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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

15. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 25.10.2012 

 

Z/320/2012 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V  
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru ZM z 15.10.2012. 
 

 

Z/321/2012 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úpravu terminologie a doplnění příslušného ustanovení k parkovacím kartám v oblastech 
možného použití sociálního fondu v části 6. odstavce III. Statutu fondu zaměstnanců města Dvůr 
Králové nad Labem a uvolněných členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  v souladu s § 84, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů Statut fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných 
členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, ve znění dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit Statut fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných členů 
Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem do 10 dnů od schválení tohoto usnesení 
starostce města a místostarostovi města k podpisu. 

Termín: 02.11.2012 
 
 

Z/322/2012 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a na základě realizace Smlouvy o převodu práv a závazků návratnou finanční dotaci ve 
výši 366.994,76 Kč pro Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.  pro 
zajištění náběhu běžné provozní činnosti této společnosti a pokrytí základních výdajů 
vyplývajících z uzavřených leasingových smluv v návaznosti na příslušná ustanovení Dohody 
o narovnání z 28.06.2012 ve znění pozdějších dodatků, 

1.2.  Smlouvu o poskytnutí návratné finanční dotace v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
s Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., se sídlem Raisova 
1032, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu Smlouvu  o poskytnutí návratné finanční dotace 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení do 10 dnů od schválení tohoto usnesení 
zastupitelstvem města. 

Termín: 02.11.2012 
 
 

Z/323/2012 - 15. 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 31.01. 2013, 

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 02/2013 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. 

2 .   schva lu je  
2.1.  Smlouvu o úvěru č. 0841/12/5649, a to ve znění předloženém 24.10.2012, s Československou 

obchodní bankou, a. s. Radlická 333/150, Praha, pobočkou Hradec Králové, Břetislavova 1622, 
jako vítězným uchazečem 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., včetně zastavení nemovitého majetku města - 
budovy ve Dvoře Králové nad Labem čp. 304, 512, 749, 830, 2886, 2936 na pozemcích parc.  
č., st. p. č. 320, 461/1, 769, 1026, 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), 

2.2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 3327/06/5107 ve znění předloženém 24.10.2012, 
s Československou obchodní bankou, a. s. Radlická 333/150, Praha, pobočkou Hradec Králové, 
Břetislavova 1622 a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 
     3.1.1. předložit starostce města k podpisu Smlouvu o úvěru č. 0841/12/5649 včetně souvisejících 

dokumentů (Smlouva o zřízení zástavního práva  č. 0842/12/5649 a Návrh na vklad 
zástavního práva), v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení do 10 dnů od schválení tohoto 
usnesení zastupitelstvem města.  

           Termín: 02.11.2012 
 

     3.1.2. předložit starostce města k podpisu Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 0841/12/5649, 
v souladu s bodem 2.2. tohoto usnesení v návaznosti na plnění podmínek pro čerpání 
prostředků ze Smlouvy o úvěru č. 0841/12/5649.   

                      Termín: 30.11.2012 
 
 

Z/324/2012 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  změnu 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, dodatkem č. 2, 

1.2.  dodatek č. 2 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 26.04.2012 a pověřuje starostku města jeho podpisem. 
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Z/325/2012 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  doplnění obsahového rámce předávacího protokolu, který tvoří přílohu č. 3 kupní smlouvy na 
převod nemovitostí schválené 13.09.2012, 

1.2.  přílohu č. 1 kupní smlouvy na převod nemovitostí - znalecký posudek č. 412-40/11 z 25.09.2012, 
přílohu č. 2 kupní smlouvy - list vlastnictví č. 4975 pro kat. úz. a obec Dvůr Králové nad Labem, 
přílohu č. 3 kupní smlouvy na převod nemovitostí - obsahový rámec předávacího protokolu 
a přílohu č. 4 kupní smlouvy na převod nemovitostí - nákres části Nemovitostí daných 
prodávajícímu do výpůjčky a pověřuje starostku města podpisem  přílohy č. 3 - předávacího 
protokolu. 

 
 

Z/326/2012 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1. změnu zakladatelské listiny společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem 
s. r. o. v článku II. Sídlo společnosti, kde původní znění "„Dvůr Králové nad Labem, Raisova 
1032, PSČ 544 01" se nahrazuje zněním "„Dvůr Králové nad Labem, Denisovo náměstí 766, 
PSČ 544 01", v článku VII. Orgány společnosti, kde se v odstavci Jednatel doplňuje text „Právní 
úkony související s provozní činností společnosti je jednatel oprávněn činit do výše povinnosti, 
závazku či práva společnosti nepřesahující částku 200.000 Kč včetně DPH; nad tento limit je 
oprávněn plnit povinnosti společnosti při úhradě plateb za čerpání podzemních vod ve 
fakturované výši a při platbách za čištění odpadních vod ve výši 1.673.000 Kč/měsíc. V ostatních 
případech, kdy platby společnosti přesahují částku 200.000 Kč včetně DPH, je jednatel vždy 
povinen opatřit listinu zakládající povinnost, závazek či právo společnosti, podpisem jednoho 
člena jediného společníka, a to buď starosty či jednoho z místostarostů města" a v článku VIII. 
Dozorčí rada, odst. (1) Dozorčí rada je pětičlenná. 

 1.2.  Stanovy společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. 
v předloženém znění. 

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