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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

14. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 13.09.2012 

 

Z/293/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru ZM z 06.09.2012. 
 
 

Z/294/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zprávu o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města, 
2 .   schva lu je  

2.1.  nový termín 31.12.2012 u nesplněného úkolu z usnesení č. Z/205/2012 část 2.1.2. 
 
 

Z/295/2012 - 14. 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 Litíč na zajištění úkolů městské policie podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii v platném znění, konkrétně kontrola dodržování zákazového značení a měření rychlosti 
v obci a činnosti s tím spojené, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 
 

Z/296/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dohodu o měsíčních platbách v souvislosti s čištěním odpadních vod mezi městem Dvůr Králové 
nad Labem, společností EVORADO IMPORT, a. s. a společností LITAVE s. r. o. a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

1.2.  výši měsíčních zúčtovatelných záloh za čištění odpadních vod na ČOV pro společnost LITAVE  
s. r. o. od září 2012 ve výši 1.673.000 Kč za podmínky, že provozovatel ČOV společnost LITAVE  
s. r. o. bude řádně odebírat a následně čistit odpadní vody. 
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Z/297/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  kupní smlouvu (převod věcí nemovitých) od prodávajícího VODOVODY DK, spol. s r. o. na 
kupující město a kupní smlouvu na převod movitých věcí, práv a jiných majetkových hodnot od 
prodávající společnosti VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r. o. na kupující 
město  dle přílohy 1 a 2 tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejich podpisem. 

 
 

Z/298/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 823/5 o výměře 53 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Marii 
Dostálové a Luboši Radovi, oba bytem ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, za dohodnutou 
celkovou cenu 9.300 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

Z/299/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  koupi pozemkových parcel č. 1936 o výměře 511 m2 a č. 1943 o výměře 2.240 m2, obě  
v k. ú. Komárov u Dvora Králové, od Věry Modráčkové, ***** ********** ***, *** ** *********, Jany 
Šrámkové, ***** ************** ***, *** ** ******* * ******* ********* a Zdenky Zollmannové, ****** **, 
*** ** ******, ** ***** **** ****** **, ** 

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

Z/300/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  koupi pozemkových parcel č. 322 o výměře 662 m2 a č. 323/1 o výměře 1.752 m2, obě v k. ú. Bílé 
Poličany, od Marty Luschnitzové, ***** ******* *****, *** ** ******* * a Romana Pachla, ***** ** 
********* *****, *** ** ******* **, za kupní cenu 12.500 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

Z/301/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  koupi pozemkových parcel č. 378 o výměře 1.703 m2, č. 379 o výměře 1.856 m2, č. 391 o výměře 
234 m2, č. 436/1 o výměře 51.167 m2, č. 436/4 o výměře 10.858 m2, č. 436/6 o výměře 3.501 m2, 
č. 436/8 o výměře 1.024 m2, č. 469 o výměře 762 m2, č. 470 o výměře 1.079 m2, č. 471 o výměře 
815 m2, č. 551 o výměře 830 m2 a č. 558 o výměře 1.747 m2, všechny v k. ú. Doubravice u Dvora 
Králové, pozemkových parcel č. 259 o výměře 3.245 m2, č. 263 o výměře 3.089 m2 a č. 266 
o výměře 2.307 m2, všechny v k. ú. Bílé Poličany a pozemkových parcel č. 257 o výměře 230 m2, 
č. 261 o výměře 7.341 m2, č. 391 o výměře 36.621 m2, č. 395 o výměře 3.273 m2, č. 396 
o výměře 26.561 m2, č. 443 o výměře 982 m2, č. 772/1 o výměře 1.587 m2 a č. 785 o výměře 
1.447 m2, všechny v k. ú. Lanžov, od Josefa Svobody, ***** ********** ***, *** ** ***** * * ******* 
a Bohumily Wiesnerové, ***** ********** ******, *** ** ***** * ****, za dohodnutou kupní cenu 
2.000.000 Kč,   

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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Z/302/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavební parcely č. 4554/2 o výměře 76 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 
350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 26.600 Kč, všem níže uvedeným do podílového 
spoluvlastnictví ve výši 1/24:  
Bělohoubkové Dagmar, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, *Brdlíkové Věře, ***** ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****,   *manželům Jiřímu a Ladislavě Bucharovým, ***** ******** ****, *** 
** **** ******* *** *****,  
Chourové Janě, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, *manželům Miloši a Mileně 
Hlavsovým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,  
manželům Josefu a Janě Horákovým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, *manželům 
Luďkovi a Marcele Horákovým, ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, *Hráskému Vladimíru, 
***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, *manželům Karlu a Ludmile Kaupovým, ***** ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****, *manželům Josefu a Haně Kettnerovým, ***** ******** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, *manželům Miloši a Dagmar Kirschovým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* 
*** *****,*manželům Romanu a Lence Koppovým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
*manželům Lubomíru a Veře Královým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,    *Lorencovi 
Vítězslavu, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, *manželům Petru a Miroslavě 
Magáňovým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, *manželům Pavlu a Zdeňce Nohejlovým, 
***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, *manželům Lukáši a Lucii Odlovým, ***** ******** ****, 
*** ** **** ******* *** *****, *PhDr. Syrovátkové Ivaně, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,   
*manželům Ing. Pavlovi a Renatě Tröstrovým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,   
Ing. Vojáčkové Miroslavě, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,  *manželům Pavlu a Jindře 
Volákovým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,*manželům Miloši a Miluši Voňkovým, 
***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,  *manželům Josefu a Jitce Zorádovým, ***** ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****, *Zvelebilové Miluši, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, * 

1.2.  kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

Z/303/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  část usnesení č. Z/237-1.2./2012 - 10. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 26.04.2012, kterým byla schválena kupní smlouva na pozemkovou parcelu č. 2277/16  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  změnu části usnesení č. Z/237-1.1./2012 - 10. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 

z 26.04.2012 spočívající ve vypuštění části textu "Radce Machkové, ******* ***, **** ******* *** 
***** a", 

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

 
 

Z/304/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 4558 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem společnosti 
CENTRALES s. r. o., Klicperova 2666, Dvůr Králové nad Labem. 

 
 

Z/305/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  koupi části pozemkové parcely č. 303/3 o výměře 383 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která 
je dle geometrického plánu č. 4216-198/2012 označena jako nově vzniklá pozemková parcela  
č. 303/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 537.349 Kč od 
Františka Novotného, ********* *, *** ** *********, 

1.2.  kupní smlouvu s Františkem Novotným, ********* *, *** ** ********* a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 
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Z/306/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  koupi pozemkových parcel č. 3980/1 o výměře 472 m2, č. 4037/1 o výměře 237 m2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 19.125 Kč od Okresního bytového podniku, státního 
podniku Trutnov "v likvidaci", se sídlem Trutnov, Polská 92/47, který je zastoupen likvidátorem 
Ing. Jozefem Šrámkem, 

1.2.  kupní smlouvu s Okresním bytovým podnikem, státním podnikem Trutnov "v likvidaci" se sídlem 
Trutnov, Polská 92/47, který je zastoupen likvidátorem Ing. Jozefem Šrámkem a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

 
 

Z/307/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  kupní smlouvu na část kanalizační stoky vybudované v pozemkové parcele č. 3684 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem s Petrem Škopem, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

 
 

Z/308/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 792/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Janu Skálovi, ***** ** 
******** ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 
 

Z/309/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se směnou části pozemkové parcely č. 567 o výměře cca 140 m2 za část pozemkové parcely  
č. 1245 a část stavební parcely č. 1174/2 o celkové výměře cca 140 m2, všechny  
v  k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  
2.1.  budoucí směnnou smlouvu se společností CARLA spol. s r. o., Krkonošská 2850, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

Z/310/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   s i  v yhrazu je  

1.1.  v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, pravomoc projednat a rozhodnout ve 
věci zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1885, č. 1890, č. 1886/1, 
č. 1827/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, na kanalizační vedení za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 10.000 Kč bez příslušné sazby DPH pro ZOO Dvůr Králové a. s., 
Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   neschva lu je  
2.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1885, č. 1890, č. 1886/1,  

č. 187/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, na kanalizační vedení za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 10.000 Kč bez příslušné sazby DPH pro ZOO Dvůr Králové a.s., 
Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem. 
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Z/311/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 56/512/2012 týkající se pozemkových parcel  
č. 207, č. 208/2, obě v k. ú. Zboží u Dvora Králové 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/312/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 1902/34 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 478/7737 Ing. Libuši Bělovské, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za 
celkovou kupní cenu 453.125 Kč,  

1.2.  ve smyslu bodu 1.1. kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím  podpisem, 
1.3.  prodej bytové jednotky č. 1902/22 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 489/7737 Lukáši Jiránkovi, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za 
celkovou kupní cenu 458.547 Kč s úhradou kupní ceny následujícím způsobem: 
- část kupní ceny v částce 10.000 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, 
- zbytek 448.547 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.  ve smyslu bodu 1.3. kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím  podpisem, 
1.5.  schválit prodej bytové jednotky č. 1902/14 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 468/7737 Iloně Zdražilové, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za 
celkovou kupní cenu 421.940 Kč s úhradou kupní ceny následujícím způsobem: 
- část kupní ceny v částce 10.000 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, 
- zbytek 411.940 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, 

1.6.  ve smyslu bodu 1.5. kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.7.  prodej bytové jednotky č. 1902/23 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 488/7737 Heleně Karlíkové, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za 
celkovou kupní cenu 439.901 Kč,  

1.8.  ve smyslu bodu 1.7. kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.9.  prodej bytové jednotky č. 1902/11 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 468/7737  Petru Petříkovi, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, za 
celkovou kupní cenu 421.940 Kč,  

1.10.  ve smyslu bodu 1.9. kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

Z/313/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 511/23 v domě čp. 511, ul. Tylova v obci a k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 849/1 ve výši 
479/5052 Mgr. Petru Novotnému, ****** ***, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 351.771 
Kč, 

1.2.  kupní smlouvu ve smyslu bodu 1.1. a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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Z/314/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 1987/31 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 457/17416 Ladislavu Tykalovi, ******* ******** ****, **** ******* 
*** ***** za celkovou kupní cenu 383.149 Kč, 

1.2.  ve smyslu bodu 1.1. kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.3.  prodej bytové jednotky č. 1987/32 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 459/17416 Jiřímu Sukovi, ******* ******** ****, **** ******* *** 
***** za celkovou kupní cenu 340.157 Kč, 

1.4.  ve smyslu bodu 1.3. kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.5.  prodej bytové jednotky č. 1987/41 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 452/17416 manželům Jiřímu a Nataše Erbenovým, ******* 
******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 334.545 Kč, 

1.6.  ve smyslu bodu 1.5. kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.7.  prodej bytové jednotky č. 1988/43 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 557/17416 Janu Horáčkovi, ******* ******** ****, **** ******* 
*** ***** za celkovou kupní cenu 420.227 Kč, 

1.8.  ve smyslu bodu 1.7. kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.9.  prodej bytové jednotky č. 1989/41 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 509/17416 manželům Lubomíru a Olze Rejnišovým, ******* 
******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 390.353 Kč s úhradou kupní ceny 
následujícím způsobem: 
- část kupní ceny ve výši 10.353 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, 
- zbytek kupní ceny ve výši 380.000 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, 

1.10.  ve smyslu bodu 1.9. kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.11.  prodej bytové jednotky č. 1989/43 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 458/17416 manželům Martinu Šťastnému, ********** 
***, ***** ******* a Marii Šťastné, ******* ******** ****, **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 
341.326 Kč, 

1.12.  ve smyslu bodu 1.11. kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
1.13.  prodej bytové jednotky č. 1989/32 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 459/17416 manželům Ing. Pavlu Petráčovi, ******* 
******** ****, **** ******* *** ***** a Mgr. Iloně Petráčové, ********* **, **** ******* *** *****  za 
celkovou kupní cenu 340.523 Kč, 

1.14.  ve smyslu bodu 1.13. kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
 
 

Z/315/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  závěrečný účet k 31.12.2011 svazku obcí Královská věnná města. 
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Z/316/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřizovací listiny příspěvkových organizací města 
- Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, 
- Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, 
- Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
- Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
- Základní umělecké školy, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, 
- Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, 
- Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, 
- Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, 
- Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, 
- Hankova domu, městského kulturního zařízení, 
- Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, 
a dodatek č. 1 ke zřizovací listině Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, 
s účinností od 01.10.2012 a pověřuje starostku města jejich podpisem. 
 
 

Z/317/2012 - 14. 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 č. 2/2012 o stanovení koeficientů pro 
výpočet daně z nemovitostí, a to s účinností od 01.01.2013. 

 
 

Z/318/2012 - 14. 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. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 3327/06/5107, dále Dodatek č. 3 ke 
Smlouvě o úvěru č. 4033/05/5240 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 0093/11/5649, vše 
s Československou obchodní bankou, a. s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5  
a pověřuje starostku města podpisem těchto dodatků.  

 
 

Z/319/2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtovou změnu č. 3 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   10.006,40 tis. Kč 
· na straně výdajů zvyšuje   o   59.502,53 tis. Kč 
· ve financování upravuje    o   49.496,13 tis. Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2012 
· na straně příjmů       317.043,10 tis. Kč 
· na straně výdajů       356.121,31 tis. Kč 
· financování          39.078,21 tis. Kč 
 
 
 
 
 

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