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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

10. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného dne 26.04.2012 

 

Z/230/2012 - 10. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru ZM ze dne 19.04.2012. 

Z/231/2012 - 10. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
1.   de legu je  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
místostarostu Dušana Kubicu zástupcem města Dvůr Králové nad Labem na valnou hromadu 
Krematoria a.s., která se koná dne 27.04.2012. 

Z/232/2012 - 10. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s postoupením pohledávky města Dvůr Králové nad Labem za společností VODOVODY  
A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. na úhradu nákladů za čištění odpadních vod 
odběratelům uvedeným a ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, 

2 .   schva lu je  
2.1.  smlouvy o postoupení pohledávky dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města 

podpisem smluv o postoupení s jednotlivými odběrateli. 

Z/233/2012 - 10. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vyhradit si ve smyslu ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o obcích), konečné rozhodnutí ve věci narovnání vztahů mezi 
městem Dvůr Králové nad Labem a společností VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. 
spol. s r.o., 

2 .   souh las í  
2.1.  s narovnáním všech sporných a pochybných práv a jim odpovídajících povinností existujících 

mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové 
n. L. spol. s r.o. formou dohody o narovnání uzavřené dle § 585 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, 

3 .   schva lu je  
3.1.  dohodu o narovnání mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností VODOVODY  

A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 
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Z/234/2012 - 10. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s vrácením účelové investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na "Rekonstrukci 
autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem - spolufinancování přípravy a realizace 
projektu" vzhledem k tomu, že město tuto akci nebude dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace RR2011/010 ze dne 28.06.2012 realizovat, 

2 .   schva lu je  
2.1.  podání žádosti na odbor životního prostředí a zemědělství KÚ KHK o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace na akci: "Oprava vodovodního řadu v Dukelské ulici" a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akci: "Oprava 
vodovodního řadu v Dukelské ulici", 

Termín: 30.04.2012 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zajistit vrácení účelové investiční dotace na "Rekonstrukci autobusového nádraží ve Dvoře 
Králové nad Labem - spolufinancování přípravy a realizace projektu" ve výši 2.000.000,- Kč 
poskytovateli dotace: Královéhradecký kraj, č. účtu: 27-2031110287/0100, Komerční banka 
a.s., Hradec Králové. 

Termín: 03.05.2012 

Z/235/2012 - 10. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr koupit pozemkové parcely č. 378, č. 379, č. 391, č. 436/1, č. 436/4, č. 436/6, č. 436/8,  
č. 469, č. 470, č. 471, a č. 551 o celkové výměře 73.829 m2, všechny v k.ú. Doubravice u Dvora 
Králové, 

1.2.  záměr koupit pozemkové parcely č. 257, č. 261, č. 391, č. 395, č. 396, č. 443, č. 772/1 a č. 785  
o celkové výměře 78.042 m2, všechny v k.ú. Lanžov, 

1.3.  záměr koupit pozemkové parcely č. 259, č. 263 a č. 266 o celkové výměře 8.641 m2, všechny  
v k.ú. Bílé Poličany. 

Z/236/2012 - 10. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  částečnou změnu usnesení Z/140 1.1./2011 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem, 
ze dne 08.09.2011 spočívající ve změně kupujícího. Nahrazením původního textu "Stanislavu 
Raisovi, ***** ************ ****, *** ** **** ******* *** *****" za text " Stanislavě Jungové, ***** 
********* ****, *** ** ******* ** 

Z/237/2012 - 10. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2277/16 o výměře 781 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu 520.100,- Kč Radce Machkové, ******* ***, **** ******* *** ***** a Radku Ginzelovi, ******* ***, 
**** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu na pozemkovou parcelu č. 2277/16 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s Radkou 
Machkovou, ******* ***, **** ******* *** ***** a Radkem Ginzelem, ******* ***, **** ******* *** *****  
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  prodej pozemkové parcely č. 2277/18 o výměře 753 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu 500.662,- Kč společnosti R-G reality s.r.o., Rooseveltova 729, Dvůr Králové nad Labem, 

1.4.  kupní smlouvu na pozemkovou parcelu č. 2277/18 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem se společností 
R-G reality s.r.o., Rooseveltova 729, Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.5.  vyjmout z prodeje pozemkovou parcelu č. 2277/19 o výměře 726 m2 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem do doby schválení nového územního plánu města Dvůr Králové nad Labem. 

 
 
     Edita Vaňková         Jan Bém 
            starostka města       místostarosta 
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