
Strana 1/10 

 

ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

4. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného dne 09.06.2011 

 

Z/90/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  předloženou zprávu o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města.  

Z/91/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis ze schůze finančního výboru ZM ze dne 20.05.2011 
1.2.  zápisy ze schůzí kontrolního výboru ZM ze dne 12.04.2011, 24.05.2011, 30.05.2011 a  

01.06.2011.  

Z/92/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2010 jako 
součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2010.  

Z/93/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2010 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2010  s vyjádřením souhlasu s 
celoročním hospodařením s výhradami. Náprava uvedených dílčích nedostatků roku 2010 bude, v 
souladu s § 17, odst.7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších doplnění a předpisů, provedena způsobem a opatřeními popsanými v 
příloze č.2 k materiálu ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad 
Labem za rok 2010 - Harmonogram a postup opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných 
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010.  

Z/94/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zapracování předložených záměrů č.203 - 211 do nového územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem.  

Z/95/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   m ění  

1.1.  své usnesení č. Z/51/2011-3.ZM pro záměr č. 184  a schvaluje zapracování tohoto záměru do 
nového územního plánu Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  své usnesení č. Z/51/2011-3.ZM pro záměr č. 50 a schvaluje zapracování tohoto záměru do 
nového územního plánu Dvůr Králové nad Labem se shodným využitím jako je stávající plocha při 
východní hranici (plocha zeleně dle standardu MINIS obdobná jako původní drnový fond), 
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1.3.  své usnesení č. Z/51/2011-3.ZM pro záměr č. 51  a schvaluje zapracování tohoto záměru do 
nového územního plánu Dvůr Králové nad Labem se shodným využitím  jako se navrhuje pro 
záměr č.50 při východní hranici (plocha zeleně dle standardu MINIS obdobná jako původní drnový 
fond),  

1.4.  své usnesení č. Z/51/2011-3.ZM pro záměr č. 80  a schvaluje zapracování tohoto záměru do 
nového územního plánu Dvůr Králové nad Labem,  

1.5.  své usnesení č. Z/51/2011-3.ZM  pro záměr č. 5 a schvaluje zapracování tohoto záměru do 
nového územního plánu Dvůr Králové nad Labem dle opakovaného podnětu ze dne 10.05.2011 a 
mění své usnesení č. Z/51/2011-3.ZM pro záměr č. 14 a schvaluje částečné zapracování tohoto 
záměru pro plochu, která vznikne mezi komunikací a prodlouženou linií ohraničení plochy záměru 
č.5, 

1.6.  své usnesení č. Z/51/2011-3.ZM pro záměry č. 179, 180  a schvaluje zapracování těchto 
záměrů do nového územního plánu Dvůr Králové nad Labem částečně, a to v rozsahu návrhové 
plochy OV v současném územním plnu, 

1.7.  své usnesení č. Z/51/2011-3.ZM pro záměr č. 182 a schvaluje zapracování tohoto záměru do 
nového územního plánu Dvůr Králové nad Labem,  

1.8.  své usnesení č. 251/2011 - 3. ZM pro záměr č. 34 a schvaluje zapracování tohoto záměru do 
nového územního plánu Dvůr Králové nad Labem,   

2 .   schva lu je  
2.1.  částečné zapracování záměru č. 212 do nového územního plánu Dvůr Králové nad  Labem na 

p.p.č. 905/5 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu plochy při ul. Tyršova ve vzdálenosti 40 m 
od hranice předmětného pozemku při ul. Tyršova. 

Z/96/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  návrh zadání změny č.11 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem 
1.2.  že předmětem změny č.11 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem bude mimo jiné 

zrušení možnosti výstavby na návrhových plochách nebo jejich částech v lokalitách „Pod 
nemocnicí", „Borovičky", „Zboží", „Žireč", „Vorlech",  „U letiště" a „Na Příčce" v rozsahu dle 
grafického podkladu. 

Z/97/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  výsledek ankety občanů a stanovisko komisí RM a pracovní skupiny MěÚ na pojmenování 
nových ulic v lokalitách ulic Tyršova, Pod Hřištěm a Ve Strži,  

2 .   rozhodu je  
2.1.  o pojmenování nových ulic následujícím způsobem: 

- horní část Tyršovy ulice na č.p.p. 3631/2 a 3645 (dle přílohy č. 1): nový název ulice - Nová 
Tyršova s účinností od 01.07.2011; 

- druhá ulice Pod Hřištěm na č.p.p. 1131/41, 1131/77, 1131/4 (dle přílohy č. 2): nový název 
ulice - F. L. Věka s účinností od 01.07.2011; 

- druhá ulice Ve Strži na č.p.p. 1497, 1497/16 (dle přílohy č. 3): nový název ulice - Ke Skále s 
účinností od 01.07.2011.  

Z/98/2011 - 4. 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 č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství  s účinností patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.  

Z/99/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, veřejnoprávní smlouvu s obcí Vítězná na zajištění výkonu úkolů Městské policie Dvůr 
Králové nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění na akci  „Den 
obce" pořádanou obcí Vítězná a pověřuje starostku jejím podpisem. 
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Z/100/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu v § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy s obcí Hřibojedy ve věci vyřizování přestupkové 
agendy a pověřuje starostku jeho podpisem.  

Z/101/2011 - 4. 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. 9/2011 o ochraně nočního klidu s 
účinností patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

Z/102/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   udě lu je  

1.1.  souhlas s přechodem práv a povinností z dohody o rekonstrukci části ulice Mánesova uzavřené 
dne 08.12.2009 se společností Imobilia Sen s.r.o. obsažený ve smlouvě o převodu práv a 
povinností z dohody o rekonstrukci části ulice Mánesova.  

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem souhlasu s převodem práv a povinností uskutečněným dle smlouvy o 

převodu uzavřené mezi společností Imobilia Sen s.r.o. a společností CORE Stone s.r.o.  

Z/103/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  přijetí dotace na rekonstrukci Městských lázní ve Dvoře Králové nad Labem ve výši 2.000.000,- 
Kč,  

1.2.  Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

Z/104/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s rozšířením Smlouvy o poskytnutí dotace č. HK/0507/S na projekt: „Rekonstrukce náměstí T. 
G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory" o specifikaci zvláštního 
běžného účtu projektu, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/0507/S na projekt: „Rekonstrukce náměstí T. 

G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory“ a pověřuje starostku města 
jeho podpisem.  

Z/105/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  žádost a návrh ****** ******* o odložení splátek a možnost splácet dlužnou částku měsíčními 
splátkami a dále čestné prohlášení ***** *****, 

2 .   schva lu je  
2.1.  odložení splátek kupní ceny v rámci prodeje bytové jednotky ** ******** v domě s *** **** * *** 

**** na rozhraní ulic Kotkova a Plk. Švece max. na 6 měsíců a možnost splácet dlužnou částku v  
navržených měsíčních splátkách pro ****** ******** * ***** *****, ****** ***** ******* ****, Dvůr Králové 
nad Labem, 

2.2.  dodatek č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 30.07.2008 ve smyslu výše uvedeného usnesení 
a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

Z/106/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  kupní cenu pro vyhlášení výběrového řízení na zájemce o koupi pozemkové parcely č. 2004/13 
v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, určené pro výstavbu domu typu 5, ve smyslu územního rozhodnutí 
č. 2/2006, ve výši 700,- Kč/m2,  

2 .   uk ládá  
2.1.  radě města 

2.1.1. vyhlásit výběrové řízení obálkovou metodou na koupi pozemku pro výstavbu domů typu 5 
dle podmínek, určených územním rozhodnutím č. 2/2006, za minimální kupní cenu dle části 1.1. 
tohoto usnesení.  
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Termín: 30.06.2011 

Z/107/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 3626/1 a části pozemkové parcely č. 3625/2, obě čísla parcelní v 
k.ú. Dvůr Králové nad Labem panu Danielu Fialovi, ***** ****, **** ******* *** *****.  

Z/108/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 2650/5 o výměře, která bude upřesněna 
geometrickým plánem v k.ú. Dvůr Králové nad Labem podle § 5 odst. 1 písm a), b), c) a e) zákona 
č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů od ČR - Pozemkového fondu České republiky, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 a pověřuje starostku města podpisem žádosti Pozemkovému 
fondu ČR.  

Z/109/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkové parcely č. 678/22 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 
70.000,- Kč od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, 

1.2.  kupní smlouvu č. 23/512/2011 s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.  

Z/110/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. Z/65/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.03.2011, 
kterým byla schválena darovací smlouva na pozemkovou parcelu č. 2294/1 v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  nabytí pozemkové parcely č. 2294/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem darem od Jitky 

Baudischové, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 2830/10000, manželů 
Ing. Daniela a Veroniky Chrobokových, ****** ***, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
700/10000, Aleny Čálkové, ***** * *******, ***** * ****** spoluvlastnický podíl ve výši 700/10000, 
Roberta Dostála, *** ********* ****, **** ******* *** ***** a Kateřiny Dufkové, **** ******* ***, ******* 
spoluvlastnický podíl ve výši 700/10000, manželů Pavla a Ivy Krejzlových, ****** ************ ****, 
**** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 667/10000, manželů Jana a Vladislavy 
Pavlisových, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 657/10000, Ing. Zbyňka 
Reila, ********* ***, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 668/10000, Aleše Rejla, ****** 
****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 657/10000, Ing. Drahomíry Smrčkové, ***** 
******* **, ******* spoluvlastnický podíl ve výši 1100/10000, manželů Jiřího a Ester Zvelebilových, 
******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 621/10000, manželů Michala a 
Zuzany Bujárkových, ******** ****, **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 700/10000 a 
zřízení úplatných věcných břemen pro uvedené vlastníky pozemkových parcel č. 2294/59, č. 
2294/60, č. 2294/61, č. 2294/62, č. 2294/63, č. 2294/64, č. 2294/65, č. 2294/66, č. 2294/67, č. 
2294/68, č. 2294/69, č. 2294/70, č. 2294/71 vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 1,- Kč vč. příslušné sazby DPH pro každého vlastníka pozemku, 

2.2.  pověřuje starostku města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle článku 2.1. 
tohoto usnesení.  

Z/111/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatný převod částí pozemkových parcel č. 437/3, č. 488/2, č. 485/2 v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem, na kterých se nachází účelová komunikace, podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 
95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů od České republiky - Pozemkového fondu České 
republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, a pověřuje starostku města podpisem žádosti o 
převod pozemků.  
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Z/112/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy do 31.12.2016 formou uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o budoucí  kupní smlouvě ze dne 23.06.2006 s Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad 
Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy do 31.12.2016 formou uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o budoucí  kupní smlouvě ze dne 23.06.2006 s Českým kynologickým svazem, základní 
kynologickou organizací č. 138, Dvůr Králové nad Labem, Hrubá Luka, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.3.  pověřuje starostku města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 
23.06.2006 obsahující obligatorní náležitosti dle článku 1.1. tohoto usnesení, 

1.4.  pověřuje starostku města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 
23.06.2006 obsahující obligatorní náležitosti dle článku 1.2. tohoto usnesení, 

Z/113/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 205/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 456 m2, za kupní 
cenu 200,- Kč/m2, tedy za celkovou kupní cenu 91.200,- Kč plus náklady na vklad do katastru 
nemovitostí hrazené kupujícím, do podílového spoluvlastnictví, a to 1/2 k celku Ivanu Noskovi, ***** 
****** **, *** ** **** ******* *** ***** a 1/2 k celku Ing. Zuzaně Markové, ***** ****** **, *** ** **** 
******* *** *****,* 

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

Z/114/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 1090/8 o výměře 216 m2 v k.ú. Záboří u Dvora Králové, Jiřímu 
Zajdlovi, ******* ******* ***, *** ** **** ******* *** ***** 

Z/115/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  nabytí pozemkové parcely č. 387/1 o výměře 13.609 m2 v k.ú. Lanžov darem od Jarmily 
Martinkové, ***** ******* ******, *** ** ****** ******* * ******* *********, za podmínky úhrady nákladů 
spojených s přijetím daru městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  schvaluje darovací smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

Z/116/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  koupi pozemkové parcely č. 714/1 o výměře 651 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem od Marie 
Melicharové, ***** **** ******, *** ** **** *  **** ********, za celkovou kupní cenu 9.000,- Kč, 

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

Z/117/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkové parcely č. 228 v katastrálním území Žireč Městys od Pozemkového 
fondu ČR.  

Z/118/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 2253/1 v k.ú. Dvůr Králové nad labem o výměře, která bude 
určena geometrickým plánem, do SJM manželů Ing. Jany Lašové a Ing. Libora Laše, ********* ** 
****, **** ******* *** *****, za kupní cenu 500,- Kč/m2, za podmínky úhrady nákladů na pořízení 
geometrického plánu a nákladů na vklad do katastru nemovitostí kupujícími  a za podmínky 
převzetí závazku povinného ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-
2007260/VB/2, spočívajícího ve strpění uložení  a údržby podzemního elektrického kabelového 
vedení nn v dotčené části předmětu prodeje stranou kupující,  

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

usnesení.  
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Z/119/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje bytových jednotek: 
a) č. 539/12 v čp. 539 na st.p.č. 500, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, Sladkovského, Dvůr 

Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st.p.č. 500, 
k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

b) č. 824/22 v čp. 824 na st.p.č. 1021/2, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, Bezručova, Dvůr 
Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st.p.č. 
1021/2, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

c) č. 1228/11 v čp. 1228 na st.p.č. 1219/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, Bezručova, Dvůr 
Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st.p.č. 
1219/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

d) č. 1250/13 v čp. 1250 na st.p.č. 1461, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Benešovo, 
Dvůr Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
st.p.č. 1461, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

e) č. 2300/32 v čp. 2300 na st.p.č. 3406, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, Leoše Janáčka, Dvůr 
Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st.p.č. 
3406, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

f) č. 2331/41 v čp. 2331-2334 na st.p.č. 3682, 3683, 3684 a 3685, k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem, Elišky Krásnohorské, Dvůr Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a st.p.č. 3682, 3683, 3684 a 3685, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 

dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění nájemcům jednotek s tím, že 
konkrétní podmínky prodeje každé jednotky budou schváleny a vyhlášeny radou města, a to na 
základě doporučení majetkové komise, znaleckého ocenění prodávané jednotky a posouzení jejího 
stavebně-technického stavu, 

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

Z/120/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4/16 k celku na nemovitosti čp. 418 Dukelská ul., 
sestávající z rodinného domu na st.p.č. 170, stavební parcely č. 170 a pozemkové parcely č. 628, 
vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem manželům Ing. Zdeňku Janečkovi a Gabriele Janečkové, 
bytem ******* ** ***, *** ** ***** ******, za kupní cenu 400.000 Kč, sníženou o daň z převodu 
nemovitostí (3% z kupní ceny), kterou odvede za celou nemovitost zprostředkovatel prodeje, tedy 
za příjem do rozpočtu města ve výši 388.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu na prodej spoluvlastnického podílu města Dvůr Králové nad Labem dle části 1.1. 
tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

Z/121/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení prodlouženého vodovodního řadu v ul. Seifertova od Jitky a Libora Vymetalových, 
********* ****, **** ******* *** ***** za kupní cenu v maximální výši 150.000,- Kč, 

1.2.  pověřuje starostku města podpisem budoucí kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Z/122/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  kupní cenu pro vyhlášení prodeje pozemků na výstavbu rodinných domů v obytné zóně 
Sylvárov, pro pozemkové parcely č. 2277/8, č. 2277/9, č. 2277/10, č. 2277/11 a č. 2277/12 ve výši 
minimálně 700,- Kč/m2 a pro pozemkové parcely č. 2277/15, č. 2277/16, č. 2277/17, č. 2277/18 a 
č. 2277/19 ve výši minimálně 650,- Kč/m2,  

2 .   uk ládá  
2.1.  radě města 

2.1.1. vyhlásit výběrové řízení na prodej parcel dle části 1.1. tohoto usnesení obálkovou metodou.  
Termín: 30.09.2011 
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Z/123/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 472/2 o výměře 1.067 m2 za 125,- Kč/m2 a stavební parcely č. 76 
o výměře 68 m2 za 400,- Kč/m2, obě v k.ú. Lipnice u Dvora Králové, Marcele Havlíkové, ***** ******* 
**, *** ** **** *******, 

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

Z/124/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavební parcely č. 4011 o výměře 196 m2, stavební parcely č. 4012 o výměře 201 m2, 
stavební parcely č. 4013 o výměře 198 m2 a stavební parcely č. 4014 o výměře 204 m2, všechny 
parcely  v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 350,- Kč/m2 , tedy  za celkovou kupní 
cenu  279.650 Kč do podílového spoluvlastnictví: 
1. manželům Josefu a Anně Bilinovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický 

podíl  v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
2. manželům Ondřeji a Pavlíně Bisovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický 

podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
3. Jiřímu Bittnerovi, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, 

za kupní cenu 5.826 Kč, 
4. manželům Miroslavu a Vladimíře Böhmovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, 

spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
5. manželům Václavu a Jiřině Brdičkovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, 

spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
6. manželům Jaroslavu a Jarmile Dobiášovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, 

spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
7. Michalu Doležalovi, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/96 k 

celku, za kupní cenu 2.913 Kč, 
8. Veronice Doležalové Dis., ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/96 

k celku, za kupní cenu 2.913 Kč, 
9. 9) manželům Janu a Janě Frýzlovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický 

podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
10. manželům Petru a Mileně Geislerovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, 

spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
11. Magdaleně Havlové, *************** **, spoluvlastnický podíl 1/288 k celku, za kupní cenu 971 

Kč, 
12. manželům Františku a Lence Havránkovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, 

spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
13. manželům Jiřímu a Bronislavě Horákovým do SJM, ********** **, **************** *********, 

spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
14. manželům Zdeňku a Dagmar Huškovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, 

spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
15. Františku Jahnátkovi, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k 

celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
16. manželům Bedřichu a Lence Jandovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, 

spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
17. manželům Ladislavu a Danuši Jarolímovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, 

spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
18. Drahuši Javorské, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k 

celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
19. Renatě Jírové, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za 

kupní cenu 5.826 Kč, 
20. společnosti JUTA a.s., se sídlem Dukelská 417,  Dvůr Králové nad Labem, spoluvlastnický 

podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
21. manželům Rudolfu a Jitce Kašparovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, 

spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
22. Kateřině Kloučkové, ********* ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k 

celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
23. Daně Kmínkové, ********* ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, 

za kupní cenu 5.826 Kč, 
24. manželům Františku a Věře Kotíkovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, 

spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 
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25. Evě Kozákové, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, 
za kupní cenu 5.826 Kč, 

26. manželům Františku a Marii Linhartovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 

27. Petře Matuškové, ********* ******, ***** ***********, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, 
za kupní cenu 5.826 Kč, 

28. manželům Dimitrisovi a Daně Micopulosovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 

29. Jiřině Motlové, ***** **** **, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/72 k celku, za kupní cenu 3885 
Kč, 

30. Kláře Motlové, ***** **** **, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/288 k celku, za kupní cenu 971 
Kč, 

31. manželům Miroslavu a Natálii Paríškovým do SJM, ********** ****, **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 

32. Jaroslavu Pluchovi, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k 
celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 

33. manželům Petru Pospíšilovi, ********* ** a Kateřině Pospíšilové, ******** **** **** ******* *** ***** 
do SJM, spoluvlastnický podíl 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč 

34. manželům Ladislavu a Štefánii Rudolfovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 

35. manželům Karlovi a Aleně Rumlovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický 
podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 

36. manželům Zdeňku a Jaroslavě Rybákovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 

37. manželům Mgr. Josefu a Mgr. Dagmar Sedláčkovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 

38. Stavebnímu bytovému družstvu Dvůr Králové nad Labem, se sídlem Kollárova 1429, Dvůr 
Králové nad Labem, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/24 k celku,za kupní cenu 11.653 Kč 

39. manželům Miroslavu a Blaženě Šílovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 

40. Maruši Šílové, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za 
kupní cenu 5.826 Kč, 

41. Miluši Šílové, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za 
kupní cenu 5.826 Kč, 

42. Dianě Tannert. *** ****** *****, **********, ** *****, ***, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k 
celku, za kupní cenui 5.826 Kč, 

43. Jaroslavě Tománkové, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k 
celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 

44. Petru Tomkovi, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, 
za kupní cenu 5.826 Kč, 

45. Vladimíru Vančurovi, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k 
celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 

46. manželům Josefu a Markétě Vojtěchovým do SJM ******** ****, **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 

47. manželům Petru a Marii Volfovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický 
podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 

48. Jitce Volfové, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za 
kupní cenu 5.826 Kč, 

49. manželům Milanovi a Zdeňce Zelinským do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 

50. manželům Pavlu a Martině Žižkovým do SJM, ******** ****, **** ******* *** *****, spoluvlastnický 
podíl v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 5.826 Kč, 

s odkládací podmínkou, spočívající v odložení povinnosti prodávajícího předložit návrh na vklad 
zápisu změny vlastnického práva k výše uvedeným nemovitostem do katastru nemovitostí, a to 
lhůty 15 dnů po uhrazení celé kupní ceny 279.650 Kč, která nastane připsáním úhrady posledního 
ze spoluvlastnických podílů na účet prodávajícího a variabilní symbol ve smlouvě uvedený, 

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

usnesení.  
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Z/125/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  Rozvojový plán Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem na roky 2011 – 2013.  

Z/126/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem, s 
platností od 20.6.2011 a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

Z/127/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  cenu "Osobnost města Dvůr Králové nad Labem" za hudbu, hudební dílo - Bc. Vítu Havlíčkovi, 
za společensky významnou veřejnou činnost - Janě Růžičkové, za sportovní výkon v kategorii 
jednotlivci - mládež do 18 let - Gabriele Vognarové, v kategorii jednotlivci - dospělí - Antonínu 
Blahovi a v kategorii trenér, cvičitel - Petru Kocmánkovi.  

Z/128/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   rozhodu je  

1.1.  o prominutí nesplnění podmínek stanovených v čl. V. smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2010 
Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad 
Labem, na částku 1.292.475 Kč, 

2 .   m ění  
2.1.  bod 1.3. usnesení č. Z/77/2011 - 3. ZM ze dne 10.3.2011 takto: zastupitelstvo města schvaluje 

poskytnutí dotace na podporu tělovýchovy a sportu Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad 
Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem v roce 2011 ve výši 2.062.800 Kč, 

2.2.  bod 3.1. usnesení č. Z/77/2011 - 3. ZM ze dne 10.3.2011 takto: zastupitelstvo města schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2011 s Tělovýchovnou 
jednotou Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem, ve 
smyslu tohoto usnesení a pověřuje starostku města podepsat smlouvu po prokazatelném uhrazení 
všech závazků vzniklých v roce 2010 Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové nad Labem, nábřeží 
Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem, vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem 
Dvůr Králové nad Labem.  

Z/129/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace z programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní 
památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad 
Labem majitelům nemovitosti - Ing. Lukáši Backovi, ****** ****, **** ******* *** *****, a Michaele 
Hrubé, DiS., *********** ****, **** ******* *** *****, na opravu fasády domu čp. 34, náměstí T. G. 
Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 100.000 Kč, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace s Ing. Lukášem Backou, ****** ** ****, **** ******* *** *****, a 
Michaelou Hrubou, DiS.,  *********** ** ****, **** ******* *** *****, a pověřuje starostku města jejím 
popisem.  

Z/130/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informace o vývoji situace okolo vodovodů a kanalizace ve vlastnictví města popsané v 
důvodové zprávě,  

2 .   t r vá  
2.1.  na řešení sporných otázek se společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem ve 

shodě s dosavadním postupem města daným přijatými usneseními RM a ZM.  

Z/131/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci rady města o návrhu společnosti Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L. spol. s r. 
o., IČ 48171280, se sídlem Dvůr Králové nad Labem, náměstí Denisovo 766, PSČ 544 01 (dále jen 
VaK) na narovnání vztahů mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností VaK formou 
dohody o mimosoudním narovnání, prezentovaném jednatelem VaK, Ing. Zdeňkem Koubou, 
vedení města na jednání dne 30.05.2011 ve smyslu zprávy k tomuto usnesení, 
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2.   souh las í  
2.1.  se záměrem přijetí střednědobého nebo dlouhodobého úvěru souvisejícího s narovnáním 

vztahů mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností VaK formou dohody o mimosoudním 
narovnání, 

3 .   pověřu je  
3.1.  v souvislosti se záměrem uvedeným v bodě 2.1. vedoucího odboru rozpočtu a financí jednáním 

s příslušnými peněžními ústavy včetně zajištění provedení výběrového řízení na službu výše 
uvedeného úvěru. 

Z/132/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtovou změnu č. 2 pro rok 2011 včetně změn v rámci jednotlivých kapitol a předložených 
změn závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace (dle přiložené tabulky Závazné ukazatele 
příspěvkových organizací na rok 2011 - Město Dvůr Králové nad Labem  úprava), která upravuje 
schválený rozpočet na rok 2011 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
· na straně příjmů  zvyšuje                                o                  30.500,70 tis. Kč 
· na straně výdajů  zvyšuje                                    o                    9.379,63 tis. Kč 
· ve financování upravuje                                       o                  21.121,07 tis. Kč  
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2011 
· na straně příjmů                                                                      350.241,92 tis. Kč 
· na straně výdajů                                                                      335.400,73 tis. Kč 
· financování                                                                               -14.841,19 tis. Kč 
 

 
 
 
 
 
 
   Edita Vaňková         Jan Bém  
   starostka města      místostarosta  
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