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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

11. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného dne 21.06.2012 

 

Z/238/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   be re  na  vědom í  

1.1.  zprávu o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města. 
 
 

Z/239/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   be re  na  vědom í  

1.1.  zápis ze schůze kontrolního výboru ZM z 05.06.2012, 
1.2.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru ZM z 19.06.2012. 
 
 

Z/240/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   odvo l ává  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o obcích), z funkce předsedy  osadního výboru Žireč Jindřicha 
Hauke, s platností k 21.06.2012, 

2 .   j m enu j e  
2.1.  ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích, předsedou  osadního výboru Žireč 

Boženu Saifrtovou, ***** ***** * **, s platností od 21.06.2012. 
 
 

Z/241/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  prominutí pohledávky podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ve 
výši 30.065 Kč za Stanislavem Brázdilem. 

 
 

Z/242/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s ouh l as í  

1.1.  se zaplacením částky 30.000 Kč s příslušenstvím Františkem Puhlovským formou měsíčních 
splátek, 
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2 .   s c hva l u j e  
2.1.  splátky dle bodu 1.1. ve výši 1.500 Kč. 
 
 

Z/243/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnoprávní smlouvu s obcí Kohoutov na zajištění výkonu úkolů Městské policie Dvůr Králové 
nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, na akci 
"Lidová řemesla" pořádanou obcí Kohoutov a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

Z/244/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  změny dohody o narovnání mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností VODOVODY 
A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r. o. (VaK), schválené zastupitelstvem města 
26.04.2012, v rozsahu změnového listu, který je nedílnou přílohou tohoto usnesení, přílohy 
dohody o narovnání a společné prohlášení města a VaK a pověřuje starostku města podpisem 
dohody o narovnání ve znění úprav dle změnového listu a podpisem společného prohlášení. 

 
 

Z/245/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 712/32 o výměře 52 m2 v k. ú. Bílé Poličany Štěpánu Karbanovi, 
***** **** ******** **, *** ** **** ********, za kupní cenu 40 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu  
2.080 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

Z/246/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   uk onč u j e  

1.1.  platnost usnesení číslo 66 c)/2003 - 7. ZM z 30.09.2003, 
2 .   s c hva l u j e  

2.1.  prodej pozemkové parcely č. 3387/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou kupní cenu 
30.600 Kč Michalu Janďourkovi, ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

2.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

Z/247/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   nes c hva l u j e  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 3568/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 
 
 

Z/248/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 1131/93 o výměře 275 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Monice 
Skutové, ***** ** ** **** ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní 
cenu 55.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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Z/249/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 4779, která bude upřesněna geometrickým plánem  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, Milanu Řehořovi, bytem 
Legionářská 571, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, za podmínky úhrady nákladů spojených 
s vyhotovením geometrického zaměření a nákladů na vklad do katastru nemovitostí kupujícím, 

2 .   uk l ádá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 28.06.2012 
 
 

Z/250/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 979/2, která bude upřesněna geometrickým plánem  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, Mgr. Petru Pavelkovi, 
Klicperova 2476, v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za podmínky úhrady nákladů spojených 
s vyhotovením geometrického zaměření a nákladů na vklad do katastru nemovitostí kupujícím, 

2 .   uk l ádá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 30.06.2012 
 
 

Z/251/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 979/2 a část pozemkové parcely č. 979/21, které budou 
upřesněny geometrickým plánem  v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Karlu a Věře Polákovým, 
bytem Klicperova 2667, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, za podmínky úhrady nákladů 
spojených s vyhotovením geometrického zaměření a nákladů na vklad do katastru nemovitostí 
kupujícím. 

2 .   uk l ádá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 30.06.2012 
 
 

Z/252/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 135 o výměře 1 151 m2 v k. ú. Lanžov, obci Lanžov, sídlem  
Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, za sazbu 25 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
28.775 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

Z/253/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 787/40 o výměře 115 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Gabriele 
Gažovičové, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** a Lukáši Sýkorovi, ***** ********* ***, *** ** 
**** ******* *** *****, za sazbu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 23.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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Z/254/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  prodej pozemkových parcel č. 792/99  a č. 787/46 o výměře 207 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, Karlu Žihlovi a JUDr. Daniele Žihlové, *** ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, za 
sazbu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 41.400 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.1. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.3.  prodej pozemkové parcely č. 792/100 o výměře 84 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavu 

a Heleně Gažovičovým, oba ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 200 Kč/m2,  
tj. za celkovou kupní cenu 16.800 Kč, 

1.4.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.3. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.5.  prodej pozemkových parcel č. 792/101 a č. 787/41 o celkové výměře 171 m2 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, Luboru Budinskému, ***** * ***** ****, *** ** *********** a Petře Hurdálkové, bytem 
*********** ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu  
34.200 Kč, 

1.6.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.5. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.7.  prodej pozemkové parcely č. 787/42 o výměře 26 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Janě 

Bíbové, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní 
cenu 5.200 Kč, 

1.8.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.7. a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

Z/255/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  odkoupení nové kanalizační stoky vybudované v pozemkové parcele č. 3684 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem od Petra Škopa, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** za kupní cenu ve výši 
220.843,20 Kč vč. příslušné sazby DPH,  formou dvou splátek ve výši 110.421,60 Kč, 

1.2.  smlouvu o budoucí smlouvě kupní s Petrem Škopem, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

Z/256/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 14/512/2012 týkající se pozemkové parcely  
č. 1619/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

1.2.  smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 15/512/2012 týkající se pozemkové parcely  
č. 3718 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

 
 

Z/257/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  směnu části pozemkové parcely č. 3575/3 o výměře 125 m2 za část pozemkové parcely  
č. 3110/2 o výměře 1 m2 obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, dle geometrického plánu  
č. 4200-72/2012 označeny jako nově vzniklé pozemkové parcely č. 3575/5, č. 3110/26, s finanční 
kompenzací ve výši 24.800 Kč s Ing. Petrem Janovským a Mgr. Renatou Janovskou, **** ***** 
****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  směnnou smlouvu s Ing. Petrem Janovským a Mgr. Renatou Janovskou, **** ***** ****, *** ** **** 
******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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Z/258/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2277/11 o výměře 770 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu 540.021 Kč Michalu Pichovi, **** ****** *****, *** ** *******, 

1.2.  kupní smlouvu na pozemkovou parcelu č. 2277/11 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s Michalem 
Pichou, **** ****** *****, *** ** ******* a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  prodej pozemkové parcely č. 2277/12 o výměře 767 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu 551.200 Kč Martinu a Renatě Novákovým, ********* ****** ****, **** ******* *** *****, 

1.4.  kupní smlouvu na pozemkovou parcelu č. 2277/12 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s Martinem 
a Renatou Novákovými, ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

 
 

Z/259/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  prodej pozemkových parcel č. 4337 o výměře 55 m2, č. 4772 o výměře 57 m2 obě v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 Haně Pojezdné, ******** **,  *** 
** **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu s Hanou Pojezdnou, ******** **, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

 
 

Z/260/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  nabytí části pozemkové parcely č. 32 a části  12 obě v k. ú. Žireč Ves pod stavbou chodníku, dle 
geometrického plánu č. 108-271/2009 označená jako nově vzniklá pozemková parcela č. 464/3, 
o výměře 8 m2, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 od Ladislava Zavřela, ***** **, **** ******* *** 
***** a Pavla Zavřela, ***** **, **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu s Ladislavem Zavřelem, ***** **, **** ******* *** ***** a Pavlem Zavřelem, ***** **, 
**** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

Z/261/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  nabytí vodovodního řadu z PVC 90 o délce 168,2 m včetně ovládacích armatur, 1 podzemního 
hydrantu a kanalizačního řadu z PVC DN 300 o délce 167,9 m, 5 betonových kanalizačních 
šachet DN 1000 mm s litinovými poklopy od Petra a Blanky Janákových, ******** ***, **** ******* 
*** *****, Radka Bartha, ** ****** ****, **** ******* *** *****, Rudolfa a Blanky Kuklových, ** ****** 
****, **** ******* *** *****, Evy Matulové, ********* ****, **** ******* *** *****, Jitky Jiránkové, ********* 
****, **** ******* *** *****, Josefa Samka, ********** ****, **** ******* *** *****, Kateřiny Veselé, 
********* ******* ****, **** ******* *** *****, Martina a Lucie Ševců, ******** ****, **** ******* *** *****, 
Jaroslava a Libuše Krausových, ********* ***, **** ******* *** *****, Šárky Baudyšové, ********* ***, 
**** ******* *** *****, Martiny Maňáskové, ********* ****** ****, **** ******* *** *****, Michala 
Náhlovského, ********* ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  darovací smlouvu s Petrem a Blankou Janákovými, ******** ***, **** ******* *** *****, Radkem 
Barthem, ** ****** ****, **** ******* *** *****, Rudolfem a Blankou Kuklovými, ** ****** ****, **** 
******* *** *****, Evou Matulovou, ********* ****, **** ******* *** *****, Jitkou Jiránkovou, ********* 
****, **** ******* *** *****, Josefem Samkem, ********** ****, **** ******* *** *****, Kateřinou Veselou, 
********* ******* ****, **** ******* *** *****, Martinem a Lucií Ševců, ******** ****, **** ******* *** *****, 
Jaroslavem a Libuší Krausovými, ********* ***, **** ******* *** *****, Šárkou Baudyšovou, ********* 
***, **** ******* *** *****, Martinou Maňáskovou, ********* ****** ****, **** ******* *** *****, Michalem 
Náhlovským, ********* ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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Z/262/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   nes c hva l u j e  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 947/1 a pozemkové parcely č. 947/2 obě v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem. 

 
 

Z/263/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  odkoupení pozemkových parcel č. 3571/50 o výměře 97 m2, č. 3571/52 o výměře 10 m2,  
č. 3571/56 o výměře 240 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 od 
podílových spoluvlastníků dle výpisu LV č. 9031, který tvoří přílohu tohoto usnesení, 

1.2.  odkoupení pozemkové parcely č. 3571/37 o výměře 10 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 od podílových spoluvlastníků dle výpisu LV č. 5619, který tvoří 
přílohu tohoto usnesení, 

1.3.  odkoupení pozemkové parcely č. 180/8 o výměře 2 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu ve výši 100 Kč/m2 od podílových spoluvlastníků dle výpisu LV č. 5618, který tvoří přílohu 
tohoto usnesení, 

1.4.  odkoupení pozemkové parcely č. 3571/55 o výměře 5 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 od podílových spoluvlastníků dle výpisu LV č. 5620, který tvoří 
přílohu tohoto usnesení, 

2 .   pově řu j e  
2.1.  starostku města podpisem kupních smluv obsahujících obligatorní náležitosti dle bodů 1.1., 1.2., 

1.3., 1.4. tohoto usnesení. 
 
 

Z/264/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  záměr směnit část pozemkové parcely č. 567 za část pozemkové parcely č. 1245 a část stavební 
parcely č. 1174/2 všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk l ádá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr směnit část 
pozemkové parcely č. 567 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 28.06.2012 
 
 

Z/265/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 3688/1 o výměře 1.108 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu ve výši 200 Kč/m2 Ing. Jiřímu Hlavatému, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu s Ing. Jiřím Hlavatým, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

 
 

Z/266/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 32/512/2012 týkající se pozemkové parcely  
č. 477/3 v k. ú. Žirecká Podstráň s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 
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Z/267/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 1852/4 o výměře 49 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2 a pověřuje starostku města podpisem žádosti o bezúplatný převod. 

 
 

Z/268/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   ruš í  

1.1.  usnesení č. Z/172-1.1.,1.2./2011 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 13.12.2011, kterým byl schválen prodej pozemkové parcely č. 2277/9 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem a kupní smlouva, 

2 .   s c hva l u j e  
2.1.  prodej pozemkové parcely č. 2277/9 o výměře 864 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle 

geometrického plánu č. 4217-201/2012 za kupní cenu ve výši 615.575 Kč Tomáši Bénovi, ******* 
***, **** ******* *** *****, 

2.2.  kupní smlouvu s Tomášem Bénou, ******* ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

 
 

Z/269/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  prodej domu čp. 1159 se st. p. č. 1369 v ulici Heydukova, v obci a k. ú.  Dvůr Králové nad Labem 
manželům Zdeňce a Pavlu Hauserovým, ****** ************ ****, **** ******* *** ***** za celkovou 
kupní cenu ve výši 1.168.670 Kč, 

1.2.   kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.1. a pověřuje starostku města jejím  podpisem. 
 
 

Z/270/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 1987/11 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží Benešovo, v obci 
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 671/17416 manželům Evě a Jaromírovi Rejlovým, ******* 
******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 510.232 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.1. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.3.  prodej bytové jednotky č. 1987/21 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží Benešovo, v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 445/17416 Aleši Radoňovi, ******* ******** ****, **** ******* *** 
***** za celkovou kupní cenu 338.556 Kč, 

1.4.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.3. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.5.  prodej bytové jednotky č. 1987/23 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží Benešovo, v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 508/17416 Jarmile Brokešové, ******* ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 379.470 Kč, 

1.6.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.5. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.7.  prodej bytové jednotky č. 1987/33 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží Benešovo, v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 508/17416 Hedvice Čiperové, ******* ******** ****, **** ******* 
*** ***** za celkovou kupní cenu 440.437 Kč, 

1.8.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.7. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.9.  prodej bytové jednotky č. 1988/11 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží Benešovo, v obci 

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 701/17416 Zlatušce Horáčkové, ******* ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 548.402 Kč, 
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1.10.  poskytnutí slevy ve výši 15 % z kupní ceny prodávané bytové jednotky č. 1988/11 v domě čp. 
1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo, Zlatušce Horáčkové, ******* ******** ****, **** ******* *** 
***** * ******* * ****** ******** *** 

1.11.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.9 a 1.10. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.12.  prodej bytové jednotky č. 1988/22 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží Benešovo, 

v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 507/17416 Daně Krebsové, ******* ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 386.544 Kč, 

1.13.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.12.a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.14.  prodej bytové jednotky č. 1988/23 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží Benešovo, 

v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 524/17416 manželům Ing. Zdeňku a Věře Pohlovým, 
******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 414.381 Kč, 

1.15.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.14. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.16.  prodej bytové jednotky č. 1988/31 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží Benešovo, 

v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 534/17416 Renátě Koutské, ******* ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 399.376 Kč, 

1.17.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.16. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.18.  prodej bytové jednotky č. 1988/42 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží Benešovo, 

v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 518/17416 Kateřině Larové, ******* ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 391.350 Kč, 

1.19.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.18. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.20.  prodej bytové jednotky č. 1989/23 v domě čp. 1987, čp. 1988, čp. 1989 nábřeží Benešovo, 

v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 462/17416 Michalovi Smíškovi, ******* ******** ****, 
**** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 342.122 Kč, 

1.21.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.20. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.22.  prodej bytové jednotky č. 1987/13 v domě čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, v obci  

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 203/17416 Martinovi Syrovátkovi, ******** *****, ***** * za 
celkovou kupní cenu 231.100 Kč, 

1.23.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.22. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.24.  prodej bytové jednotky č. 1988/13 v domě čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, v obci  

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2346, 2347 a 2348 ve výši 240/17416 Ing. Dušanovi Sedláčkovi, ******* **, **** ******* 
*** ***** za celkovou kupní cenu 303.727 Kč, 

1.25.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.24. a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

Z/271/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 3382/14 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která bude 
upřesněna geometrickým plánem v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Richardu Pelíškovi, bytem 
Krkonošská 59 E, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, za podmínky úhrady nákladů spojených 
s vyhotovením geometrického zaměření a nákladů na vklad do katastru nemovitostí kupujícím, 

2 .   uk l ádá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 30.06.2012 
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Z/272/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  prodej stavebních parcel č. 3185 o výměře 186 m2, č. 3186 o výměře 178 m2 a č. 3187 o výměře 
189 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní 
cenu 193.550 Kč do podílového spoluvlastnictví:  
Brokešové Adéle, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
Dufkovi Miloši, bytem ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
Erwerthové Editě, ***** ******* **, *** ** *******, do spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní 
cenu 8.064 Kč, 
Grygerové Monice, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 1/48 za kupní cenu 4.032 Kč, 
manželům Miroslavu a Vlastě Hamplovým, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
manželům Františku a Anežce Chmelíkovým, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
JUTA a. s., se sídlem Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
Kalousové Anně, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
Králíčkové Elišce, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
Bc. Levitnerové Jaroslavě, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
Mahelové Monice, ***** **** ******** **, *** ** **** ********, do spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 
za kupní cenu 8.065 Kč, 
manželům Markovi Martinu, ***** ******* ******** ****, ***  ** **** ******* *** ***** a Markové Vlastě, 
***** ** ******, ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní 
cenu 8.065 Kč, 
manželům Ing. Mertlíkovi Vladimíru a PaedDr. Mertlíkové Zuzaně, ***** ********* ***, *** ** **** 
******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
Mrkvové Martě, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
1/24 za kupní cenu 8.065 Kč, 
Noskové Daniele, ***** ********** ***, *** ** **********, do spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za 
kupní cenu 8.065 Kč, 
manželům Lubomíru a Janě Russovým, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
Sivákové Libuši, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
manželům Janu a Stanislavě Stolínovým, ***** * ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
manželům Jiřímu a Aleně Šůnovým, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
Tyčovi Václavu, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
Valáškovi Miroslavu, ***** ******* ****** ******* ***, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
Vejnarové Lidmile, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
manželům Jaroslavu a Věře Větvičkovým, ***** ** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 za kupní cenu 8.064 Kč, 
Vítku Ľubomírovi, ***** ******* *******, *** ** *******, do spoluvlastnického podílu ve výši 1/48 za 
kupní cenu 4.032 Kč, 
Vojtěchu Jiřímu, ***** ******** ******, *** ** **** **********, do spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 
za kupní cenu 8.064 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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Z/273/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  pronájem vodovodů a kanalizací v majetku města specifikovaných v příloze č. 4 Smlouvy 
o provozování vodohospodářského majetku, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu, za účelem 
jejich provozování, společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., 
IČ 28818334, se sídlem Raisova 1032, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  ve smyslu předchozího bodu Smlouvu o provozování vodohospodářského majetku uzavřenou 
podle § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 
podle § 269 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku a podle § 663 - 684 zákona  
č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, vše ve znění posledních předpisů, mezi městem Dvůr 
Králové nad Labem, coby vlastníkem pronajímaného majetku specifikovaným v příloze č. 4 této 
smlouvy, a společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

Z/274/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 97/7 o výměře 78 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 
200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 15.600 Kč, firmě JUTA a. s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.2.  kupní smlouvy a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

Z/275/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 1984/11 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829 ve výši 607/7314 Mgr. Lucii Bahýlové, ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 499.994 Kč, 

1.2.  ve smyslu bodu 1.1. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.3.  prodej bytové jednotky č. 1984/12 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci  

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829 ve výši 607/7314 Karlu Nohejlovi, ******** ****, **** ******* 
*** ***** za celkovou kupní cenu 499.994 Kč, 

1.4.  ve smyslu bodu 1.3. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.5.  prodej bytové jednotky č. 1984/21 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci  

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829 ve výši 607/7314 Anně Kejzarové, ******** ****, **** ******* 
*** ***** za celkovou kupní cenu 506.035 Kč, 

1.6.  ve smyslu bodu 1.5. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.7.  prodej bytové jednotky č. 1984/22 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci  

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829 ve výši 637/7314 Mileně Pavlasové, ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 506.035 Kč, 

1.8.  ve smyslu bodu 1.7. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.9.  prodej bytové jednotky č. 1984/31 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci  

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829 ve výši 607/7314 Miladě Škeříkové, ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 506.035 Kč, 

1.10.  ve smyslu bodu 1.9. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.11.  prodej bytové jednotky č. 1985/11 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci  

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829 ve výši 607/7314 Jakubovi Kastnerovi, ******** ****, **** 
******* *** ***** za celkovou kupní cenu 499.994 Kč, 

1.12.  ve smyslu bodu 1.11. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
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1.13.  prodej bytové jednotky č. 1985/12 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829 ve výši 607/7314 Marii Zeifartové, ******** ****, **** ******* 
*** ***** za celkovou kupní cenu 499.994 Kč, 

1.14.  ve smyslu bodu 1.13. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.15.  prodej bytové jednotky č. 1985/21 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci  

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829 ve výši 607/7314 Janě Ševčíkové, ******** ****, **** ******* 
*** ***** za celkovou kupní cenu 507.271 Kč, 

1.16.  ve smyslu bodu 1.15. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.17.  prodej bytové jednotky č. 1985/22 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci  

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829 ve výši 607/7314 manželům Milanovi a Pavlíně 
Syrůčkovým, ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 507.271 Kč, 

1.18.  ve smyslu bodu 1.17. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 
1.19.  prodej bytové jednotky č. 1985/32 v domě čp. 1984, čp. 1985 v ulici Roháčova, v obci  

a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2238 a 2339 a p. p. č. 4829 ve výši 607/7314 manželům Pavlovi a Evě Pajurkovým, 
******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 507.271 Kč, 

1.20.  ve smyslu bodu 1.19. schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem. 
 
 

Z/276/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 1902/13 v domě čp. 1902 nábřeží Benešovo, v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2263 
ve výši 492/7737 Zdence Brslínkové, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní 
cenu 459.123 Kč s úhradou kupní ceny následujícím způsobem: 
-  část kupní ceny v částce  3.000 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,  
-  zbytek 456.123 Kč bude uhrazen do 3 měsíců od vkladu kupní smlouvy v katastru nemovitostí 
s tím, že kupní smlouva bude obsahovat ujednání o  zřízení  zástavního práva ve prospěch 
města na nesplacenou část kupní ceny, 
 

1.2.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.1. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.3.  prodej bytové jednotky č. 1902/31 v domě čp. 1902 nábřeží Benešovo, v obci a k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2263 
ve výši 484/7737 manželům Petrovi a Markétě Hlavatým, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** 
za celkovou kupní cenu 436.425 Kč s úhradou kupní ceny následujícím způsobem: 
-  část kupní ceny v částce  20.000 Kč byla uhrazena před podpisem kupní smlouvy,  
-  zbytek 416.425 Kč bude uhrazen do 3 měsíců od vkladu kupní smlouvy v katastru nemovitostí 
s tím, že  kupní smlouva bude obsahovat ujednání o  zřízení  zástavního práva ve prospěch 
města na nesplacenou část kupní ceny, 

1.4.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.3. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.5.  poskytnutí slevy ve výši 15 % z kupní ceny prodávané bytové jednotky č. 1902/32 v domě  

čp. 1902 nábřeží Benešovo manželům Michalovi a Kateřině Súkupovým, ******* ******** ****, **** 
******* *** *****,  * ******* * ****** ******** ***** ** ****** ****, 

1.6.  prodej bytové jednotky č. 1902/32 v domě čp. 1902 nábřeží Benešovo, v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2263 
ve výši 497/7737 manželům Michalovi a Kateřině Súkupovým, ******* ******** ****, **** ******* *** 
***** za celkovou kupní cenu 451.640 Kč, 

1.7.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.5. a 1.6. a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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Z/277/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   uk onč u j e  

1.1.  platnost části svého usnesení č. Z/196/2012 9. ZM - 2.1. z 08.03.2012 ve věci postupu při prodeji 
bytů z majetku města, 

2 .   s c hva l u j e  
2.1.  navýšení prostředků, vložených prodávajícím do fondu oprav společenství vlastníků jednotek, 

které vznikne v domech s byty, prodanými dle zák. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, na 10% ze 
součtu hodnot ocenění bytů,  které bylo použito pro stanovení nabídkové ceny na jednotlivé byty, 
pokud dojde k prodeji všech bytových jednotek v domě v prvním kole nabídek. 

 
 

Z/278/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   ruš í  

1.1.  usnesení písmeno  s) 20. zasedání MZ, z 03.10.2001 schvalující prodej pozemkové parcely  
č. 385/8 v k. ú. Doubravice, 

2 .   s c hva l u j e  
2.1.  vrácení uhrazené kupní ceny ve výši 10.100 Kč Petru Koutskému, ******** ****, *** ** ****** *******. 
 
 

Z/279/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  zřizovací listinu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 520, Dvůr 
Králové nad Labem, s platností od 01.07.2012, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

Z/280/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

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 - **** ****** *******, ****** ****, **** ******* *** ***** a ******** *****, ***, 
*********** ****, **** ******* *** *****, na opravu fasády domu čp. 34, J. Hory, Dvůr Králové nad 
Labem, ve výši 50.000 Kč, ***** ********, ** **** *** **, **** ******* *** *****, na opravu omítek 
a klempířskou konstrukci domu čp. 26, J. Hory, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 50.000 Kč, ***** 
*******, *********** ****, **** ******* *** *****, na výměnu oken domu čp. 33, J. Hory, Dvůr Králové 
nad Labem, ve výši 50.000 Kč,  
 
 

1.2.  smlouvy o poskytnutí dotací dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejich 
podpisem, 

2 .   nes c hva l u j e  
2.1.  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 - Sboru dobrovolných hasičů na výměnu plechových vrat domu  
čp. 855, Palackého, Dvůr Králové nad Labem. 

 
 

Z/281/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2011 jako 
součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2011. 
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Z/282/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2011 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2011 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením bez výhrad. 

 
 

Z/283/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 200.000 Kč pro Městskou nemocnici, a. s. ve 
Dvoře Králové nad Labem za plnění závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské LSPP 
v roce 2012, 

1.2.  Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby pro výše uvedený účel s Městskou nemocnicí, a. s. se sídlem 
Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem této 
smlouvy. 

 
 

Z/284/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1 .   s c hva l u j e  

1.1.  rozpočtovou změnu č. 2 pro rok 2012 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek 
rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, 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                         21.334,23 tis.Kč 
· na straně výdajů  zvyšuje                                     o                          14.867,09 tis.Kč 
· ve financování upravuje                                       o                           6.467,14 tis.Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2012 
· na straně příjmů                                                                                307.036,70 tis.Kč 
· na straně výdajů                                                                               296.618,78 tis.Kč 
· financování                                                                                       -10.417,92 tis.Kč 
 
 
 

 
 

  Edita Vaňková v. r.         Jan Bém v. r.  
           starostka města       místostarosta 
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