
ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

3. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného dne 10.03.2011 

 

Z/40/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává 

1.1.  v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vnitřní předpis č. 6/2011 - Jednací řád Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem s 
účinností od 10.03.2011. 

Z/41/2011 - 3. 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 
28.02.2011, 

1.2.  zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
01.03.2011, 

2 .   schva lu je  
2.1.  „Plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem“.  

Z/42/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  souhrnné hodnoty rozpočtové změny č. 5 pro rok 2010 včetně změn v rámci jednotlivých 
kapitol, která upravuje schválený rozpočet na rok 2010 zahrnující již požadavky na schválený 
rozpočet ze strany KÚ Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
· na straně příjmů  snižuje.                                o                      25.818,40 tis. Kč 
· na straně výdajů  snižuje                                 o                      22.129,58 tis. Kč 
· ve financování upravuje                                  o                         3.688,82 tis. Kč  
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2010 
· na straně příjmů                                                                    407.226,71 tis.  Kč 
· na straně výdajů                                                                     413.280,18 tis. Kč 
· financování                                                                                 6.053,47 tis. Kč 

Z/43/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  opatření přijatá radou města, v souladu s § 102 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 2011, a to ve znění přílohy č.1.  

Z/44/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se změnou termínu pro konečné vyúčtování použití dotace na zpracování základní projektové 
dokumentace pro rekonstrukci operačních sálů nemocnice z 31.1.2011 na 30.6.2011, 
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2.   schva lu je  
2.1.  v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace na zajištění zpracování 
základní projektové dokumentace pro rekonstrukci operačních sálů v nemocnici s Městskou 
nemocnicí, a.s. se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku 
města podpisem tohoto dodatku.  

Z/45/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů finanční dotaci ve výši 200.000,-- Kč pro Městskou nemocnici, a.s. ve Dvoře 
Králové nad Labem na zajištění provozu dětské LSPP v roce 2011, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí finanční dotace pro výše uvedený účel s Městskou nemocnicí, a.s. se 
sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  a pověřuje starostku města podpisem 
této smlouvy.  

Z/46/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
službu poskytovatele úvěru pro akci Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a přilehlých ulic J. Hory 
a Palackého ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   rozhodu je  
2.1.  dle předchozího doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka ČSOB a.s., pobočky Hradec Králové, 
Břetislavova 1622, 

2.2.  o dalším pořadí jednotlivých uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: Komerční banka, 
a.s., pobočka Náchod, Palackého 20, 

3 .   schva lu je  
3.1.  smlouvu o úvěru s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku 

města podpisem této smlouvy včetně případných souvisejících dokumentů, 
4 .   uk ládá 

4.1.  vedoucímu RAF 
4.1.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku a současně zahrnout příslušné 

prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny roku 2011 a do návrhu rozpočtu roku 2012.  
Termín: ihned 

Z/47/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  petici za zachování městských lázní ve Dvoře Králové nad Labem ze dne 02.11.2010 včetně 
odpovědi starostky města v dané věci.  

Z/48/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, veřejnoprávní smlouvu s obcí Lanžov ve věci vyřizování přestupkové agendy  a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

Z/49/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   navrhu je  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, odvolání Vasila Bibena jako zástupce města Dvůr Králové nad Labem v 
dozorčí radě Krematoria, a.s. Jaroměř,  

1.2.  nového zástupce města do tohoto orgánu:  starostku města Editu Vaňkovou. 

Z/50/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   rozhodu je  

1.1.  o pořízení změny č.11 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem, když jejím předmětem 
bude záměr JUTA a.s. - umožnění budoucí realizace kruhového objezdu s vjezdem do průmyslové 
zóny v lokalitě „U letiště“. V rámci této změny bude prověřena možnost změny využití některých 
dlouhodobě nevyužívaných ploch,  

Strana 2/9 



2.   schva lu je  
2.1.  ve smyslu § 6 odst.5 písm.f) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve 

znění pozdějších předpisů Mgr. Dušana Kubicu jako zastupitele, který bude spolupracovat s 
pořizovatelem změny č.11 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem.  

Z/51/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zapracování resp. nezapracování uplatněných záměrů do nového územního plánu Dvůr Králové 
nad Labem č. 1 - 201 způsobem uvedeným v přiložené tabulce (sloupec H), vyjma záměrů č. 42 a 
149. Pro záměr pro záměr č. 42 zapracovat pouze p.p.č. 238/18 v k.ú. Sylvárov, pro záměr č. 149 
zapracovat východní třetinu p.p.č. 568/1 v k.ú. Verdek. Jako nový záměr č 202 se schvaluje 
zapracování p.p.č. 2315 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro bydlení (jako okolní plochy). 

Z/52/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 2067/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 
kupní cenu 500,- Kč/m2, tedy za celkovou částku 500,- Kč, Milanu Brodinovi, bytem 5. května 2194, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem,  

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

Z/53/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 537/17 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové, Petru Faktorovi, 
bytem Lipnice 56, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.  

Z/54/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  písařskou chybu v usnesení R/861/2010 - 129. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
06.09.2010, ve kterém bylo uvedeno chybně příjmení kupujícího Maissner, správné  znění příjmení 
kupujícího je Meissner.  

Z/55/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  částečnou změnu usnesení č. 783/2010 - 24. ZM část a), spočívající v nahrazení textu " Josefu 
Sytařovi, Klazarova 1387 " textem "Josefu Sytařovi, Nám. Odboje 1843, ostatní ustanovení části a) 
se nemění.  

Z/56/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 606 o výměře 284 m2 v k.ú. Žirecká Podstráň, Přemyslu Hainovi, 
Žirecká Podstráň 7, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2, tj. za 
celkovou částku 28.400,- Kč, 

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

Z/57/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   uznává 

1.1.  a nezpochybňuje spoluvlastnické právo (SJM) Jaroslava a Věry Mitiskových, bytem R.A. 
Dvorského 2639, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, k pozemkové parcele č. 748/5 o výměře 600 m2 
v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  souhlasné prohlášení dle části 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

Z/58/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  informaci o výsledku výběrového řízení na podání nejvýhodnější nabídky na odkoupení 
pozemkových parcel č. 1084/1, č. 1084/13, č. 1084/15 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s tím, že 
nabídka města Dvůr Králové nad Labem se umístila jako třetí a nebyla vybrána jako nejvýhodnější.  
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Z/59/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   vydává 

1.1.  souhlas s prodejem spoluvlastnického podílu  v rozsahu 1/4 k celku na nemovitosti čp. 418, 
sestávající z obytného domu na stavební parcele č. 170, stavební parcely č. 170 o výměře 278 m2 
a pozemkové parcely č. 628 o výměře 263 m2 prostřednictvím společnosti M&M reality holding a.s., 
IČ 27487768, Krakovská 1675/2, Praha 1, pobočka Dvůr Králové nad Labem, Heydukova 705, za 
podmínky, že výnos z prodeje nemovitosti, odpovídající rozsahu spoluvlastnického podílu  města 
Dvůr Králové nad Labem na prodávané nemovitosti, bude činit nejméně 400.000 Kč a pro případ 
pozdější demolice domu čp. 418 bude v kupní smlouvě sjednána podmínka odprodeje části 
stavební parcely č. 170, zasahující do chodníku na sousední  pozemkové parcele č. 4003  do 
vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu za 1 m2 stavební parcely č.170 ve výši v 
místě a čase obvyklé, a to do dvou měsíců od pravomocného vydání souhlasu k demolici stavby 
místně příslušným stavebním úřadem, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. předat společnosti M&M reality holding a.s., pobočce Dvůr Králové nad Labem výpis z 
usnesení se schválením souhlasu s prodejem předmětné nemovitosti dle části 1.1. tohoto 
usnesení.  

Termín: 25.03.2011 

Z/60/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  darování pozemkové parcely č. 705/4 o výměře 2234 m2 a pozemkové parcely č. 705/8 o 
výměře 278 m2, obě parcely  v k.ú. Dvůr Králové nad Labem  do vlastnictví Královéhradeckého 
kraje, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 

2 .   uk ládá 
2.1.  starostce města 

2.1.1. podepsat darovací smlouvu obsahující obligatorní náležitosti dle části 1.1. tohoto usnesení.  
Termín: 31.03.2011 

Z/61/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  plán společných zařízení jednoduché pozemkové úpravy Zboží, v k.ú. Zboží u Dvora Králové, 
vypracovaný společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., pracovištěm Rokycanova 114/IV 566 01 
Vysoké Mýto.  

Z/62/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  převod zbývajícího podílu ve výši 37% k bytové jednotce č. 2960/11 v domě č.p. 2960 včetně 
spoluvlastnického podílu na spol. částech domu  a st.p.č. 5233 ve výši 7305/50465 v obci a k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem, Daně Pechlátové, Eduarda Zbroje 2960, Dvůr Králové nad Labem a 
doplacení kupní ceny v částce Kč 357.657,-, 

1.2.  ve smyslu části 1.1 tohoto usnesení  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

Z/63/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prominutí poplatku z prodlení ve výši 60.217,- Kč za pozdní platby nájemného a záloh na služby 
za byt č. 21 v čp. 1961, Kollárova, Dvůr Králové nad Labem, Josefu Mrázkovi, Kollárova 1961, 
Dvůr Králové nad Labem, za předpokladu, že nejpozději do 31.03.2011 uhradí dlužné nájemné a 
zálohy na služby ve výši 5.468,- Kč, 

1.2.  dohodu s Josefem Mrázkem, Kollárova 1961, Dvůr Králové nad Labem dle bodu 1.1 tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem 

Z/64/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  naplnění důvodu opravňujícího město odstoupit od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
na bytovou jednotku č. 2955/32 v čp. 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním pozemku uzavřené s Monikou 
Tauferovou, Štefánikova 2955, Dvůr Králové nad Labem, 
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2.   nevyuž ívá  
2.1.  práva na odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 

2955/32 v čp. 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a stavebním pozemku uzavřené s Monikou Tauferovou, Štefánikova 
2955, Dvůr Králové nad Labem z důvodu doplacení dlužných splátek kupní ceny. 

Z/65/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  darovací smlouvu na pozemkovou parcelu č. 2294/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem se 
zřízením věcných břemen s Jitkou Baudischovou, Hradecká 2978, Dvůr Králové nad Labem, Ing. 
Danielem a Veronikou Chrobokovými, Karlov 179, Dvůr Králové nad Labem, Alenou Čálkovou, 
Jasná I 1237/15, Prah - Braník, Robertem Dostálem, 17. listopadu 2236, Dvůr Králové nad Labem, 
Kateřinou Dufkovou, Nové Kocbeře 191, Kocbeře, Pavlem a Ivou Krejzlovými, Elišky Krásnohorské 
2331, Dvůr Králové nad Labem, Janem a Vladislavou Pavlisovými, Odbojářů 2884, Dvůr Králové 
nad Labem, Ing. Zbyňkem Reilem, Bezručova 867, Dvůr Králové nad Labem, Alešem Rejlem, 
Příčná 2554, Dvůr Králové nad Labem, Ing. Drahomírou Smrčkovou, Dolní Nemojov 29, Nemojov, 
Jiřím a Ester Zvelebilovými, Slunečná 2224, Dvůr Králové nad Labem, Michalem a Zuzanou 
Bujárkovými, Sylvárov 2525, Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem 

Z/66/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  nabytí vodovodního řadu DN 80 mm, PE d 90 mm o celkové délce 300 m včetně odbočení z DN 
80 mm se zaslepením, 2  podzemních požárních hydrantů DN 80 mm, informačních tabulek a 
propojení na stávající vodovodní řad včetně armatur, vybudovaného v pozemkových parcelách č. 
2294/1, č. 2294/36 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  darovací smlouvu na vodovodní řad vybudovaný v pozemkových parcelách č. 2294/1, č. 
2294/36 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s Jitkou Baudischovou, Hradecká 2978, Dvůr Králové nad 
Labem, Ing. Danielem a Veronikou Chrobokovými, Karlov 179, Dvůr Králové nad Labem, Alenou 
Čálkovou, Jasná I 1237/15, Prah - Braník, Robertem Dostálem, 17. listopadu 2236, Dvůr Králové 
nad Labem, Kateřinou Dufkovou, Nové Kocbeře 191, Kocbeře, Pavlem a Ivou Krejzlovými, Elišky 
Krásnohorské 2331, Dvůr Králové nad Labem, Janem a Vladislavou Pavlisovými, Odbojářů 2884, 
Dvůr Králové nad Labem, Ing. Zbyňkem Reilem, Bezručova 867, Dvůr Králové nad Labem, Alešem 
Rejlem, Příčná 2554, Dvůr Králové nad Labem, Ing. Drahomírou Smrčkovou, Dolní Nemojov 29, 
Nemojov, Jiřím a Ester Zvelebilovými, Slunečná 2224, Dvůr Králové nad Labem, Michalem a 
Zuzanou Bujárkovými, Sylvárov 2525, Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

Z/67/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   kons ta tu je  

1.1.  že jsou splněny podmínky převodu podílu k bytu č. 2956/11 v čp. 2956, Štefánikova, Dvůr 
Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním 
pozemku a schvaluje dohodu, na základě které dojde ke změně nabyvatele z Michala Koudelky na 
Petra Procházku, Purkyňova 1600, Dvůr Králové nad Labem a Karolínu Vonkovou, Štítného 1192, 
Dvůr Králové nad Labem a kterou zároveň nabyvatel převezme veškerá práva a povinnosti 
vyplývající z původní kupní smlouvy uzavřené s Michalem Koudelkou a pověřuje starostku města 
podpisem této dohody. 

Z/68/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   udě l u je  

1.1.  Zdeňku Sojkovi ml., Štefánikova 2958, Dvůr Králové nad Labem souhlas k převodu 61% podílu 
na bytové jednotce č. 2958/13 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   kons ta tu je  
2.1.  že jsou splněny podmínky převodu podílu k bytu č. 2958/13 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr 

Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním 
pozemku a schvaluje dohodu, na základě které dojde ke změně nabyvatele ze Zdeňka Sojky ml. 
na Zdeňka Sojku st., Štefánikova 2958, Dvůr Králové nad Labem a kterou zároveň nabyvatel 
převezme veškerá práva a povinnosti vyplývající z původní kupní smlouvy uzavřené se Zdeňkem 
Sojkou ml. a pověřuje starostku města podpisem této dohody. 
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Z/69/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 4716 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, Petru Effenberkovi, 
bytem Heydukova 1073, 544 01 Dvůr Králové.  

Z/70/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává 

1.1.  v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 03/2011 - Zásady a 
postup při prodeji a směně pozemků z vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   souh las í  
2.1.  se zveřejnění vnitřního předpisu č.03/2011 na webových stránkách města Dvůr Králové nad 

Labem,  
3 .   uk ládá 

3.1.  vedoucí RIM 
3.1.1. zajistit zveřejnění tohoto předpisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem.  

Termín: 18.03.2011 

Z/71/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje domu: 
a) čp. 1982, čp. 1973, čp. 1974 na nábřeží Benešově, se st.p.č. 2345, st.p.č. 2343, st.p.č. 2344, 
b) čp. 1902 na nábřeží Benešově , se st.p.č. 2263, 
c) čp. 1068 na nábřeží Benešově, se st.p.č. 1338, 
d) čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 na nábřeží Benešově, se st.p.č. 2346, st. p.č. 2347, st.p.č. 2348, 
e) čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčově,  se st.p.č. 2339, st.p.č. 2338, 
f)  čp.  963 v ulici Sladkovského, se st.p.č. 504, 
g) čp.  511 v ulici Tylově, se st.p.č. 849/1 a garáží na st.p.č. 849/2, 
h) čp. 950 v ulici Boženy Němcové, se st.p.č. 1125 - vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění, po jednotkách (bytových i 
nebytových) nájemcům jednotek s tím,  že konkrétní podmínky prodeje každé jednotky budou 
schváleny a vyhlášeny radou města, na základě doporučení majetkové komise, znaleckého 
ocenění prodávané nemovitosti a posouzení  jejího stavebně technického stavu, 

1.2.  záměr prodeje neobsazených bytových jednotek v domech dle části 1.1. tohoto usnesení 
obálkovou metodou s tím, že konkrétní podmínky prodeje budou schváleny a vyhlášeny radou 
města, na základě doporučení majetkové komise, znaleckého ocenění prodávané nemovitosti a 
posouzení jejího stavebně technického stavu.  

Z/72/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zakladatelskou listinu obchodní společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 
Labem s. r. o.,  

1.2.  podle § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, peněžitý 
vklad Kč 200.000,- do obchodní společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 
Labem s. r. o.,   

2 .   zmocňu je  
2.1.  starostku města, Mgr. Editu Vaňkovou, k tomu, aby za město Dvůr Králové nad Labem vykonala 

veškeré právní úkony vedoucí k založení obchodní společnosti Městské vodovody a kanalizace 
Dvůr Králové nad Labem s.r.o. a k jejímu vzniku ke dni 01.05.2011.  

Z/73/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřizovací listinu příspěvkové organizace Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, s 
platností od 01.04.2011 a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

Z/74/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  opis Protokolu č. 22/MKRD/2010 z provedené veřejnosprávní kontroly u příspěvkové 
organizace TSm, 
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2.   schva lu je  
2.1.  zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s platností od 10.03.2011 

a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

Z/75/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové 
nad Labem, nesplnila podmínky dané smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr 
Králové nad Labem schválenou usnesením č. 772/2010 - 24. ZM ze dne 23.9.2010, 

2 .   souh las í  
2.1.  s prodloužením termínu do 9.5.2011 pro splnění podmínky vycházející z doporučení auditora a 

s tím, že poskytovatel dotace může rozhodnout o vrácení nebo krácení dotace, v případě 
nedodržení podmínek dotace příjemcem, stanovených v čl. V schválené smlouvy o poskytnutí 
dotace, 

3 .   schva lu je  
3.1.  dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem schválené 

usnesením č. 772/2010 - 24. ZM ze dne 23.9.2010 a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

Z/76/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s ponecháním poskytnutých dotací v roce 2010 v plné výši organizacím Tennis Club, 17. 
listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem a HC Dvůr Králové nad Labem, Čechova 1662, Dvůr 
Králové nad Labem, přestože dodaly vyúčtování po stanoveném termínu, čímž porušily podmínky 
uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.  

Z/77/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu 
nad 50.000 Kč následovně: 
Tennis Club                              100.000 Kč 
Softball Club                                                     75.000 Kč 
Angeles Dance Group                                        70.000 Kč 
1. HK Dvůr Králové nad Labem                       130.000 Kč 
HC Dvůr Králové nad Labem                           170.000 Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem                   100.000 Kč 

1.2.  smlouvy  o poskytnutí dotací města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 1.1. na podporu 
tělovýchovy a sportu a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

1.3.  poskytnutí dotace na podporu tělovýchovy a sportu Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad 
Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137,  v roce 2011 ve výši 2.337.000 Kč s tím, že k jejímu vyplacení 
dojde až po splnění podmínek daných smlouvou z roku 2010 na částku 1.292.475 Kč, o čemž 
rozhodne Rada města Dvůr Králové nad Labem,  

2 .   uk ládá 
2.1.  radě města 

2.1.1. posoudit a rozhodnout o splnění podmínek daných smlouvou o poskytnutí dotace uzavřenou 
v roce 2010 s Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, 
na částku 1.292.475 Kč, v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení, 

Termín: 17.05.2011 
3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o poskytnutí dotace na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2011 s Tělovýchovnou 
jednotou Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, v souladu a dle podmínek daných v 
bodě 1.3. a 2.1.1. tohoto usnesení, a pověřuje starostku smlouvu následně podepsat.  

Z/78/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících 
se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví nad 50 000,- Kč následovně: 
Diakonie ČCE, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem  
- pečovatelská  služba             95 000,- Kč 
- denní stacionář                     90 000,- Kč 
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Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99 
- osobní asistence                                       60 000,- Kč 
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež              100 000,- Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec,  5. května 1170, Červený Kostelec 
- domov pro osoby se zdravotním postižením      90 000,- Kč 
- odlehčovací služby                                        90 000,- Kč 

1.2.  smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 1.1. na 
podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví a 
pověřuje starostku města jejich podpisem.  

Z/79/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  přijetí dotace na projekt "Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města" 
ve výši 11.279.860,71 Kč, 

1.2.  Smlouvu o poskytnutí dotace č. HK/0908/S s Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod na projekt "Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města" a 
pověřuje starostku města jejím podpisem.  

Z/80/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  Plán odpadového hospodářství města Dvůr Králové nad Labem s platností a účinností od 
10.3.2011 a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

Z/81/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává 

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2011, o 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
systému nakládání se stavebním odpadem na území města Dvůr Králové nad Labem, s účinností 
patnáctým dnem ode dne vyhlášení. 

Z/82/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává 

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 8/2011, kterou  
se stanovuje poplatek za komunální odpad, s účinností patnáctým dnem ode dne vyhlášení. 

Z/83/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává 

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2011 o stanovení míst, kde mohou být 
provozovány výherní hrací přístroje, s účinností od 01.04.2011.  

Z/84/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává 

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2011 o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí 
podle jiného právního předpisu, a to s účinností od 01.04.2011.  

Z/85/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává 

1.1.  obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2011 O místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství.  

Z/86/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává 

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  obecně závaznou   vyhlášku města č. 3/2011 o místním poplatku ze psů s 
účinností od 01. 04. 2011.  
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Z/87/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává 

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného 
s účinností od 01. 04. 2011.  

Z/88/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává 

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  obecně závaznou   vyhlášku města č. 5/2011 o místním poplatku z ubytovací 
kapacity s účinností od 01.04.2011.  

Z/89/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2011 včetně změn v rámci jednotlivých kapitol, která upravuje 
schválený rozpočet na rok 2011 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany KÚ 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
· na straně příjmů  zvyšuje                                o                         28.975,72 tis. Kč 
· na straně výdajů  zvyšuje                                o                         35.303,54 tis. Kč 
· ve financování upravuje                                  o                            6.327,82 tis. Kč  
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2011 
· na straně příjmů                                                                       319.741,22 tis. Kč 
· na straně výdajů                                                                       326.021,10 tis. Kč 
· financování                                                                                   6.279,88 tis. Kč 
 

 
 
 
 
 

  
       Edita Vaňková                             Jan Bém                            

    starostka města                         místostarosta  
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