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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

16. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 11.12.2012 

 

Z/327/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zprávu o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města. 
 
 

Z/328/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů jednotlivých osadních výborů za období od 
29.08.2012 - 09.12.2012. 

 
 

Z/329/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vo l í  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o obcích), členem Osadního výboru Žireč Ing. Vladimíra Valentu, 
***** ***** * a Ing. Štěpána Harwota, ***** ***** ***, s platností od 12.12.2012, 

2 .   urču je  
2.1.  ve smyslu ustanovení § 120 odst. 1 zákona o obcích počet členů Osadního výboru Žireč na  

11 členů. 
 
 

Z/330/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis ze schůze kontrolního výboru konané 27.11.2012, 
2 .   schva lu je  

2.1.  plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
 
 

Z/331/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru ZM z 05.12.2012. 
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Z/332/2012 - 16. 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. 3/2012 O zrušení obecně závazné 
vyhlášky města č. 6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, a to 
s účinností od 28.12.2012. 

 
 

Z/333/2012 - 16. 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 faktickou změnu Smlouvy o poskytnutí finanční dotace na Smlouvu o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci, a to formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace, 

1.2.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
s Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem , s. r. o., se sídlem náměstí 
Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  a pověřuje starostku města podpisem tohoto 
dodatku, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě  o poskytnutí finanční dotace 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 20.12.2012 
 
 

Z/334/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za 
každé jednání v roce 2012 ve výši 100 Kč členům výborů a 150 Kč předsedům výborů. 

 
 

Z/335/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s narovnáním vzájemných závazků města Dvůr Králové nad Labem a správce konkurzní 
podstaty úpadce společnosti TIBA, a. s. Ing. Stanislavem Kuželou formou dohody, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dohodu o narovnání mezi městem Dvůr Králové nad Labem a správcem konkurzní podstaty 

úpadce společnosti TIBA, a. s. Ing. Stanislavem Kuželou a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

 
 

Z/336/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 01.01.2013 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   zm ocňu je  
2.1.  Technické služby města Dvora Králové nad Labem k zastupování vlastníka při jednáních se 

správními orgány a jinými subjekty, ve věcech, kdy dojde ke střetu záměru s veřejným 
osvětlením ve vlastnictví města dle jejich vyjádření o existenci sítí (tj. v zájmovém prostoru 
záměru se nachází veřejné osvětlení ve vlastnictví města) nebo kdy dojde ke střetu záměru 
s komunikací ve vlastnictví města, jako účastníka řízení, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  předložit starostce města Zřizovací listinu Technických služeb města Dvůr Králové nad 
Labem k podpisu. 

Termín: 20.12.2012 
 
 

Z/337/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu a s vyúčtováním prací na akci: "Oprava fasády bytového domu čp. 57 na 
náměstí TGM ve Dvoře Králové nad Labem", kde z důvodu umělecké a technologické náročnosti 
za dodržení vysokého standardu kvality došlo k navýšení ceny o 260.000 Kč bez DPH, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: "Oprava fasády bytového domu čp. 57 na 

náměstí TGM ve Dvoře Králové nad Labem" se zhotovitelem, firmou Lestav, spol. s r. o., Dvůr 
Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 
Termín: 11.12.2012 

3.2.  vedoucí RIM 
3.2.1.  předložit dodatek č. 2 starostce města k podpisu. 

Termín: 02.01.2013 
 
 

Z/338/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2277/14 o výměře 69 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu ve výši 400 Kč/m2 Renatě a Martinu Novákovým, ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, 

1.2.  kupní smlouvu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení s Renatou a Martinem Novákovými, 
********* ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 02.01.2013 

 
 

Z/339/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2531/4 o výměře 1 042 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 208.400 Kč, Luboši a Jiřině Doležalovým, oba 
bytem ******* **, *** ** **** ******* *** ***** * ******* ********, 

1.2.  kupní smlouvu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 02.01.2013 

 
 

Z/340/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 4779 o výměře 135 m2, která je oddělena geometrickým 
plánem č. 4225-164/2012 z 13.07.2012 a označena jako nově vzniklá pozemková parcela  
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č. 4779/2, v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Milanu Řehořovi, ***** *********** ***, *** ** **** ******* 
*** *****, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 27.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 02.01.2013 

 
 

Z/341/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 3382/14 o výměře 205 m2, která je oddělena GP  
č. 4229-251/2012 ze 14.08.2012 a označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 3382/26, 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Richardu Pelíškovi, ***** ********** ** *, *** ** **** ******* *** *****, 
za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 41.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 02.01.2013 

 
 

Z/342/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 979/2 o výměře 155 m2, která je oddělena GP  
č. 4227-253/2012 z 21.09.2012 a označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 979/47,  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Petru Pavelkovi a Mgr. Dagmar Pavelkové, oba bytem 
********** ****, *** ** **** ******* *** *****, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 31.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucí RIM-EMM 
2.1.1.  předložit kupní smlouvu starostce města k podpisu. 

Termín: 02.01.2013 
 
 

Z/343/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 979/2 o výměře 43 m2 a části pozemkové parcely č. 979/21 
o výměře 96 m2, které jsou dle GP č. 4237-283/2012 z 25.10.2012 označeny jako díl "a" a díl "b", 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Karlu a Věře Polákovým, oba bytem ********** ****, *** ** **** 
******* *** *****, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 27.800 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucí RIM-EMM 
2.1.1.  předložit kupní smlouvu starostce města k podpisu. 

Termín: 02.01.2013 
 
 

Z/344/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 676/16 o výměře 119 m2, která je dle GP č. 4212-162/2012 
z 25.10.2012 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 676/49 v k. ú. Dvůr Králové nad  
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Labem, Josefu Erbanovi a Daně Horákové, oba bytem ************ ****, *** ** **** ******* *** *****, 
za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 23.800 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.3.  prodej části pozemkové parcely č. 676/16 o výměře 121 m2, která je dle GP č. 4212-162/2012 
z 25.10.2012 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 676/50 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, Václavu a Věře Svobodovým, oba bytem ************ ****, *** ** **** ******* *** *****, za 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 24.200 Kč, 

1.4.  kupní smlouvu v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.5.  prodej části pozemkové parcely č. 676/16 o výměře 121 m2, která je dle GP č. 4212-162/2012 
z 25.10.2012 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 676/51 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, Jitce Godárové, bytem ** ** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, za cenu 200 Kč/m2,  
tj. za celkovou kupní cenu 24.200 Kč, 

1.6.  kupní smlouvu v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.7.  prodej části pozemkové parcely č. 676/16 o výměře 339 m2, která je nově oddělena GP  
č. 4212-162/2012 z 25.10.2012 a je ji ponecháno původní označení pozemková parcela  
č. 676/16 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Zdeňku a Olze Plecháčovým, oba bytem ************ 
****, *** ** **** ******* *** *****, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 67.800 Kč, 

1.8.  kupní smlouvu v souladu s bodem 1.7. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.9.  prodej části pozemkové parcely č. 676/16 o výměře 175 m2, která je oddělena GP  
č. 4212-162/2012 z 25.10.2012 a označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 676/48  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, do podílového spoluvlastnictví ve výši 1/4 Zdeňku a Olze 
Plecháčovým, oba bytem ************ ****, *** ** **** ******* *** *****, Jitce Godárové, bytem ** ** 
********* ****, **** ******* *** *****, Václavu a Věře Svobodovým, *** ***** ************ ****, *** ** **** 
******* *** ***** * Josefu Erbanovi a Daně Horákové, oba bytem Čelakovského 2003, Dvůr 
Králové nad Labem za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 35.000 Kč, 

1.10.  kupní smlouvu v souladu s bodem 1.9. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvy starostce města k podpisu. 
Termín: 02.01.2013 

 
 

Z/345/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 3529/3 o výměře 68 m2, která je dle GP č. 4222-227/2012 
z 03.09.2012 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 3529/7 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, Martinu Teichmannovi, bytem ************ ****, *** ** **** ******* *** ***** * Janě Kučerové, 
***** ************ ****, *** ** **** ******* *** *****, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
13.600 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

1.3.  prodej části pozemkové parcely č. 3529/3 o výměře 57 m2, která je oddělena GP  
č. 4222-227/2012 z 03.09.2012 a označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 3529/8  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 11.400 Kč do 
podílového spoluvlastnictví:  
manželům Petru a Mgr. Lence Kroupovým, bytem ************ ***, *** ** **** ******* *** *****, do 
podílového spoluvlastnictví ve výši 1/2 za kupní cenu 5.700 Kč,  
manželům Jiřímu a Blance Soumarovým, bytem ************ ***, *** ** **** ******* *** *****, do 
podílového spoluvlastnictví ve výši 1/2 za kupní cenu 5.700 Kč, 

1.4.  kupní smlouvu v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvy starostce města k podpisu. 
Termín: 02.01.2013 

 
 

Z/346/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 607/1 o výměře 435 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové nad Labem, 
Ing. Tomáši Metelkovi, ***** ******* *, *** ** ***** **, za cenu 100 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
43.500 Kč, 

1.2.  zřízení bezúplatného věcného břemene práva chůze a jízdy po pozemkové parcele č. 607/1  
v k. ú. Lipnice u Dvora Králové za účelem možnosti přístupu na sousedící pozemkovou parcelu  
č. 365 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, 

1.3.  kupní smlouvu s věcným břemenem v souladu s bodem 1.1. a  1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 02.01.2013 

 
 

Z/347/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2277/8 o výměře 1.509 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu 1.103.079 Kč Tomáši Kubicovi, *** ********* ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení s Tomášem Kubicou, *** ********* ****, 
**** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 02.01.2012 

 
 

Z/348/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkových parcel č. 2024/1 o výměře 10 m2, č. 1216/9 o výměře 343 m2, č. 1227/4 
o výměře 286 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 od 
Ing. Stanislava Kužely, správce konkursní podstaty úpadce TIBA, a. s., Podnikatelská 552,  
190 11 Praha 9. 

 
 

Z/349/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkových parcel č. 3714/5 o výměře 36 m2, č. 3714/6 o výměře 7 m2, č. 1131/69 
o výměře 33 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, tj. za 
celkovou kupní cenu 7.600 Kč od Ing. Stanislava Kužely, správce konkursní podstaty úpadce 
TIBA, a. s., Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9, 

1.2.  kupní smlouvu v souladu s usnesením 1.1. tohoto usnesení s Ing. Stanislavem Kuželou, 
správcem konkursní podstaty úpadce TIBA, a. s., Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 02.01.2013 
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Z/350/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 111/512/2012 týkající se pozemkové parcely  
č. 1852/4 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, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti starostce města k podpisu. 
Termín: 02.01.2013 

 
 

Z/351/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vzdání se práva na převod pozemkové parcely č. 1691/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od 
Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3 za podmínky zajištění 
přístupu k budově na stavební parcele č. 1467 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem přes část 
pozemkové parcely č. 1691/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem z místní komunikace na 
pozemkové parcele č. 3728/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. Milady Horákové a pověřuje 
starostku města podpisem vzdání se práva na převod, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit dokument vzdání se práva na převod starostce města k podpisu. 
Termín: 02.01.2013 

 
 

Z/352/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 1093 o výměře 1.145 m2 v k. ú. Záboří u Dvora Králové, která 
je dle geometrického plánu č. 143, 113-141/2012 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 1093/2 v k. ú. Záboří u Dvora Králové, za dohodnutou kupní cenu ve výši 22.900 Kč 
pro obec Vítězná Kocléřov 123, 544 62 Vítězná, 

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.  předložit kupní smlouvu starostce města k podpisu. 

Termín: 02.01.2013 
 
 

Z/353/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 947/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve 
výši 500 Kč/m2, 

1.2.  záměr směnit pozemkovou parcelu č. 947/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za část stavební 
parcely č. 585/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s finanční kompenzací, za rozdílné výměry, ve 
výši 400 Kč/m2, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 18.12.2012 
2.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr směnit dle 

bodu 1.2. tohoto usnesení. 
Termín: 18.12.2012 
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Z/354/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr směnit část pozemkové parcely č. 4770 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za část stavební 
parcely č. 23 a část pozemkové parcely č. 4227, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 18.12.2012 
 
 

Z/355/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  nabytí veřejného osvětlení vybudovaného v pozemkových parcelách č. 3774/2, č. 2277/2,  
č. 2277/20, č. 2277/19, č. 2294/1 a stavební parcele č. 2187, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem od Jitky Baudischové, ******** ****, **** ******* *** *****, Ing. Daniela a Veroniky 
Chrobokových, ****** ***, **** ******* *** *****, Aleny Čálkové, ***** * *******, ***** * ******, Roberta 
Dostála, *** ********* ****, **** ******* *** *****, Kateřiny Dufkové, **** ******* ***, *******, Pavla a Ivy 
Krejzlových, ****** ************ ****, **** ******* *** *****, Jana a Vladislavy Pavlisových, ********** 
****, **** ******* *** *****, Ing. Zbyňka Reila, ********* ***, **** ******* *** *****, Aleše Rejla, ****** 
****, **** ******* *** *****, Ing. Drahomíry Smrčkové, ********** ****, **** ******* *** *****, Jiřího 
a Ester Zvelebilových, ****** ************ ****, **** ******* *** *****, Michala a Zuzany Bujárkových, 
******** ****, **** ******* *** *****, Mgr. Miloslava a Mgr. Stanislavy Culkových, *********** ****, **** 
******* *** *****, 

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

tohoto usnesení, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM-EMM 
3.1.1.  předložit darovací smlouvu starostce města k podpisu. 

Termín: 02.01.2013 
 
 

Z/356/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  část usnesení č. Z/312-1.9 a 1.10./2012 - 14. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
o prodeji bytové jednotky č. 1902/11 Petru Petříkovi, 

1.2.  část usnesení č. Z/275-1.17 a 1.18./2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
o prodeji bytové jednotky č. 1985/22 manželům Syrůčkovým, 

1.3.  část usnesení č. Z/275-1.19. a 1.20./2012 o prodeji bytové jednotky č. 1985/32 manželům 
Pajurkovým, 

2 .   schva lu je  
2.1.  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 s úhradou kupní ceny následujícím způsobem: 
- část kupní ceny v částce 5.000 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,  
- zbytek 416.940 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, 

2.2.  ve smyslu bodu 2.1. kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.3.  prodej bytové jednotky č. 1985/22 v domě čp. 1984, 1985 v ulici Roháčova, v obci a k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2338  
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a 2339 a p. p. č. 4829 ve výši 607/7314 do výlučného vlastnictví Žanetě Syrůčkové, ******** ****, 
**** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 549.978 Kč, 

2.4.  ve smyslu bodu 2.3. kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
2.5.  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 navýšenou z důvodu úhrady 
části kupní ceny formou splátek na 547.271 Kč a úhradu kupní ceny následujícím způsobem: 
- část kupní ceny ve výši 107.271 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, 
- zbytek ceny 400.000 Kč bude navýšen o 10 % a hrazen formou 119 měsíčních splátek ve výši 
3.700 Kč a poslední splátky 3.400 Kč, 
- na nesplacenou část kupní ceny navýšenou o 10 %, tj. na částku 440.000 Kč, bude zřízeno 
v katastru nemovitostí zástavní právo ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem až do jejího 
úplného uhrazení, 

2.6.  ve smyslu bodu 2.5. kupní smlouvu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
3 .   uk ládá  

3.1.  vedoucí RIM-EMM 
3.1.1.  předložit kupní smlouvy starostce města k podpisu. 

Termín: 04.01.2013 
 
 

Z/357/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   kons ta tu je  

1.1.  že jsou splněny podmínky převodu podílu k bytu č. 2958/32 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr 
Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním 
pozemku č. 5222,   

2 .   schva lu je  
2.1.  dohodu o převzetí závazku, na základě které dojde ke změně nabyvatele z Petra Větrovského, 

*********** ****, **** ******* *** ***** na Zdeňku Vejbornou, ********** ******, ******** *********, ****** 
******* a Miroslava Všetečku, *** ******** ****, ****** ******* (každý ideální 1/2) a kterou zároveň 
nabyvatelé převezmou veškerá práva a povinnosti vyplývající z původní kupní smlouvy uzavřené 
s Petrem Větrovským a pověřuje starostku města podpisem této dohody. 
 
 
 

Z/358/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej částí pozemkové parcely č. 98/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové. 
 
 

Z/359/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  snížení kupní ceny za pozemkové parcely č. 787/41, č. 787/42, č. 787/46, č. 792/99, č. 792/100, 
č. 792/101, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem na částku 150 Kč/m2, 

2 .   t r vá  
2.1.  na usnesení č. Z/254/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem z 21.06.2012. 
 
 

Z/360/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2311/90 o výměře 347 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  
Ing. Michalu a Gabriele Sacherovým, bytem ******* ****, ****** ******* *** *****,  
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2.   doporuču je  
2.1.  radě města 

2.1.1.  schválit pronájem pozemkových parcel č. 2311/90 a č. 2311/89, obě v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem s vlastníky bytového domu čp. 1637 v ul. Raisova. 

 
 

Z/361/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zařazením správního území města Dvůr Králové nad Labem do území působnosti Integrované 
strategie území regionu Královédvorsko na období 2014 - 2020 realizované Místní akční 
skupinou Královédvorsko. 

 
 

Z/362/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se změnou termínu pro provedení stavebních úprav a vyúčtování dotace ve smlouvě o poskytnutí 
dotace č. ŠKS/SMDO/2012/1832 uzavřené s ****** *********, ** **** **, **** ******* *** *****,  
a č. ŠKS/SMDO/2012/1833 uzavřené s ****** ********, *********** ****, **** ******* *** *****, do 
30.10.2013, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatky č. 1 smluv o poskytnutí dotace dle bodu 1.1. a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  předložit starostce města dodatky č. 1 smluv o poskytnutí dotace dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení k podpisu. 

Termín: 27.12.2012 
 
 

Z/363/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování vodohospodářského majetku uzavřené mezi městem 
Dvůr Králové nad Labem a Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem s. r. o., 

1.2.  nájemné za období do konce roku 2012 ve výši 1.100.000 Kč se splatnosti do 25.03.2013, včetně 
DPH, 

1.3.  nájemné pro rok 2013 v celkové výši 13.200.000 Kč, včetně DPH, 
2 .   pověřu je  

2.1.  starostku města podpisem dodatku č. 1 smlouvy o provozování vodohospodářského majetku 
uzavřené mezi městem Dvůr Králové nad Labem a MěVAK Dvůr Králové nad Labem s. r. o., 

3 .   kons ta tu je  
3.1.  že rada města je v souladu s ustanovením § 102 písm m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, oprávněna jednotlivými dodatky měnit rozsah předmětu smlouvy 
o provozování vodohospodářského majetku z 27.06.2012 uzavřené mezi městem Dvůr králové 
nad Labem a společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. 
specifikovaný v příloze č. 4 této smlouvy.   

 
 

Z/364/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace na opravu fasády objektu čp. 829, ul. Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem.  
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Z/365/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2012 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek 
rozpočtu (ORJ) a předložených změn závazných ukazatelů pro město (dle přiložené tabulky 
Město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2012 úprava při 4. RZ) 
a příspěvkové organizace (dle přiložené tabulky  Závazné ukazatele příspěvkových organizací na 
rok 2012 - město Dvůr Králové nad Labem  úprava při 4. rozpočtové změně v roce 2012), 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   10.559,73 tis. Kč 
· na straně výdajů zvyšuje   o     3.057,29 tis. Kč 
· ve financování upravuje    o     7.502,44 tis. Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2012 
· na straně příjmů       327.602,83 tis. Kč 
· na straně výdajů       359.178,60 tis. Kč 
· financování          31.575,77 tis. Kč 
 
 

Z/366/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem v rámci 
případné rozpočtové změny č. 5/2012 uskutečněné na základě nutnosti narovnání 
rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2012 dle předchozích 
závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění případné rozpočtové změny č. 5/2012 
k 31.12.2012 dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to 
především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města, konaném po provedení 
případné rozpočtové změny č. 5 pro rok 2012, hodnoty této dodatečné úpravy rozpočtu 
města na rok 2012. 

 
 

Z/367/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2013, navržený jako 
přebytkový v následujícím sestavení: 
Celkové příjmy ve výši 277.539,78 tis. Kč + financování  - 110,17 tis. Kč = celkové zdroje  
277.429,61 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši 277.429,61 tis. Kč, 

1.2.  závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 3 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu 
města na rok 2013 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013 a č. 4 město Dvůr Králové nad 
Labem Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2013, 

1.3.  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných darů, 
příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu. 
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Z/368/2012 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtový výhled města Dvůr Králové nad Labem na období let 2014 až 2016. 
 
 
 
 
 
 
     Edita Vaňková v. r.          Jan Bém v. r.  
             starostka města        místostarosta 
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