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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

12. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného dne 09.08.2012 

 

Z/285/2012 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru ZM z 02.08.2012. 
 
 

Z/286/2012 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  protokol o otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky na službu poskytovatele úvěru souvisejícího s narovnáním vztahů mezi městem Dvůr 
Králové nad Labem a společností VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r. o., 

2 .   rozhodu je  
2.1.  dle předchozího doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka ČSOB a. s., pobočky Hradec 
Králové, Břetislavova 1622, - adresa právnické osoby Československá obchodní banka, a. s. 
Radlická 333/150, Praha, 

2.2.  o dalším pořadí jednotlivých uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: Komerční banka, a. s., 
pobočka Náchod, Palackého 20, - adresa právnické osoby Komerční banka, a. s. Na Příkopě 33, 
čp. 969, Praha 1, 

3 .   schva lu je  
3.1.  Smlouvu o úvěru s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky včetně zastavení 

nemovitého majetku města - budovy ve Dvoře Králové nad Labem čp. 304, 830, 2755, 2936, 
2886 na pozemcích parc. č., st. p. č. 320, 1026, 4325, 4134, 4458 včetně těchto pozemků 
a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy včetně souvisejících dokumentů (Smlouva 
o zřízení zástavního práva  č. 0842/12/5649 k výše uvedeným nemovitostem včetně pozemků 
a Návrh na vklad zástavního práva), 

4 .   souh las í  
4.1.  s případným nahrazením nemovitosti čp. 2755 vč. příslušného pozemku jinou nemovitostí nebo 

jinými nemovitostmi vždy vč. příslušného pozemku, a to z důvodu dodržení podmínek dotace 
současně poskytované na zateplení objektu čp. 2755, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucímu RAF 

5.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku a současně zahrnout příslušné 
prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny roku 2012, návrhu rozpočtu roku 2013 
a rozpočtového výhledu města Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: ihned 
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Z/287/2012 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0093/11/5649 s Československou obchodní 
bankou, a. s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 a pověřuje starostku města podpisem 
tohoto dodatku.  

 
 

Z/288/2012 - 12. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  koupi pozemkové parcely č. 1121/9 o výměře 165 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu 32.000 Kč od Ing. Stanislava Kužely, správce konkursní podstaty úpadce TIBA, a. s., 
Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9, 

1.2.  koupi pozemkových parcel č. 3714/5 o výměře 36 m2, č. 3714/6 o výměře 7 m2, č. 1131/69 
o výměře 33 m2, č. 1121/6 o výměře 393 m2, č. 3806/32 o výměře 1.222 m2 všechny v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem od Ing. Stanislava Kužely, správce konkursní podstaty úpadce TIBA, a. s., 
Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9, 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto 

usnesení, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM-EMM 
3.1.1.  jednat o výši kupních cen za pozemkové parcely č. 3714/5, č. 3714/6, č. 1131/69, 

č. 1121/6, č. 3806/32 všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 
Termín: 17.08.2012 

 
 
 

 
 
 
 
 

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