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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA  DVŮR  KRÁLOVÉ  NAD  LABEM  

 

5. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného dne 08.09.2011 

 

Z/133/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města. 

Z/134/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 30.08.2011, 

1.2.  zápis ze schůze finančního výboru ZM ze dne 01.09.2011. 

Z/135/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prohlášení města Dvůr Králové nad Labem tohoto znění: 
P r o h l á š e n í  
S ohledem na opakované výzvy občanů o poskytnutí podpory v jejich vztazích se společností 
VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. adresované městu Dvůr Králové nad 
Labem, město Dvůr Králové nad Labem prohlašuje, že v případě, kdy dojde v řízení, jehož se 
město bude účastnit, k vydání rozhodnutí soudu, které dosavadní postup města, týkající se 
způsobu uzavírání smluv o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod, případně jejich 
dodatků mezi městem a odběrateli, bude výslovně hodnotit jako postup, který je v rozporu s 
obecně závaznými právními předpisy, a toto rozhodnutí soudu výslovně stanoví, že subjektem 
oprávněným k přijímání plateb vodného a stočného od odběratelů, kteří mají s městem uzavřeny 
smlouvy o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod, je společnost VODOVODY A 
KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. a současně toto rozhodnutí soudu nabude právní 
moci, pak je město Dvůr Králové nad Labem připraveno uhradit společnosti VODOVODY A 
KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. finanční plnění, která v závislosti na dosavadním 
postupu města, město od odběratelů na základě smluvního vztahu s městem, coby úhradu ceny 
vodného a stočného, přijalo. 
V souvislosti s uvedeným prohlášením město Dvůr Králové nad Labem zdůrazňuje, že toto 
prohlášení je nezbytné chápat pouze tak, že je vydáváno za účelem podpory svých občanů a z 
důvodu okolností, za jakých společnost VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s 
r.o. vůči občanům vystupuje. Toto prohlášení tak není možné v žádném případě chápat jako 
prohlášení, které by jakkoli měnilo dosavadní postup města v jeho vztazích se společností 
VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r.o.   

Z/136/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  stanovisko advokátní kanceláře Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, s. r. o., 
se sídlem Na Pankráci 30a/404, Praha 4, PSČ 140 00, týkající se vývoje a aktuálního stavu 
soudních sporů, které vede město Dvůr Králové nad Labem se společností Vodovody a kanalizace 
Dvůr Králové n. L. spol. s r. o. , se sídlem náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 
544 01, obsažené v dokumentu "Přehled soudní agendy vedené za Město Dvůr Králové nad 
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Labem advokátní kanceláří Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, s. r. o." 
obsažené v příloze č. 1 k tomuto usnesení,  

1.2.  stanovisko společnosti Mazars Conzulting, s. r. o., Znalecký ústav v oboru ekonomika, se 
sídlem Pobřežní 3/620, Praha 8, PSČ 186 00, týkající se stanovení snížení hodnoty obchodních 
podílů na společnosti VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L., spol. s r. o., se sídlem 
náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01, vlivem předčasného ukončení 
nájemní smlouvy ze dne 01.02.1994 mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností 
Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L. spol. s r. o., obsažené v dokumentu "Expertní zpráva 
číslo 19-06/2011" obsažené v příloze č. 2 k tomuto usnesení, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dosavadní postup rady města ve věci řešení vztahů města Dvůr Králové nad Labem se 
společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L. spol. s r.o., se sídlem náměstí Denisovo 
766, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01, ve smyslu přílohy č. 1 k tomuto usnesení,  

3 .   pověřu je  

3.1.  starostku města vést jednání o mimosoudním řešení sporů města Dvůr Králové nad Labem a 
společnosti Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L., spol. s r. o., se sídlem náměstí Denisovo 
766, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01, s jednatelem společnosti VODOVODY A 
KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r. o., Ing. Zdeňkem Koubou.  

Z/137/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  směnu pozemkové parcely č. 947/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za část stavební parcely č. 
585/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem se společností BIOOBCHOD.CZ, s.r.o. Dobrovského 338, 
Dvůr Králové nad Labem.  

Z/138/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  splátky dlužného nájemného, záloh na služby a bezdůvodného obohacení, shodného s výši 
nájemného, ve výši 99.950,- Kč, navýšenou o 8 %, tj. celkem 107.946,- Kč, formou měsíčních 
splátek 49krát po 2.163,-  Kč a  1krát 1.959,- Kč, Jiřímu a Heleně Vejnarovým, ******** ***, **** 
******* *** ***** za pronájem bytu ** *** *  *** ***, ********, **** ******* *** *****,         

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami s Jiřím a Helenou 
Vejnarovými, ******** ***, **** ******* *** ***** dle bodu 1.1 tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem,   

2 .   odk ládá  

2.1.  své rozhodnutí ve věci prominutí dlužného poplatku a úroku z prodlení Jiřímu a Heleně 
Vejnarovým, ******** ***, **** ******* *** ***** do doby úplného zaplacení dlužného nájemného, záloh 
na služby a bezdůvodného obohacení shodného s výší nájemného a záloh na služby.  

Z/139/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  směnu části pozemkové parcely č. 353/3  ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem - 
směnitele 1, druh pozemku orná půda, o výměře 231 m2,  za části pozemkových parcel ve 
vlastnictví ZOO Dvůr Králové a.s.- směnitele 2, na nichž se nachází komunikace, a to části p.p. č. 
354 o výměře 126 m2  a části p.p.č. 353/1 o výměře 34 m2, všechny parcely v k.ú. Lipnice u Dvora 
Králové, výměry byly stanoveny geometrickým plánem č. 214-245/2011, s tím že směnitel 2  
doplatí směniteli 1 rozdíl výměr v rozsahu 71 m2 za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 10.650,- Kč, 

1.2.  směnnou smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

Z/140/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 676/15 o výměře cca 1340 m2, která bude upřesněna 
geometrickým plánem, v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 Petru a 
Karle Ponikelským, ***** ************ ****, *** ** **** ******* *** *****, Janu a Evě Máchovým, ***** 
************ ****, *** ** **** ******* *** *****, Heleně Kulhánkové, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** 
***** a Stanislavu Raisovi, ***** ************ ****, *** ** **** ******* *** *****, za podmínky úhrady 
nákladů spojených s vyhotovením geometrického zaměření a nákladů na vklad do katastru 
nemovitostí kupujícími,  
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2.   pověřu je  

2.1.  starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v článku 
1.1. tohoto usnesení.  

Z/141/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 35 o výměře 1.575 m2 a pozemkové parcely č. 36 o výměře 860 
m2, obě v k.ú. Žireč Městys Oblastní charitě Červený Kostelec, se sídlem 5. května 1170, 549 41 
Červený Kostelec, za kupní cenu 150,- Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu 365.250,- Kč, 

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

Z/142/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkových parcel č. 1613, č. 1617, č. 1618, části pozemkové parcely č. 1614 a č. 
1616, všechny v k.ú. Horní Žďár, Markétě Žižkové, ******* *****.  

Z/143/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavební parcely č. 3192 o výměře 185 m2, stavební parcely č. 3193 o výměře 178 m2 a 
stavební parcely č. 3194 o výměře 192 m2, všechny v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 
350,- Kč/m2 , tedy za celkovou kupní cenu  194.250 Kč do podílového spoluvlastnictví: 
1) Jiřímu Antuškovi, ***** ******* ******, *** ** ***** * *********,  do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 4.046,- Kč, 
2) Anně Antuškové, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****,  do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 4046,- Kč,  
3) manželům Petru a Jaroslavě Bašovým do SJM, ***** ** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu  v rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
4) manželům Martinu a Romaně Břízovým do SJM, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu  v rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,   
5) Peteru Cetényi, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/24 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,   
6) Václavu Chlumovi, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/24 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,    
7) manželům Henryku a Jaroslavě Czarkowskim do SJM, ***** ** ****** ****, **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu  v rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
8) manželům Milanu a Ivaně Čeplovým do SJM, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu  v rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
9) Danuši Čtvrtečkové, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,   
10) Lence Endlichové, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 4.046,- Kč,  
11) Stanislavě Halířové, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,   
12) manželům Jiřímu a Cecylii (Cecylia) Jahelkovým, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
do spoluvlastnického podílu  v rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
13) Marii Jarošové, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/24 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,   
14) Janu Kašparovi, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v rozsahu 
1/48 k celku, za kupní cenu za cenu 4.046,- Kč,  
15) manželům Janu a Anně Kašparovým do SJM, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu  v rozsahu 1/24 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
16) Miroslavě Kašparové, ***** ** ****** ****, *** ****** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  
v rozsahu 1/24 k celku, za kupní cenu  8.094, - Kč,  
17) manželům Janu a Jitruši Kyselovým do SJM, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu  v rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
18) manželům Ing. Jiřímu a Renatě Merhulíkovým do SJM, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, do spoluvlastnického podílu  v rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,   
19) Jiřímu Mistrovi, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****,  do spoluvlastnického  v rozsahu 
714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,   
20) manželům Jiřímu a Aleně Mojžíšovým do SJM, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/24 k celku za kupní cenu 8.094,- Kč,  
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21) manželům Josefu a Veronice Myškovým do SJM, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
do spoluvlastnického v rozsahu 714/17136 k celku za kupní cenu 8.094,- Kč,  
22) Milušce Peškové, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu v 
rozsahu 714/17136 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
23) Dušanu Sedlačíkovi, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  
v rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu, 4.046,- Kč, 
24) manželům Jiřímu a Marii Trnkovým do SJM, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu  v rozsahu 1/24 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
25) Radku Valentovi, ***** ** ****** ****, *** ****** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/24 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
26) Jaroslavu Vlaškovi, ***** ********* ***, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/24 k celku, za kupní cenu 8.094,- Kč,  
27) Gabriele Zezulkové, ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu  v 
rozsahu 1/48 k celku, za kupní cenu 4.046,- Kč,  

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

Z/144/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2451/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem Lukáši Skálovi, ***** 
********* ****, *** ** **** ******* *** ******.  

Z/145/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2309/19 o výměře 80 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu 200,- Kč/m2, tj za celkovou částku 16.000,- Kč. Prodej pozemkové parcely č. 2309/90 o 
výměře 167 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 150,- Kč/m2, tj za cekovou částku 25.050,- Kč, 
Jaroslavu a Haně Málkovým, *** ***** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  zřízení bezúplatného věcného břemene práva chůze a jízdy po pozemkové parcele č. 2309/90 v 
k.ú. Dvůr Králové nad Labem za účelem údržby, oprav a případné rekonstrukce vodovodního a 
plynového potrubí, 

1.3.  kupní smlouvu s věcným břemenem a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

Z/146/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavební parcely č. 77 o výměře 114 m2  a části pozemkové parcely č. 5/3 o výměře cca 
835 m2, která bude upřesněna geometrickým plánem jímž dojde k oddělení části v šíři 3m podél 
stávající komunikace, obě v k.ú. Žirecká Podstráň za kupní cenu ve výši 180,- Kč/m2 Jitce a 
Liborovi Vymetalovým, ********* ****, **** ******* *** *****, 

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

Z/147/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  postup stanovení nabídkové ceny bytových jednotek v domech zařazených do první etapy 
prodeje usnesením č. R/395/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem, v případech prodejů 
stávajícím nájemcům těchto bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., skládající se z 65% 
ceny stanovené znaleckým ohodnocením, zvýšené o náklady spojené s prodejem (znalecké 
ocenění a další náklady předcházející zápisu jednotky do katastru nemovitostí), a dále o náklady 
vložené do údržby a oprav bytové jednotky a společných částí domů, a to ve výši 100% nákladů 
vložených do údržby a oprav uskutečněných od 01.01.2011 do okamžiku vyhotovení nabídky na 
příslušnou bytovou jednotku a 50% nákladů vložených do údržby a oprav v letech 2009 a 2010. 
Nabídka ve smyslu tohoto usnesení bude zaslána pouze nájemcům, kteří nejsou v době zaslání 
nabídky dlužníky města. V případě, že budou v domě prodány všechny bytové jednotky (vyjma 
volných bytových jednotek), bude po předložení notářského zápisu o vzniku společenství vlastníků 
předmětného domu vyplacen na účet tohoto společenství do fondu oprav domu příspěvek ve výši 5 
% z hodnoty znaleckého ocenění všech bytů v domě prodaných jejich nájemníkům. Pro poskytnutí 
příspěvku v případě spoluvlastnictví nemovitosti více spoluvlastníky platí obecná ustanovení 
občanského zákoníku,  

1.2.  postup stanovení minimální ceny v případech prodejů neobsazených bytů v domech 
zařazených do první etapy prodeje usnesení č. R/395/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad 
Labem obálkovou metodou, a to ve výši 100% ceny stanovené znaleckým ohodnocením, zvýšené 



Strana 5/6 

o náklady spojené s prodejem (znalecké ocenění a další náklady předcházející zápisu jednotky do 
katastru nemovitostí) a dále o náklady vložené do údržby a oprav bytové jednotky a společných 
částí domu, a to ve výši 100% nákladů vložených do údržby a oprav uskutečněných od 01.01.2011 
do okamžiku zveřejnění záměru prodeje na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem a 50% nákladů vložených do údržby a oprav v letech 2009 a 2010,  

2 .   uk ládá  
2.1.  radě města 

2.1.1.  zajistit zaslání nabídek nájemcům bytových jednotek v domech čp.1068, nábř. Benešovo a v 
čp. 1984 a čp. 1985, ul. Roháčova, k.ú. Dvůr Králové nad Labem na odkoupení bytových 
jednotek do osobního vlastnictví za podmínek dle čl. 1.1. tohoto usnesení,  

Termín: 20.09.2011 
2.1.2.  vyhlásit výběrové řízení obálkovou metodou na prodej neobsazené bytové jednotky č. 

1068/11 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za podmínek dle čl. 1.2. tohoto usnesení.  
Termín: 20.09.2011 

Z/148/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  nabytí části pozemků p.č. 2616/3, p.č. 3569/1 a p.č. 142/5 v kat. úz. Dvůr Králové nad Labem o 
výměře 4.348 m2 dle geometrického zaměření za cenu ve výši 3.452.000,- Kč stanovenou 
znaleckým posudkem od firmy OSNADO spol. s r.o. za účelem přestavby autobusového nádraží ve 
Dvoře Králové nad Labem, a to postupem, kdy bude uzavřena nejprve smlouva o smlouvě budoucí 
kupní s výše uvedenými obligatorními náležitostmi kupní smlouvy a sjednáním tzv. jiného práva k 
dotčeným pozemkům s podmínkou, že k uzavření samostatné kupní smlouvy dojde poté, kdy 
město Dvůr Králové nad Labem obdrží dotaci na projekt přestavby autobusového nádraží a 
dotčené pozemky nebudou zatíženy zástavním právem smluvním ani jiným věcným právem třetích 
osob, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostku města podpisem smlouvy budoucí kupní a následně smlouvy kupní, která bude 
obsahovat obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto usnesení.  

Z/149/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zrušení činnosti č. 6) Správa a údržba plakátovacích ploch na území města včetně výlepu 
plakátů jako činnosti hlavní ze zřizovací listiny Technických služeb města Dvora Králové nad 
Labem a její doplnění do čl. 4 uvedené Zřizovací listiny jako doplňkové činnosti do doby 
vysoutěžení nového dodavatele této služby,  

1.2.  zrušení činnosti č. 10) Nákladní doprava, přeprava kontejnerů jako hlavní činnost ze zřizovací 
listiny Technických služeb města Dvora Králové nad Labem,  

1.3.  zrušení činnosti Provozování a údržba parkovacích automatů z činnosti 13) jako činnosti hlavní 
ze zřizovací listiny Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 
01.01.2012,  

1.4.  zrušení činnosti č. 20) Zajišťování pravidelných příspěvků do "Novin královédvorské radnice" 
jako činnosti hlavní ze zřizovací listiny Technických služeb města Dvora Králové nad Labem,  

1.5.  zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.  

Z/150/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace z 2. kola 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, majiteli nemovitosti Františku Novotnému, ********* *, *********, na obnovu 
objektu čp. 86, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 200 000,- Kč, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace s Františkem Novotným, ********* *, ********* a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  poskytnutí dotace Ladislavu Wolosczukovi a Lence Woloscukové, ****** *** ***, **** ******* *** 
*****, z 2. kola dotačního 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, 
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2.2.  poskytnutí dotace Janu Šípkovi, ***** ******** **, z 2. kola dotačního 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.  

Z/151/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta 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 30.06.2011 na 31.12.2011, 

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.2 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/152/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta 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. 11/2011 o stanovení koeficientů pro 
výpočet daně z nemovitostí, a to s účinností od 01. 01. 2012.  

Z/153/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta 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. 12/2011 o zákazu provozování 
výherních hracích přístrojů, a to s účinností od 01. 10. 2011.  

Z/154/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtovou změnu č. 3 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 č. 2), 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                  32.997,05 tis. Kč 
· na straně výdajů  zvyšuje                                    o                  36.428,80 tis. Kč 
· ve financování upravuje                                      o                     3.431,75 tis. Kč  
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2011 
· na straně příjmů                                                                      383.238,97 tis. Kč 
· na straně výdajů                                                                      371.829,53 tis. Kč 
· financování                                                                               -11.409,44 tis. Kč 

Z/155/2011 - 5. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědom í 

1.1.   závěrečný účet hospodaření svazku obcí Královská věnná města za rok 2010.  
 
 
 
 

 

   Edita Vaňková          Jan Bém 

              starostka města      místostarosta  
 


