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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

13. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného dne 24.08.2012 

 

Z/289/2012 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru ZM z 24.08.2012. 
 
 

Z/290/2012 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  postup města Dvůr Králové nad Labem ve věci zajištění provozu ČOV, a to 
- podání návrhu na odklad exekucí č.j. 26 EXE 1937/20125-12, č.j. 21 EXE 845/2012-13,  

č.j. 31 EXE 933/2012-8 nařízených Okresním soudem Trutnov na návrh společnosti WWTP 
DKNL, s. r. o., 

- podání návrhu na zastavení výše uvedených exekucí, 
- složení jistoty ve výši požadované nařízeními exekuce včetně záloh na náklady exekučního 
řízení, 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostku města podpisem výše uvedených dokumentů, 

3 .   bere  na  vědom í  
3.1.  výzvu k úhradě faktur za službu čištění odpadních vod zaslanou společností LITAVE s. r. o., se 

sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, IČ 28942850, ze dne 16.08.2012, ve  které informuje 
město Dvůr Králové nad Labem  o možnosti využití práva přerušit přebírání odpadních vod, 

3.2.  otevřený dopis od společnosti LITAVE s. r. o., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1,  
IČ 28942850, ze dne 23.08.2012, kterým upozorňuje město Dvůr Králové nad Labem na možné 
ukončení čištění odpadních vod z důvodu neplacení faktur, 

4 .   vyzývá  
4.1.  společnost LITAVE s.r.o., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, IČ 28942850, k uplatnění 

práv na zaplacení ceny za čištění odpadních vod při provozování čistírny odpadních vod za 
období květen 2012 - srpen 2012 u Obvodního soudu pro Prahu 1 žádostí o vydání předmětu 
úschovy ve věci 37 Sd 83/2012, 37 Sd 91/2012, 37 Sd 95/2012 a ve věci návrhu na soudní 
úschovu za období srpen 2012, 

4.2.  společnost LITAVE s. r. o. opakovaně k předložení řádné kalkulace ceny za čištění odpadních 
vod, zpracované v souladu s rozhodnutím ministerstva zemědělství ze dne 16.09.2007  
a v souladu s příslušnými cenovými předpisy, 

4.3.  společnost LITAVE s. r. o. k řádnému plnění povinností provozovatele ČOV vyplývajících  
z rozhodnutí ministerstva zemědělství ze dne 16.09.2007 a zákona o vodovodech a kanalizacích, 
zejména k řádnému a úplnému zajištění provozu ČOV a upuštění od neoprávněného 
avizovaného přerušení přebírání odpadních vod k čištění, 
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4.4.  společnost WWTP DKNL, s. r. o. k okamžitým procesním krokům, které by vedly k zastavení 
exekučního řízení či exekuce, tj. zejména ke zpětvzetí návrhu na nařízení exekucí na majetek 
města, k podání návrhu na zastavení či vydání bezodkladného souhlasu se zastavením exekucí, 

4.5.  společnost WWTP DKNL, s. r. o. k okamžitým úkonům, které by odstranily pochybnosti o osobě 
oprávněné k pobírání ceny (včetně zálohy na cenu) za čištění odpadních vod na ČOV v období 
po 27.04.2012, tj. zejména k trojstranné dohodě mezi WWTP DKNL, s. r. o., LITAVE s. r. o.  
a městem, případně k vydání jednostranného písemného prohlášení, kterým se WWTP DKNL,  
s. r. o. zcela vzdá práv na úplatu zálohy za čištění odpadních vod na ČOV (včetně záloh dle  
předběžného opatření č.j. OŽP/53388-05/7423-05/ott v období od 27.04.2012), 

4.6.  společnost EVORADO IMPORT, a. s. k ukončení veškerých úkonů, kterými brání narovnání 
vztahů města s osobami provozovatelů ČOV a určení osoby oprávněné k pobírání plateb za 
čištění odpadních vod, zejména snah o prodlužování řízení o zrušení předběžného opatření, 

4.7.  společnost EVORADO IMPORT, a. s. k řádnému plnění povinností vlastníka ČOV vyplývajících  
z rozhodnutí ministerstva zemědělství ze dne 16.09.2007 a zákona o vodovodech a kanalizacích, 
zejména k řádnému a úplnému zajištění provozu ČOV, pokud ze strany provozovatele dojde  
k neoprávněnému přerušení přebírání odpadních vod k čištění. 

 
 

Z/291/2012 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se změnou 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 dne 26.04.2012, dodatkem č. 1, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 k dohodě 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 dne 26.04.2012, dodatkem č. 1, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, a pověřuje 
starostku města jeho podpisem. 

 
 

Z/292/2012 - 13. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti o prodloužení lhůty k čerpání úvěru, kterou v návrhu smlouvy stanovil uchazeč 
o veřejnou zakázku na službu poskytnutí úvěru souvisejícího s narovnáním vztahů mezi městem 
Dvůr Králové nad Labem a společností VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L., spol.  
s r. o., do 31.10. 2012, 

1.2.  se zachováním celkové doby splatnosti u úvěru uvedeného v bodě 1.1., 
1.3.  v návaznosti na usnesení v bodech 1.1. a 1.2. s posunutím počátku splácení výše uvedeného 

úvěru od měsíce 11/2012 a s tím souvisejícím příslušným navýšením jednotlivých pravidelných 
měsíčních splátek, 

1.4.  s tím, že změny uvedené v bodech 1.1. až 1.3. nejsou podstatnými změnami práv a povinností 
vyplývajících ze smlouvy o tomto úvěru ve smyslu § 82 odst. 7, zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 

 
 
 

  
Mgr. Edita Vaňková v. r. 

starostka města  

 
Mgr. Dušan Kubica v. r.  

místostarosta  
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