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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

8. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného dne 13.12.2011 

 

Z/160/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   je hluboce znepokojeno napadením místostarosty pana Jana Béma, tento brutální čin odsuzuje a věří, 

že vynaložené úsilí Policie ČR povede k dopadení pachatele a jeho spravedlivému potrestání. 

Z/161/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zprávu o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města, 
2 .   schva lu je  

2.1.  nový kontrolní termín 15.01.2012 u úkolu 2.1.1. č. usnesení Z/60/2011. 

Z/162/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis ze schůze kontrolního výboru ZM ze dne 20.06.2011, 22.11.2011 a zápis o kontrole číslo 4 
ze dne 11.10.2011, 

1.2.  zápis ze schůze finančního výboru ZM ze dne 06.12.2011. 

Z/163/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci podanou advokátní kanceláří Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři v Právním stanovisku - 
posouzení vybraných právních vztahů města Dvůr Králové nad Labem a společnosti 
VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. ze dne 29.11.2011, 

2 .   schva lu je  
2.1.  následný postup města v souladu s tímto stanoviskem. 

Z/164/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prominutí pohledávky podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 603.492,- Kč za firmou Spektrum-Depar s.r.o, 

1.2.  prominutí pohledávky podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 35.180,- Kč za Jindřichem Stupurákem, 

1.3.  prominutí pohledávky podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 37.390,- Kč za Josefem Všetečkou, 

1.4.  prominutí pohledávky podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 25.723,- Kč za firmou Jack Pot I spol. s r. o. 
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Z/165/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výsledek ankety občanů, podpisovou akci občanů lokality Sochorova a stanoviska komisí RM  
a pracovní skupiny MěÚ na pojmenování nových ulic v lokalitách Legionářská, Alešova  
a Sochorova, 

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

- ulice v lokalitě Legionářská na č.p.p. 678/28 a část č.p.p. 678/31 (dle přílohy č. 1) název ulice 
Nad Parkem s účinností od 01.01.2012, 
- ulice v lokalitě Alešova na č.p.p. 1948/8 (dle přílohy č. 6) název ulice Lipová s účinností od 
01.01.2012, ulice č.p.p. 1984/8 (dle přílohy č. 6) název Březová s účinností od 01.01.2012, 
- ulice v lokalitě Sochorova na č.p.p. 2277/2, 2294/36, 2294/38, 2294/31 (dle přílohy č. 8) název 
Pařezova s účinností od 01.01.2012, ulice na č.p.p. 2294/1 (dle přílohy č. 8) název Nepraktova  
s účinností od 01.01.2012. 

Z/166/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  petici za zachování názvu ulice Legionářská u domu čp. 2826-2832 ve Dvoře Králové nad 
Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  odpověď na petici a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

Z/167/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  směnu části pozemkové parcely č. 1155/3 o výměře 2.754 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 
stávající kanalizační řad DN 250 o délce 340 m umístěný v pozemkových parcelách č. 1154/44, 
č. 1154/18, č. 1155/4, č. 3687/1, č. 3654/4, č. 1154/4, č. 3683, č. 970/1 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem vč. 8 kanalizačních šachet, za podmínky zřízení věcného břemene na pozemkové 
parcele č. 1154/44 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem spočívajícího v právu průjezdu a průchodu za 
účelem údržby a oprav kanalizačního řadu, 

1.2.  smlouvu o směně a o zřízení věcného břemene s Ing. Jiřím Hlavatým, ********* ****, **** ******* 
*** *****, Ondřejem Jarolímkem, *** ***** ****, **** ******* *** *****,  
Ing. Jiřím Mackem, ****** ***** ****, ***** ******* *** *****, Petrem a Leonou Teichmanovými, *** 
***** ****, **** ******* *** *****, Vladislavem Žižkou, *** ***** ****, **** ******* *** *****,  
Ing. Evou Žižkovou, *** ***** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

Z/168/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 3568/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pod stavbou garáže, 
která je v geometrickém plánu č. 4110-232/2011 označena jako díl "a", za kupní cenu ve výši 
500,- Kč Zdeňce Králové, ************ ***, **** ******* *** *****, manželům Jiřímu a Blance 
Soumarovým, ************ ***, **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu se Zdeňkou Královou, ************ ***, **** ******* *** ***** a Jiřím a Blankou 
Soumarovými, ************ ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Z/169/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkové parcely č. 764/2 o výměře 9 m2, části pozemkové parcely č. 764/1  
o výměře 86 m2, která byla  oddělena geometrickým plánem č. 4116-248/2011, v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 od Martina Rejla a Ireny 
Rejlové, ********* ***, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu s Martinem  Rejlem a Irenou Rejlovou, ********* ***, *** ** **** ******* *** *****  
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

Z/170/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 489/1 o výměře 95 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu 200,- Kč/m2, tedy za celkovou kupní cenu 19.000,- Kč do podílového spoluvlastnictví: 
1) Olze Bukové, ***** ******* ***, *** ** *******, do spoluvlastnického podílu v rozsahu 683/4949 za 
kupní cenu 2.622,- Kč, 



Strana 3/6 

2) Bc. Lence Holliday, ***** ******** ***, *** ** ***** *******, do spoluvlastnického podílu v rozsahu 
3341/24745 za kupní cenu 2.566,- Kč, 
3) Marianne Macháčkové, ***** ****** **, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu v 
rozsahu 3397/24745 za kupní cenu 2.608,- Kč, 
4) Mgr. Zuzaně Rückerové, ***** ********* ***, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického 
podílu v rozsahu 7956/24745 za kupní cenu 6.109,- Kč, 
5) manželům Janu a Danuši Stránským, ***** ********* ***, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu v rozsahu 6636/24745 za kupní cenu 5.095,- Kč, 
  

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem 

 

Z/171/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí pozemkové parcely  č. 1619/7 o výměře 520 m² v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem ve veřejném zájmu od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, 

1.2.  bezúplatné nabytí pozemkové parcely  č. 3718 o výměře 180 m² v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
ve veřejném zájmu od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, 

1.3.  bezúplatné nabytí pozemkové parcely  č.207 o výměře 2949 m² a pozemkové parcely  č. 208/2  
o výměře 399 m² , obě parcely v  k.ú. Zboží u Dvora Králové ve veřejném zájmu od České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 
2 - Nové Město. 

Z/172/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2277/9 o výměře 866 m² v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu 617.000,- Kč panu Tomáši Bénovi, ******* ***, **** ******* *** *****, kupující uhradí náklady 
na vklad do katastru nemovitostí, 

1.2.  kupní smlouvu s Tomášem Bénou a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.3.  prodej pozemkové parcely č. 2277/15 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 739 m² za kupní 

cenu 527.000,- Kč do SJM manželům Ivanovi Kopcha a Iloně Kopcha, ********* ***, **** ******* *** 
*****, kupující uhradí náklady na vklad do katastru nemovitostí, 

1.4.  kupní smlouvu s manželi Ivanem a Ilonou Kopcha a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

Z/173/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   uznává  

1.1.  a nezpochybňuje spoluvlastnické právo (SJM) Jaroslava a Věry Mitiskových, ***** **** ********* 
****, *** ** **** ******* *** *****, k stavební parcele č. 4724 o výměře 120 m2 v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  souhlasné prohlášení a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

Z/174/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 1688/20 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem Společenství 
vlastníků jednotek domu čp. 2360, 2361 ve Dvoře Králové n. L. se sídlem Štefánikova 2361,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

Z/175/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  změnu usnesení č. Z/146/2011 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem, část 1.1. 
spočívající v nahrazení textu "stavební parcely č. 77" slovy "pozemkové parcely č. 643" - ostatní 
text usnesení zůstává v platnosti. 
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Z/176/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu ke splnění povinností sjednaných dodatkem č. 2 ke smlouvě o smlouvě 
budoucí kupní ze dne 17.04.2001, uzavřené mezi městem Dvůr Králové nad Labem  
a Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labe tak,  že plnění musí být uskutečněno 
nejpozději do  31.12.2011, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 3 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 17.04.2001, v souladu s čl. 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostku města jeho podpisem, 
2.2.  prominutí smluvní pokuty, vyplývající z dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 

17.04.2001, uzavřené mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Tělovýchovnou jednotou Dvůr 
Králové nad Labem. 

Z/177/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   t r vá  

1.1.  na svém usnesení č. Z/138/2011 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem, část 1 -  ve 
věci úhrady dlužné částky za nájemné a služby spojené s užíváním bytu Helenou a Jiřím 
Vejnarovými, **** ********  *** ***. 

Z/178/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ověřu je  

1.1.  že změna č. 11 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem není v rozporu s politikou 
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení 
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu,  

2 .   rozhodu je  
2.1.  rozhoduje o námitkách a připomínce ke změně č. 11 územního plánu města Dvůr Králové nad 

Labem následovně: 
· nevyhovuje se námitce Pavla Skály (p.p.č. 2539/3, 2539/5, 2539/1 v k.ú. Dvůr Králové nad 

Labem, 
· nevyhovuje se námitce Petra Teichmana (p.p.č. 2539/2, 2539/3, 2539/5, 2539/1 v k.ú. Dvůr 

Králové nad Labem, 
· vyhovuje se námitce Štěpána Harwota (p.p.č. 338, 339 v k.ú. Zboží u Dvora Králové), 
· vyhovuje se námitce J.Pišta a spol., společnost s r.o. (p.p.č. 1542/1 v k.ú. Dvůr Králové nad 

Labem), 
· vyhovuje se námitce Pišta a Göhl, společnost s r.o. (p.p.č.1648/1 v k.ú. Dvůr Králové nad 

Labem), 
· vyhovuje se námitce Petra Raina (p.p.č. 727/14 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem), 
· vyhovuje se námitce Evy Benešové (p.p.č. 981/4 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem), 
· vyhovuje se námitce Štěpána Harwota (p.p.č. 276 v k.ú. Zboží u Dvora Králové), 
· vyhovuje se námitce Pavly Bořkové (p.p.č. 355/1 v k.ú. Zboží u Dvora Králové), 
· vyhovuje se námitce DUHACOLOR, s.r.o. (p.p.č. 3358/7, 3358/6 v k.ú. Dvůr Králové nad 

Labem), 
· vyhovuje se námitce Josefa Rutrle (p.p.č. 355/4 v k.ú. Zboží u Dvora Králové), 
· vyhovuje se připomínce OSNADO spol. s r.o. (p.p.č. 3569/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem), 

3 .   vydává  
3.1.  změnu č.11 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem formou opatření obecné povahy 

č.j.: VÚP/45556-11/1376-2011/Ru. 

Z/179/2011 - 8. 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. 13/2011 O stanovení školských 
obvodů spádových základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 
01.01.2012 a pověřuje starostku a místostarostu města podpisem uvedené vyhlášky. 
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Z/180/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2011 - Poskytování dotací v rámci programů 
vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 01.01.2012 a pověřuje starostku 
města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  
2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního přepisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  zajištění jeho zveřejnění. 
                 Termín: 31.12.2011 

Z/181/2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtovou změnu č. 4 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.3). 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                       19.051,68 tis. Kč 
· na straně výdajů  zvyšuje                                o                      11.264,22 tis. Kč 
· ve financování upravuje                                  o                      - 7.787,46 tis. Kč  
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2011 
· na straně příjmů                                                                   402.290,65 tis. Kč 
· na straně výdajů                                                                  383.093,75 tis. Kč 
· financování                                                                          -19.196,90 tis. Kč 
 

Z/182/2011 - 8. 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. 5/2011 uskutečněné na základě nutnosti narovnání 
rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2011 dle předchozích 
závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění případné rozpočtové změny č. 5/2011  
k 31.12.2011 dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to 
především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města, konaném po provedení 
případné rozpočtové změny č. 5 pro rok 2011, hodnoty této dodatečné úpravy rozpočtu 
města na rok 2011. 

                     T: nejbližší zasedání ZM 

Z/183/2011 - 8. 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 2012, navržený  
v následujícím sestavení: 
Celkové příjmy ve výši 284 717,00 tis. Kč + financování -11 952,61 tis. Kč = celkové zdroje  
272 764,39 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši 272 764,39 tis. Kč, 

1.2.  závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek město Dvůr Králové nad Labem návrh rozpočtu města 
na rok 2012 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2012 a  město Dvůr Králové nad Labem 
Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2012, 

1.3.  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných darů, 
příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu. 
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Z/184/2011 - 8. 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 2011 ve výši 100,- Kč členům výborů a 150,- Kč předsedům výborů. 

 
 

 
 
 
 
 Edita Vaňková       Dušan Kubica 
                 starostka města       místostarosta 
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