek č. 
7, pozemek č. 8, pozemek č. 9 o souhrnné výměře 14.646 m2 od Luboše Fikara, ** ******** ****, 
***** ******* *** *****, Ing. Miloslava Fikara, ********* ****, **** ******* *** *****,  Ing. Pavla Skály, ****** 
**** ****, **** ******* *** ***** a Petra Teichmana, *** ***** ****, **** ******* *** ***** za kupní cenu 8,- 
Kč/m2, 

1.4.  smlouvu o smlouvě budoucí kupní na nákup pozemků dle části 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

Z/27/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zahájením přípravy další etapy privatizace bytů a bytových domů ve vlastnictví města Dvůr 
Králové nad Labem, 
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2.   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. vybrat a navrhnout bytové domy, vhodné k zařazení do další vlny privatizace bytového fondu 
ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 11.01.2011 
2.1.2. navrhnout a předložit k projednání podmínky a postup prodeje domů a bytů, navržených do 

další vlny privatizace bytového fondu ve vlastnictví města.  
Termín: 28.02.2011 

Z/28/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  materiál "Program regenerace Městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem, Aktualizace 
č. 2", 

2 .   schva lu je  
2.1.  materiál "Program regenerace Městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem, Aktualizace 

č. 2".  

Z/29/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ukonču je  

1.1.  platnost svého usnesení č. 774/2010 - 24. ZM ze dne 23.09.2010, 
2 .   schva lu je  

2.1.  záměr založení obchodní společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem 
s.r.o., na dobu neurčitou, s peněžitým vkladem jediného společníka ve výši Kč 200.000,- a jeho 
následným navýšením, 

3 .   uk ládá 
3.1.  radě města 

3.1.1. vytvořit harmonogram všech úkonů včetně zpracování veškerých právních kroků vedoucích 
k založení obchodní společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. 
a jmenovat pracovní skupinu ve složení Edita Vaňková, Jan Bém, Petr Vojtěch, Alena Petirová, 
Oldřich Horký, Martin Plecháč, Radmila Fiľakovská, Ivo Hubený, Václav Vodochodský, Dušan 
Sedláček, Emil Kudrnovský, Zdeněk Hladík a Pavel Kraus, 

3.1.2. zařadit do programu dalšího zasedání ZM založení obchodní společnosti Městské vodovody 
a kanalizace s.r.o.  

Z/30/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  předloženou kalkulaci vodného a stočného,  
1.2.  vykalkulovanou cenu vodného a stočného pro rok 2011  na částku za vodné Kč 26,- a stočné 

Kč 43,60 (s DPH),  
2 .   uk ládá 

2.1.  radě města 
2.1.1. vyhlásit cenu vodného a stočného dle výše uvedeného bodu, tedy zachovat stejnou cenu 

vodného a stočného jako v roce 2010,  
2.1.2. stanovit výši nákladů města, vzniklých jako pohledávka společnosti Vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové n.L. spol. s r.o. vůči městu z důvodu provozování vodovodní a kanalizační 
infrastruktury města následujícím způsobem: 
Cena za vodné VaK Cena za vodné město Podíl VaKu Podíl města %  
         25,93                                            21,83     4,10         84,19 / 15,81  
                                     23,64                  21,83     1,81         92,34 / 7,66  
Cena za stočné VaK Cena za stočné město Podíl VaKu Podíl města %  
         27,81                                              8,37   19,44         30,10 / 69,90  
                                     39,64                    8,37   31,27         21,11 / 78,89  
Skutečné tržby za vodné inkasované městem za 04. 2010 až 12. 2010 rozdělit podle výše 
uvedených %. 
Skutečné tržby za vodné inkasované VaKem za 04. 2010 až 12. 2010 rozdělit podle výše 
uvedených %. 
Skutečné tržby za stočné inkasované městem za 04. 2010 až 12. 2010 rozdělit podle výše 
uvedených %. 
Skutečné tržby za stočné inkasované VaKem za 04. 2010 až 12. 2010 rozdělit podle výše 
uvedených %. 
Příslušné částky vzájemně započíst. 

Strana 4/6 



2.2.  Odboru rozvoje, investic a majetku města 
2.2.1. vyzvat společnost Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. k vyfakturování 

nákladů spojených s provozováním vodovodní a kanalizační infrastruktury města za rok 2010 
ve výši dle výše uvedeného usnesení,  

2.3.  Odboru rozpočtu a financí 
2.3.1. pohledávku VaKu stanovenou radou města započíst proti pohledávkám města za VaKem a 

vytvořit  dohadnou položku na částku nákladů města za rok 2010 v účetní uzávěrce města.  

Z/31/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává 

1.1.  Obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2010 O místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství.  

Z/32/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pojmenování nové ulice na p.p.č. 3670 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na název Halíkova s 
účinností od 01.02.2011, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu VVS 

2.1.1. zajistit s účinností od 01.02.2011 realizaci pojmenování ulice Halíkova jak po organizační tak 
i po technické stránce.  

Z/33/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   odvo lává 

1.1.   zástupce města Vasila Bibena z valné hromady svazku obcí Královská věnná města, 
2 .   jmenu je  

2.1.  zástupcem města na valné hromadě svazku obcí Královská věnná města místostarostu Dušana 
Kubicu s účinností od 17.12.2010, 

3 .   schva lu je  
3.1.  smlouvu o poskytnutí dotace svazku obcí Královská věnná města, Československé armády 

408/51, Hradec Králové, na financování a předfinancování  projektu "Královská věnná města, 
známá, nepoznaná" v souladu s usnesením zastupitelstva č. 648/2009 - 20. ZM ze dne 01.12.2009 
a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.  

Z/34/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ve smyslu § 6 odst. 5 písm. f) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
ve znění pozdějších předpisů Dušana Kubicu jako zastupitele, který bude spolupracovat s 
pořizovatelem územního plánu Dvůr Králové nad Labem.  

Z/35/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění  peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za 
každé jednání v roce 2010 ve výši 100,- Kč členům výborů a 150,- Kč předsedům výborů.  

Z/36/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   z ř i zu je  

1.1.  v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších, 
osadní výbor Žireč, osadní výbor Verdek a osadní výbor Lipnice a volí jejich předsedy a další členy 
takto: 
- osadní výbor Žireč: předseda Hauke Jindřich, členové Rezek Vlastimil, Hladík Zdeněk, Balcar 
Jaroslav, Weiglová Iveta, Seifertová Božena, Matasová Ivana, Blažek Zdeněk, Valenta Vladimír. 
- osadní výbor Verdek: předseda Exner Jan, členové Žižka Zdeněk, Gajdoš Michal.  
- osadní výbor Lipnice : předsedkyně Slezáková Tereza, členové Daněk Miloš, Daul Oldřich, 
Lubina Ladislav, Sedláček Dušan a Suchardová Milada.  

Z/37/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  dopis Vratislava Davida ze dne 03.09.2010 s žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., včetně odpovědi starostky města na tento dopis ze dne 15.10.2010.  
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Z/38/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   s tanovu je  

1.1.   s účinností ke dni 01.01.2011 v souladu s ustanovením § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 614/2006 
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Dvůr Králové  nad Labem takto: 
- člen ZM                                                   650,- Kč 
- člen komise RM nebo výboru ZM          100,- Kč 
- předseda výboru ZM nebo komise RM   200,- Kč 
- člen RM                                                1.920,- Kč 

1.2.   že odměna náleží neuvolněným členům zastupitelstva města podle funkce, za kterou se 
poskytuje nejvyšší odměna. V případě souběhu výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva 
města s funkcí člena nebo předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města, 
poskytne se neuvolněnému členu Zastupitelstva města Dvůr Králové na Labem měsíční odměna 
ve výši souhrnu odměn za vykonávané funkce.  

Z/39/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   pověřu je  

1.1.  kontrolní výbor prošetřením možných pochybení v souvislosti s přípravou stavby ČOV.  
Termín: 10.03.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mgr. Edita Vaňková           Jan Bém                        

     starostka města        místostarosta  
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