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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

17. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného dne 07.03.2013 

 

Z/369/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny nesplněných úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle přílohy č. 2. 

 

 

Z/370/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru ZM z 28.02.2013. 

 

 

Z/371/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis ze schůze kontrolního výboru konané dne 19.02.2013. 

 

 

Z/372/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 03.12.2012. 

 

 

Z/373/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prominutí poplatku z prodlení podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění ve výši 262.053,10 Kč Evě Hynkové. 

 

 

Z/374/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  
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1.1.  v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu s obcí Dolní Brusnice č. KTÚ/VERJ-2013/27 ve věci vyřizování přestupkové agendy  
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

 

Z/375/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vyhradit si rozhodnutí o vyřazení z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 
(nedokončených investic) účet 042 Ka 40 org. 40005 - Rekonstrukce čp. 83 (Regina) jako již 
nepoužitelné následující dokumentace: ARKO - podklad pro PD Regina z roku 2002 (pořizovací 
cena 39.900 Kč), Fibikar - PD přestavba domu čp. 83 z roku 2002 (pořizovací cena 99.700 Kč), 
Tschiedel - PD rekonstrukce čp. 83 Regina z roku 2003 (pořizovací cena 183.000 Kč)  
a Tschiedel - PD rekonstrukce čp. 83 Regina z roku 2004 (pořizovací cena 14.000 Kč), to vše  
v celkové pořizovací ceně 336.600 Kč, 

1.2.  vyřadit jako již nepoužitelné z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 
(nedokončených investic) účet 042 Ka 40 org. 40005 - Rekonstrukce čp. 83 (Regina) jako již 
nepoužitelné následující dokumentace: ARKO - podklad pro PD Regina z roku 2002 (pořizovací 
cena 39.900 Kč), Fibikar - PD přestavba domu čp. 83 z roku 2002 (pořizovací cena 99.700 Kč), 
Tschiedel - PD rekonstrukce čp. 83 Regina z roku 2003 (pořizovací cena 183.000 Kč)  
a Tschiedel - PD rekonstrukce čp. 83 Regina z roku 2004 (pořizovací cena 14.000 Kč), to vše  
v celkové pořizovací ceně 336.600 Kč. 

 

 

Z/376/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vyhradit si rozhodnutí o vyřazení z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 
(nedokončených investic) účet 042 Ka 40 org. 40051 jako již nepoužitelnou projektovou 
dokumentaci - Objekt pro turbogenerátor, PROJEKTIS, spol. s r. o. - PD pro vydání územního 
rozhodnutí z roku 2006 v pořizovací ceně 24.276 Kč, 

1.2.  vyřadit jako již nepoužitelnou z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 
(nedokončených investic) účet 042 Ka 40 org. 40051 projektovou dokumentaci - Objekt pro 
turbogenerátor, PROJEKTIS, spol. s r. o. - PD pro vydání územního rozhodnutí z roku 2006  
v pořizovací ceně 24.276 Kč. 

 

 

Z/377/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se vstupem do občanského sdružení Místní akční skupiny Královédvorsko, 

2 .   schva lu je  

2.1.  podání přihlášky člena občanského sdružení Místní akční skupiny Královédvorsko, 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostku města podpisem přihlášky, 

3.2.  místostarostu Dušana Kubicu zastupováním města ve všech orgánech občanského sdružení 
Místní akční skupiny Královédvorsko, o. s., se všemi právy a povinnostmi člena, včetně práva 
hlasovacího. 

 

 

Z/378/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkové parcely č. 3806/32 o výměře 1.222 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 122.200 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 bodem 1.1. 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 smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 08.04.2013 

 
 

Z/379/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta 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 udělení souhlasu se sepsáním osvědčení o nabytí vlastnického práva formou notářského 
zápisu k trafostanicím TS 114 na stavební parcele č. 2177, TS 117 na stavební parcele č. 2174, 
TS 131 na stavební parcele č. 2187, TS 688 na stavební parcele č. 3188, vše v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem společnosti ČEZ a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 

2 .   souh las í  

2.1.  se sepsáním osvědčení o nabytí vlastnického práva formou notářského zápisu k trafostanicím TS 
114 na stavební parcele č. 2177, TS 117 na stavební parcele č. 2174, TS 131 na stavební 
parcele č. 2187, TS 688 na stavební parcele č. 3188, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
společnosti ČEZ a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  záměr prodat stavební parcelu č. 2177 o výměře 24 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu ve výši 500 Kč/m2, 

3.2.  záměr převést trafostanice TS 114 na stavební parcele č. 2177, TS 117 na stavební parcele  
č. 2174, TS 131 na stavební parcele č. 2187, TS 688 na stavební parcele č. 3188, vše v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem společnosti ČEZ a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

4.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodat 
stavební parcelu č. 2177 o výměře 24 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu  
ve výši 500 Kč/m2, 

Termín: 13.03.2013 
4.1.2.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr převést 

trafostanice dle bodu  3.2. tohoto usnesení do vlastnictví společnosti ČEZ, a. s. 
Termín: 13.03.2013 

 
 

Z/380/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 3656/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem nacházející se pod 
stavbou kolny, která je v geometrickém plánu označena jako díl "b" za dohodnutou kupní cenu  
ve výši 500 Kč Ladislavu Soukupovi, ******* ****, **** ******* *** *****, 

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: 30.04.2013 

 
 

Z/381/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy na část pozemkové parcely č. 677/19 a část 
stavební parcely č. 861, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do 31.12.2018, 

1.2.  dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě z 11.04.2008 dle bodu 1.1. tohoto usnesení  
s MUDr. Josefem Matysem, ************ ***, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

2 .   uk ládá  



Strana 4/10 

2.1.  vedoucí RIM-EMM 
2.1.1.  předložit dodatek č. 1 starostce města k podpisu. 

Termín: 22.03.2013 
 
 

Z/382/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkových parcel č. 2539/4 o výměře 7.237 m2, č. 2539/6 o výměře 7.428 m2, obě 
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 8 Kč/m2, tj. za celkovou kupní 
cenu 117.320 Kč Petru Teichmanovi, *** ***** ****, **** ******* *** *****, Ing. Pavlu Skálovi, ****** 
**** ****, **** ******* *** *****, Ing. Miloslavu Fikarovi, ********* ****, **** ******* *** *****, Luboši 
Fikarovi, ** ******** ****, **** ******* *** *****, za podmínky zpětného prodeje částí pozemků pro 
výstavbu budoucího chodníku - cyklostezky za cenu ve výši 8 Kč/m2 a současného uzavření 
kupní smlouvy na pozemkové parcely č. 451, č. 454, č. 455, všechny v k. ú. Žireč Ves, které jsou 
určeny k vybudování suchého poldru, 

1.2.  odkoupení pozemkových parcel č. 451 o výměře 1.964 m2, č. 454 o výměře 11.382 m2, č. 455  
o výměře 1.300 m2, všechny v k. ú. Žireč Ves za dohodnutou kupní cenu ve výši 8 Kč/m2, tj. za 
celkovou kupní cenu 117.168 Kč od Petra Teichmana, *** ***** ****, **** ******* *** *****,  
Ing. Pavla Skály, ****** **** ****, **** ******* *** *****, Ing. Miloslava Fikara, ********* ****, **** 
******* *** *****, Luboše Fikara, za podmínky vymazání omezení vlastnických práv k pozemkovým 
parcelám v katastru nemovitostí, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení, 

2.2.  starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.2. tohoto 
usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit současně obě kupní smlouvy starostce města k podpisu. 
Termín: 31.05.2013 

 

 

Z/383/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej st. p. č. 849/2 se stavbou garáže v k. ú. a obci Dvůr Králové nad Labem Mgr. Petru 
Novotnému, ****** ***, **** ******* *** *****, za cenu dohodou 40.000 Kč s tím, že zajistí na vlastní 
náklady opravu nebo odstranění stavby, 

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: 30.03.2013 

 
 

Z/384/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s možností vybudování části kanalizační stoky v části pozemkové parcely č. 3684 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem na náklady soukromého vlastníka a následného odkoupení do vlastnictví 
města Dvůr Králové nad Labem za dohodnutých podmínek. 

 

 

 

Z/385/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  
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1.1.  prodej nebytového prostoru č. 511/1 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 
829/5052 manželům Lucii Jankowské a Ralfu Jankowski, oba bytem ******* *** ***, *******  
za celkovou kupní cenu 639.369 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu ve smyslu 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: 29.03.2013 

 
 

Z/386/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  za sníženou cenu z důvodu umístění pozemku v záplavové zóně s celoročním výskytem spodní 
vody a z důvodu havarijního stavu opěrných zdí prodej stavební parcely č. 1571 o výměře  
854 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Martinu Syrovátkovi, bytem ******** *****, *** ** **** 
******* *** *****, za celkovou kupní cenu 170.000 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: 27.03.2013 

 
 

Z/387/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  . za sníženou cenu z důvodu havarijního stavu budovy a silně podmáčeného pozemku prodej 
pozemkové parcely č. 2240/12 o výměře 501 m2, stavební parcely č. 867/4 o výměře 457 m2 
včetně stavby bez čp., vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu Kňákalovi, bytem ** ****** ***, 
*** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 100.000 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: 27.03.2013 

 
 

Z/388/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  směnu pozemkových parcel č. 787/45 o výměře 34 m2 a 792/98 o výměře 125 m2 za 
pozemkovou parcelu č. 792/108 o výměře 35 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  
s finanční kompenzací ve výši  24.800 Kč s Danielem Brdičkou a Ing. Evou Brdičkovou, *** ***** 
******** ****, ***** **** ******* *** *****, 

1.2.  směnnou 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 směnnou smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 27.03.2013 

 
 

Z/389/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 2050/10 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Radku a Jaroslavě 
Petrovým, ***** *********** ****, *** ** **** ******* *** ****** 
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Z/390/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   p roh lašu je  

1.1.  pozemkovou parcelu č. 76/2 v k. ú. Verdek za historický majetek města Dvůr Králové nad Labem 
ve smyslu § 2 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

1.2.  pozemkovou parcelu č. 35/4 v k. ú. Žireč Ves za historický majetek města Dvůr Králové nad 
Labem ve smyslu § 2a zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

1.3.  pozemkovou parcelu č. 273 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za historický majetek města Dvůr 
Králové nad Labem ve smyslu § 2 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

1.4.  pozemkovou parcelu č. 1699 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za historický majetek města Dvůr 
Králové nad Labem ve smyslu § 2a zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

1.5.  pozemkovou parcelu č. 1723/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za historický majetek města Dvůr 
Králové nad Labem ve smyslu § 2 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

1.6.  pozemkovou parcelu č. 2013/38 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za historický majetek města 
Dvůr Králové nad Labem ve smyslu § 2 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

2 .   schva lu je  

2.1.  souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkové parcele č. 76/2 v k. ú. Verdek 
z majetku České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
do vlastnictví obce podle ustanovení § 2 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
vyhotoveného podle § 40 odst. 2) písm. a) a odst. 3 vyhlášky ČÚZK č. 26/2007 Sb. a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 

2.2.  souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkové parcele č. 35/4 v k. ú. Žireč 
Ves z majetku České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha 3 do vlastnictví obce podle ustanovení § 2a zákona č. 172/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, vyhotoveného podle § 40 odst. 2) písm. a) a odst. 3 vyhlášky ČÚZK  
č. 26/2007Sb. a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2.3.  souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkové parcele č. 273 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem z majetku České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví obce podle ustanovení § 2 zákona č. 172/1991 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveného podle § 40 odst. 2) písm. a) a odst. 3 vyhlášky 
ČÚZK č. 26/2007 Sb. a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2.4.  souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkové parcele č. 1699 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem z majetku České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví obce podle ustanovení § 2a zákona č. 172/1991 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveného podle § 40 odst. 2) písm. a) a odst. 3 vyhlášky 
ČÚZK č. 26/2007 Sb. a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2.5.  souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkové parcele č. 1723/2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem z majetku České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví obce podle ustanovení § 2 zákona č. 172/1991 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveného podle § 40 odst. 2) písm. a) a odst. 3 vyhlášky 
ČÚZK č. 26/2007 Sb. a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2.6.  souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkové parcele č. 2013/38 v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem z majetku České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví obce podle ustanovení § 2 zákona č. 172/1991 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveného podle § 40 odst. 2) písm. a) a odst. 3 vyhlášky 
ČÚZK č. 26/2007 Sb. a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit souhlasná prohlášení dle bodů 2.1. - 2.6. tohoto usnesení starostce města  
k podpisu. 

Termín: 22.03.2013 
 
 

Z/391/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   de legu je  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
místostarostu Dušana Kubicu po dobu trvání jeho funkčního období zástupcem města Dvůr 
Králové nad Labem na valných hromadách společnosti Krematorium, a. s., Jaroměř. 
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Z/392/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s úpravou termínů realizace projektu "„Královská věnná města známá, ale nepoznaná..." 
financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dle důvodové 
zprávy, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 ke smlouvě č. ŠKS/SMDO - 2010/0020 uzavřené se svazkem obcí Královská věnná 
města, Československé armády 408/51, Hradec Králové, na financování a předfinancování 
projektu "Královská věnná města, známá, nepoznaná..." a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

3.1.1.  předložit starostce města dodatek dle bodu 2.1. k podpisu. 
Termín: 28.03.2013 

 
 

Z/393/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřizovací listinu Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 15.03.2013 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

 

Z/394/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu 
nad 50.000 Kč následovně: 
Karate DO, B. Němcové 950, Dvůr Králové nad Labem - 70.000 Kč 
Softball Club, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem - 80.000 Kč 
Team DK, Havlíčkova 15, Dvůr Králové nad Labem - 65.000 Kč 
Tennis Club, 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem - 100.000 Kč 
HC Dvůr Králové nad Labem, Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem - 200.000 Kč 
HC Dvůr Králové nad Labem, Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem - mládež - 750.000 Kč 
TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem - 440.000 Kč 
TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem - kopaná - 
670.000 Kč 
1. HK Dvůr Králové nad Labem, Palackého 741, Dvůr Králové nad Labem - 530.000 Kč 
Angeles Dance Group, Zábřezí 12, Dvůr Králové nad Labem - 75.000 Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem - 
225.000 Kč, 

1.2.  smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 1.1. na podporu 
tělovýchovy a sportu: 
Karate DO, B. Němcové 950, Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO - 2013/0202 
Softball Club, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO - 2013/0203 
Team DK, Havlíčkova 15, Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO - 2013/0205 
Tennis Club, 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO - 2013/0207 
HC Dvůr Králové nad Labem, Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO - 
2013/0210 
HC Dvůr Králové nad Labem, Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem - mládež - ŠKS/SMDO - 
2013/0221 
TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO 
- 2013/0213 
TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem - kopaná - 
ŠKS/SMDO - 2013/0212 
1. HK Dvůr Králové nad Labem, Palackého 741, Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO - 
2013/0217 
Angeles Dance Group, Zábřezí 12, Dvůr Králové nad Labem - ŠKS/SMDO - 2013/0219 
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TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem - 
ŠKS/SMDO - 2013/0220 
a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit starostce města smlouvy dle bodu 1.2. k podpisu, 
Termín: 28.03.2013 

 
 

Z/395/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb, 
služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví, nad 50.000 Kč, následovně: 
Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové 
nad Labem 
- pečovatelská služba 95.000 Kč 
- denní stacionář 90.000 Kč 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem 
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 80.000 Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec 
- domov pro osoby se zdravotním postižením v Domově sv. Josefa, Žireč 85.000 Kč 
- odlehčovací služby v Domově sv. Josefa, Žireč 85.000 Kč 

1.2.  smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení: 
Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové 
nad Labem 
- pečovatelská služba ŠKS/SMDO-2013/0226 
- denní stacionář ŠKS/SMDO-2013/0225 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem 
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ŠKS/SMDO-2013/0197 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec 
- domov pro osoby se zdravotním postižením v Domově sv. Josefa, Žireč  ŠKS/SMDO-
2013/0193 
- odlehčovací služby v Domově sv. Josefa, Žireč ŠKS/SMDO-2013/0194 
a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS 

2.1.1.  předložit starostce města smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení. 
Termín: 28.03.2013 

 
 

Z/396/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   udě lu je  

1.1.  cenu "Osobnost města Dvůr Králové nad Labem" za rok 2012, v kategorii trenér Oldřichu 
Voňkovi, za sportovní výkon v kategorii jednotlivec do 18 let Ondřeji Hajnyšovi, v kategorii 
sportovní výkon jednotlivci - dospělí Janu Friedovi, a cenu města za celoživotní práci v oblasti 
sportovních aktivit na královédvorsku in memoriam Miloši Jónovi. 
 
 
 
 

Z/397/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.   projekt "Městský kamerový dohlížecí systém 2013 - Optimalizace" dle příloh č. 1 a 2. 

 

 

Z/398/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 
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1.1.  informaci o souhrnných hodnotách rozpočtové změny č. 5 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 KÚ 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
 
· na straně příjmů  snižuje.                                 o                     16.759,47 tis. Kč 
· na straně výdajů  snižuje                                 o                      17.836,21 tis. Kč 
· ve financování upravuje                                  o                      - 1.076,74 tis. Kč  
 
 
 
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2012 
 
· na straně příjmů                                                                 310.843,36 tis. Kč 
· na straně výdajů                                                                 341.342,39 tis. Kč 
· financování                                                                         30.499,03 tis. Kč. 
 
 

Z/399/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prováděním rozpočtových opatření radou města v rozsahu uvedeném pod bodem 2.1. tohoto 
usnesení, 

2 .   pověřu je  

2.1.  Radu města Dvůr Králové nad Labem prováděním rozpočtových opatření v rámci rozpočtu města 
Dvůr Králové nad Labem v následujícím rozsahu:  
a) při jednotlivých rozpočtových změnách u kapitálových výdajů a příjmů do výše 2 mil. Kč včetně 

v rámci každé ORJ rozpočtu města, 
b) při jednotlivých rozpočtových změnách u běžných výdajů a příjmů do výše 500 tis. Kč včetně  

v rámci každé ORJ rozpočtu města. 
 
 

Z/400/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o opatřeních přijatých Radou města Dvůr Králové nad Labem, v souladu s §102 odst. 
3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro případ 
nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2013, a to ve znění přílohy č.1 
tohoto materiálu. 

 

 

Z/401/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí vyrovnávací 
platby ve výši 200.000 Kč pro Městskou nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem za plnění 
závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské lékařské služby první pomoci v roce 2013, 

1.2.  v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ES č. RAF/SMDO-2013/0270 pro 
výše uvedený účel s Městskou nemocnicí, a. s. se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ES č. RAF/SMDO-
2013/0270 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 20.03.2013 
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Z/402/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  příslušné úpravy jednotlivých ustanovení Smlouvy o úvěru č. 0841/12/5649 s Československou 
obchodní bankou, a. s. dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

1.2.  v souladu s § 85 písm. j) a k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru 
č. 0841/12/5649 (ES č. RAF/DODS-2013/0271) s Československou obchodní bankou, a. s.  
se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 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 úvěru č. 0841/12/5649 (ES 
č. RAF/DODS-2013/0271) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 20.03.2013 
 
 

Z/403/2013 - 17. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2013 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek 
rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů,  která upravuje schválený rozpočet na rok 2013 
zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, a to v následujícím sestavení : 
 
· na straně příjmů  zvyšuje                                      o                        31.105,21 tis.Kč 
· na straně výdajů  zvyšuje                                     o                         29.695,18 tis.Kč 
· ve financování upravuje                                       o                         -1.410,03 tis.Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2013 
· na straně příjmů                                                                          308.644,99 tis.Kč 
· na straně výdajů                                                                          307.124,79 tis.Kč 
· financování                                                                                   -1.520,20 tis.Kč. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
Edita Vaňková v. r. 

starostka města  

  
Jan Bém v. r. 
místostarosta  

 
 

 


