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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

9. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného dne 08.03.2012 

 

Z/185/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 8/2012 - Jednací řád Zastupitelstva města Dvůr 
Králové nad Labem s platností a účinností od 08.03.2012 a pověřuje starostku  města jeho 
podpisem. 

Z/186/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zprávu o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města. 

Z/187/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  plán činnosti kontrolního výboru ZM na rok 2012, 
2 .   bere  na  vědom í  

2.1.  zápis ze schůze kontrolního výboru ZM ze dne 10.01.2012, 
2.2.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru ZM ze dne 01.03.2012. 

Z/188/2012 - 9. 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 v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu s obcí Doubravice na zajištění některých úkolů městské policie dle zákona č. 553/1991 
Sb., o obecní policii v platném znění, konkrétně měření rychlosti v obci a činnosti s tím spojené  
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

Z/189/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, z funkce člena Osadního výboru Žireč Vladimíra Valentu, s platností od 
10.03.2012, 

2 .   jm enu je  
2.1.  ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, člena Osadního výboru Žireč Lenku Polákovou, s platností od 10.3.2012. 
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Z/190/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s přistoupením k závazku,  
Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 
Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28.října 731 
Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 
DDM JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 
Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 
Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem 
Hankova domu, městské kulturní zařízení 
Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, 
který jim případně vznikne vůči společnosti VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. 
spol. s r.o. na základě pravomocného rozhodnutí soudu ve věci žaloby o zaplacení úhrad 
vodného a stočného, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvy o přistoupení k závazku v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 

města jejich podpisem, 
2.2.  závazek města Dvůr Králové nad Labem uhradit odběratelům, kteří na základě smluvního vztahu 

s městem platí úhradu vodného a stočného městu, ve smyslu prohlášení, které je přílohou 1 
tohoto usnesení. 

Z/191/2012 - 9. 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. 1/2012, 
kterou  se stanovuje poplatek za komunální odpad, s účinností od 01.07.2012. 

Z/192/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dlužné částky ve  výši 9.888,- Kč, za opatrování nalezené věci (pes č. čipu 
203098100257473), formou pravidelných měsíčních splátek ve výši  32 x 300,- Kč + 1x 288,- Kč,  
paní Aleně Valáškové, **** ***, *** ** ***** ****, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami s paní Alenou Valáškovou, 
trvale bytem **** ***, *** ** ***** ****, dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

Z/193/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  vnitřní předpis města č. 7/2012 - Zásady o tvorbě uličního názvosloví, označování ulic a dalších 
veřejných prostranství a číslování budov ve městě Dvůr Králové nad Labem. 

Z/194/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  převod zbývajícího podílu ve výši 37% k bytové jednotce č. 2961/31 v domě čp. 2961 včetně 
spoluvlastnického podílu na spol. částech domu  a st.p.č. 5234 ve výši 4331/47696 v obci a k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem, *********** *********, ******* ****** ****, **** ******* *** ***** a doplacení 
kupní ceny v částce 186.456,- Kč,    

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

Z/195/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2531/12 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 780 m² panu 
Jiřímu Tomíčkovi, ***** ******* ****, **** ******* *** ***** za kupní cenu 200,- Kč/m², tedy za 
celkovou kupní cenu 156.000,- Kč plus náklady na zápis změny vlastnictví do katastru 
nemovitostí, 

1.2.  kupní smlouvu s panem Jiřím Tomíčkem, ******* ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 
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Z/196/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   t r vá  

1.1.  na svém usnesení č. Z/147/2011 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ve věci 
způsobu stanovení nabídkové ceny bytů, prodávaných dle zák. č. 72/1994 Sb., 

2 .   schva lu je  
2.1.  navýšení prostředků, vložených prodávajícím do fondu oprav společenství vlastníků jednotek, 

které vznikne v domech s byty, prodanými dle zákona č. 72/1994 Sb. na 10% ze součtu hodnot 
ocenění bytů, určených znalcem, pokud dojde k prodeji všech bytů v domě do 31.12. 2012. 

Z/197/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   t r vá  

1.1.  na svém usnesení č. Z/71/2011 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem, část 1.1. ve 
věci stanovení okruhu domů s byty, určenými k prodeji z majetku města Dvůr Králové nad 
Labem. 

Z/198/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  část usnesení č. Z/173 - 2.1./2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
13.12.2011, 

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

Z/199/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavební parcely č. 3189 o výměře 190 m2, stavební parcely č. 3190 o výměře 183 m2  
a stavební parcely č. 3191 o výměře 199 m2, všechny v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 350,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 200.200,- Kč do podílového spoluvlastnictví: 
1) Barthovi Radku, bytem, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu ve 

výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 
2) Broumové Marii, ***** ******* ******** **, *** ** ******* ********, do spoluvlastnického podílu ve 

výši 1/24 za kupní cenu 8.342,- Kč, 
3) Červené Evě, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu ve výši 

746/17904 za kupní cenu 8.341,- Kč, 
4) Degrové Drahoslavě bytem, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického 

podílu ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.341,- Kč, 
5) manželům Josefu a Boženě Erbanovým, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM 

spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 
6) manželům Lukáši a Haně Hynkovým, bytem, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM 

spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 8.342,- Kč, 
7) manželům Jiřímu a Ireně Kořínkovým, bytem, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM 

spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 
8) manželům Miroslavu a Blaženě Lejskovým, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do 

SJM spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 
9) Madyar Ivan a Madyar Ruslana, bytem ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** do 

spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.342,- Kč, 
10) Matuši Josefovi, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu ve 

výši 1/24 za kupní cenu 8.341,- Kč, 
11) Menclovi Ivanu, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu ve 

výši 1/24 za kupní cenu 8.341,- Kč, 
12) manželům Josefu Militkému, bytem ****** * ******* **, *** ** ****** * ******* a Aleně Militké 

bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 
za kupní cenu 8.342,- Kč, 

13) manželům Petru a Aleně Paulusovým bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM 
spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 

14) manželům Milanu a Miladě Pavelkovým bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM 
spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 

15) manželům Václavu a Aleně Petrovým, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM 
spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 

16) manželům Petru a Evě Rejlovým, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM 
spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 
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17) Smrčkovi Milanu, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu 
ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.341,- Kč, 

18) Ing. Sukové Marii, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu 
ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.341,- Kč, 

19) manželům Jaromíru Šafkovi, ***** ******* ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** a Daně 
Šafkové, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do SJM spoluvlastnický podíl ve výši 
746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 

20) Šafkovi Josefu, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu ve 
výši 746/17904 za kupní cenu 8.341,- Kč, 

21) manželům Miroslavu a Martě Šulcovým, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do 
SJM spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 

22) Švábovi Davidu, bytem *********** **, *** ** *********** do spoluvlastnického podílu ve výši 
1/24 za kupní cenu 8.342,- Kč, 

23) manželům Oldřichu a Bohuslavě Vychovým bytem ******* ****, *** ** **** ******* *** ***** do 
SJM spoluvlastnický podíl ve výši 746/17904 za kupní cenu 8.342,- Kč, 

24) Žákovi Michalu, bytem ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu ve 
výši 746/17904 za kupní cenu 8.341,- Kč.  

 
1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

Z/200/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 3529/3, která bude upřesněna geometrickým plánem, v k.ú. 
Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2, Janě Kučerové, ***** ************ 
****, *** ** **** ******* *** *****, za podmínky úhrady nákladů spojených s vyhotovením 
geometrického zaměření a nákladů na vklad do katastru nemovitostí kupujícím. 

Z/201/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej podílu ve výši 1/2 na pozemkových parcelách č. 341/1 a č. 341/3, obě v k.ú. Žireč Městys 
Milanu a Ivě Kramárovým, ***** ***** **, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 110,- Kč/m2, tj. za 
celkovou kupní cenu 47.410,- Kč, 

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

Z/202/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 676/16, která bude upřesněna geometrickým plánem,  
v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2, Josefu Erbanovi a Daně 
Horákové, oba bytem ************ ****, *** ** **** ******* *** *****, Václavu a Věře Svobodovým, 
bytem ************ ****, *** ** **** ******* *** *****, Jitce Godárové, bytem ** ** ********* ****, *** ** 
**** ******* *** ***** a Zdeňku a Olze Plecháčovým, bytem ************ ****, *** ** **** ******* *** 
*****, za podmínky úhrady nákladů spojených s vyhotovením geometrického zaměření a nákladů 
na vklad do katastru nemovitostí kupujícími. 

2 .   uk ládá  
2.1.   vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodat dle 
článku 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 15.03.2012 

Z/203/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení č. 118/2007 - 5. ZM ze dne 24.07.2007, 
2 .   neschva lu je  

2.1.  prodej části pozemkové parcely č. 1701/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 

Z/204/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení č. 778/2010 - 24. ZM ze dne 23.09.2010, 
2 .   p roh lašu je  

2.1.  pozemkovou parcelu č. 3496/24 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za historický majetek města 
Dvůr Králové nad Labem, 
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3.   schva lu je  
3.1.  souhlasné prohlášení  č. 63/512/2011 České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží č. 390/42, Praha 2 - Nové Město a města Dvůr Králové nad 
Labem a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

Z/205/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  zrušení věcného břemene vůči povinnému, HOLIDAY-PACIFIC HOMES-BOHEMIA spol. s r.o. 
se sídlem Alešova 55, Brno, zřízeného za účelem odstranění ekologické zátěže na pozemkových 
parcelách č. 911, č. 913, č. 914/1, č. 909/4 a na stavební parcele č. 553 - vše v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.   radě města 

2.1.1.  vybrat právní kancelář, která bude město Dvůr Králové nad Labem v případném sporu 
zastupovat, 

Termín: 30.06.2012 
 
2.1.2.  pokračovat ve výběrovém řízení na zpracování rizikové analýzy. 

Termín: 30.06.2012 
 

Z/206/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2277/10 o výměře 894 m² v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu 630.000,- Kč Petru Rohovskému a Markétě Rohovské, ***** ********* ****, **** ******* *** 
*****, 

1.2.  kupní smlouvu s Petrem Rohovským a Markétou Rohovskou a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.3.  prodej pozemkové parcely č. 2277/17 o výměře 786 m² v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu 511.111,- Kč Kamile a Václavu Skalickým, bytem ********* ****, **** ******* *** *****,* 

1.4.  kupní smlouvu s Kamilou a Václavem Skalickými a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

Z/207/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  realizaci poldru v městské části Žireč v souladu se schválenými jednoduchými pozemkovými 
úpravami Žireč a pověřuje starostku města podpisem žádosti o zařízení realizace pro 
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov. 

Z/208/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  realizaci prvků společných zařízení jednoduchých pozemkových úprav v městské části Zboží,  
a to výstavbu cesty Kostelní, výstavbu mostku a výsadbu interakčních prvků 7 a 8 a pověřuje 
starostku města podpisem žádosti o zařízení realizace pro Ministerstvo zemědělství, Pozemkový 
úřad Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov. 

Z/209/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 477/3 v k.ú. Žirecká Podstráň od České republiky - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,  
128 00 Praha 2 - Nové Město a pověřuje starostku města podpisem žádosti o bezúplatný převod. 

Z/210/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 1010991154, uzavřenou mezi převádějícím - 
Pozemkovým fondem ČR, IČ 45797072, Husinecká 1024/11a, Praha 3 a nabyvatelem - městem 
Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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Z/211/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr  bezúplatného nabytí části pozemkové parcely č. 629 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové  
o výměře 28.231 m², východně od spojnice parcel č. 316/1 a č. 303/6, z majetku 
Královéhradeckého kraje, s kterým hospodaří Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, 
IČ 27502988 se sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové a pověřuje starostku města podpisem 
žádosti Královéhradeckému kraji o bezúplatný převod. 

Z/212/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   kons ta tu je  

1.1.  v souladu s usnesením ZM ze dne 04.04.2001, kterým byla schválena kupní smlouva s Petrou 
Vaňurovou, **********, **** ***, **** * *****, že jsou splněny podmínky převodu podílu k dané 
nemovitosti, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dohodu o převzetí závazku s Jaroslavou a Jaroslavem Vaňurovými, *********** ****, **** ******* *** 

***** a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

Z/213/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  koupi nemovitosti čp. 478 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, sestávající z rodinného domu na 
st.p.č. 162 a stavební parc. č. 162 v ulici Přemyslově, obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem za 
kupní cenu 3.100.000,- Kč od paní Veroniky D ´Inca´ Levis, ******* **** ***** ** ***** ******* 

Z/214/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení č. Z/139/2011 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem, část 1.2, 
2 .   schva lu je  

2.1.  směnnou smlouvu mezi směnitelem 1 - městem Dvůr Králové nad Labem a směnitelem 2 - ZOO 
Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem v předloženém znění a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

Z/215/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci, že z důvodu ukončení smluvního vztahu mezi městem Dvůr Králové nad Labem  
a projektantem Ing. Jiřím Matějcem, IĆ: 610 468 76, dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. RIM/2011/1477 nebude město podávat žádost o dotaci na akci: „Rekonstrukce autobusového 
nádraží ve Dvoře Králové nad Labem“ v 31. kole výzvy Regionálního operačního programu  
v oblasti podpory 1.2, čímž se realizace zmíněné akce odkládá. 

Z/216/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informaci o aktuálním stavu právních vztahů v oblasti provozování vodovodů a kanalizací města 
Dvůr Králové nad Labem. 

Z/217/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí daru jako finanční příspěvek od zřizovatele na pokrytí ztráty z minulých let, která 
vznikla v rámci hospodaření příspěvkové organizace Technické služby města Dvora Králové nad 
Labem převážně v roce 2010 v částce 1.962.262,38 Kč s tím, že dar bude účelově vázaný  
a prostředky budou vloženy do rezervního fondu organizace, 

1.2.  darovací smlouvu ve smyslu výše uvedeného usnesení a ve znění přílohy č. 1 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

Z/218/2012 - 9. 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 01.04.2012 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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Z/219/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové 
nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, s platností od 01.04.2012, a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

Z/220/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zkrácení dotace poskytnuté v roce 2011 HC Dvůr Králové nad Labem, Čechova 1662, Dvůr 
Králové nad Labem, o 10% z poskytnuté částky, z důvodu nesplnění smluvních podmínek, 

1.2.  dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu tělovýchovy a sportu s HC Dvůr Králové 
nad Labem, Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem, uzavřené dne 15.04.2011 a pověřuje 
starostku města jeho podpisem. 

Z/221/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.   poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb  
a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví nad 50.000,- Kč následovně: 
Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067 
- pečovatelská služba   95.000,- Kč 
- denní stacionář   90.000,- Kč 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99 
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež   100.000,- Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170 
- domov pro osoby se zdravotním postižením (Domov sv. Josefa)  85.000,- Kč 
- odlehčovací služby (Domov sv. Josefa)      85.000,- Kč, 

1.2.  smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem s organizacemi dle bodu 
1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejich podpisem. 

Z/222/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   udě lu je  

1.1.  cenu "Osobnost města Dvůr Králové nad Labem" za rok 2011, za sportovní výkon v kategorii 
trenér Iloně Petráčové; a v souladu s § 36 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, cenu města za celoživotní dílo - výtvarná činnost Miloši 
Peterovi, za celoživotní práci s dětmi - trenér házené - Miloslavu Faltovi a za aktivní práci  
v oblasti cykloznačení celého Královéhradeckého kraje Karlu Raichovi. 

Z/223/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Plán prevence kriminality 2012 - 2015. 

Z/224/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  opatření přijatá radou města, v souladu s §102 odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro případ nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu 
města v roce 2012, a to ve znění přílohy č.1. 

Z/225/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.   souhrnné hodnoty rozpočtové změny č. 5 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 snižuje   o  37.664,39 tis. Kč 
− na straně výdajů snižuje   o    9.202,15 tis. Kč 
− ve financování upravuje    o  28.462,24 tis. Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2011 
− na straně příjmů      364.626,26 tis. Kč 
− na straně výdajů      373.891,60 tis. Kč 
− financování           9.265,34 tis. Kč. 
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Z/226/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s §85 písm. j) a k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru č. 3327/06/5107 s Československou 
obchodní bankou, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 včetně zastavení nemovitého 
majetku města - budovy ve Dvoře Králové nad Labem čp. 795 - obč. vyb. na pozemcích parc.  
č. st.73, st. 5525, st. 5526 včetně těchto pozemků a budovy ve Dvoře Králové nad Labem  
čp. 3039 - obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 382/2 včetně tohoto pozemku a pověřuje starostku 
města podpisem tohoto dodatku včetně souvisejících dokumentů (Smlouva o zřízení zástavního 
práva k nemovitostem č. 0024/12/5649 a Návrh na vklad zástavního práva). 

Z/227/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2012 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek 
rozpočtu (ORJ) a předložených změn závazných ukazatelů pro město (dle přiložené tabulky 
Město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2012 úprava při 1. RZ)  
a příspěvkové organizace (dle přiložené tabulky Město Dvůr Králové nad Labem Závazné 
ukazatele příspěvkových organizací na rok 2012 úprava při 1. rozpočtové změně 2012), která 
upravuje schválený rozpočet na rok 2012 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze 
strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení : 
 
− na straně příjmů zvyšuje   o  985,47 tis. Kč 
− na straně výdajů zvyšuje   o           8.987,30 tis. Kč 
− ve financování upravuje    o           8.001,83 tis. Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2012 
− na straně příjmů            285.702,47 tis. Kč 
− na straně výdajů            281.751,69 tis. Kč 
− financování                -3.950,78 tis. Kč. 

Z/228/2012 - 9. 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: 
SKK Dvůr Králové - kulečník       56.000,- Kč 
Softball Club         70.000,- Kč 
Karate DO         60.000,- Kč 
Tennis Club                  100.000,- Kč 
Team DK         61.000,- Kč 
HC Dvůr Králové nad Labem                140.000,- Kč 
Angeles Dance Group        75.000,- Kč 
1. HK Dvůr Králové nad Labem                170.000,- Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem               210.000,- Kč 
TJ Dvůr Králové nad Labem             1.537.000,- Kč 
TJ Dvůr Králové nad Labem - kopaná               680.000,- Kč, 

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

Z/229/2012 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   pověřu je  

1.1.  starostku města, jako velitelku MP, zařídit, aby MP zajišťovala přechody u škol od 7.15 hodin. 
 
 
 
 
  Edita Vaňková         Jan Bém 
        starostka města       místostarosta 
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