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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

18. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 06.06.2013 

 

Z/404/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny nesplněných a oddálených úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle 
přílohy č. 2 a 3. 

 

 

Z/405/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru ZM z 30.05.2013. 

 

 

Z/406/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis ze schůze kontrolního výboru, 

2 .   pověřu je  

2.1.  finanční a kontrolní výbor provedením kontroly dodržování platných právních předpisů 
v příspěvkové organizaci Technické služby města Dvora Králové nad Labem. 

 

 

Z/407/2013 - 18. 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 16.01. 
a 13.03.2013, Osadního výboru Verdek z 28.02. a 29.03.2013, Osadního výboru Lipnice 
z 01.02.2013. 

 

 

Z/408/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta 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 č. KTÚ/VERJ-2013/484 s obcí Zábřezí-Řečice ve věci vyřizování přestupkové agendy 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí KTÚ-PO 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 26.06.2013 
 
 

Z/409/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta 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 č. KTÚ/VERJ-2013/590 s obcí Choustníkovo Hradiště o výkonu některých úkolů 
Městské policie Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném 
znění a pověřuje starostku města jejím podpisem,   

1.2.  v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu č. KTÚ/VERJ-2013/594 s obcí Kocbeře o výkonu některých úkolů Městské policie Dvůr 
Králové nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění a pověřuje 
starostku města jejím podpisem,   

1.3.  v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu č. KTÚ/VERJ-2013/596 s obcí Vlčkovice v Podkrkonoší o výkonu některých úkolů 
Městské policie Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném 
znění a pověřuje starostku města jejím podpisem,   

1.4.  v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu č. KTÚ/VERJ-2013/597 s obcí Třebihošť o výkonu některých úkolů Městské policie Dvůr 
Králové nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.   

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí KTÚ-PO 

2.1.1.  předložit smlouvy dle bodů 1.1. - 1.4. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 26.06.2013 
 
 

Z/410/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta 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 Dvůr Králové nad Labem č. 1/2013, 
kterou  se stanovuje poplatek za komunální odpad, s účinností od 01.07.2013. 

 

 

Z/411/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  sjednání společného postupu zadavatelů a úpravu vzájemných práv a povinností smluvních stran 
při zadávání projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) 
v podrobnostech PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby) veřejné zakázky: „II/299 
- Dvůr Králové nad Labem - MOK U oční školy“ mezi smluvními stranami, tj. Královéhradeckým 
krajem, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové a městem Dvůr Králové nad Labem, 
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  "smlouvu o sdružení zadavatelů" dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  předložit smlouvu o sdružení zadavatelů na akci: „II/299 - Dvůr Králové nad Labem - MOK 
U oční školy“ mezi smluvními stranami, tj. Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 
1245/2, 500 03 Hradec Králové a městem Dvůr Králové nad Labem, náměstí  
T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem starostce města k podpisu. 

 
Termín: 17.06.2013 

 
 



Strana 3/10 

Z/412/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 07.06.2013 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

 

Z/413/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podněty - stížnosti ST - 2013/4 a ST-2013/5 od obyvatel ulice Krátká (část u parku) a Lipnice - 
Rovinky ke špatnému technickému stavu těchto komunikací, 

2 .   schva lu je  

2.1.  odpovědi na podněty - stížnosti dle bodu 1.1 dle přílohy č. 3 a přílohy č. 6. 

 

 

Z/414/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 776/1 o výměře 16 880 m2 v k. ú. Kocbeře, MUDr. Michaele 
Schneiderové, ***** ************* ******, *** ** ***** * * ***** *******, za celkovou kupní cenu  
243.533 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. RIM/KUPP - 2013/0335 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 dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 26.07.2013 
 
 

Z/415/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení Z/254-1.5., 1.6./2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 21.06.2012, 

2 .   schva lu je  

2.1.  prodej pozemkových parcel č. 792/101 a č. 787/41 o celkové výměře 171 m2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, Haně Budinské, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, za cenu 200 Kč/m2, tj. za 
celkovou kupní cenu 34.200 Kč, 

2.2.  kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2012/1891 v souladu s bodem 2.1. a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit kupní smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 26.07.2013 
 
 

Z/416/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavební parcely č. 547 o výměře 726 m2 za kupní cenu 350 Kč/m2 a pozemkové parcely 
č. 855/1 o výměře 256 m2, za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 305.300 Kč, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, do podílového vlastnictví: 
Hálové Miroslavě, ***** **** ******* ***, *** ** **** ******* *** ***** do spoluvlastnického podílu ve 
výši 1720/24827, za kupní cenu 21.151 Kč,  
manželům Luďkovi a Janě Hrnčířovým, ***** **** ******* ***, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 4834/24827, za kupní cenu 59.444 Kč,  
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manželům Josefu a Anně Munzarovým, ***** **** ******* ***, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 3821/24827, za kupní cenu 46.987 Kč,  
manželům Rostislavu a Oxaně Ševčíkovým, ***** **** ******* ***, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 8973/49654, za kupní cenu 55.171 Kč,  
Štěpánkovi Danieli, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 10873/49654, za kupní cenu 66.853 Kč,   
manželům Štefanu a Janě Zubajovým, ***** **** ******* ***, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 4529/24827, za kupní cenu 55.694 Kč. 

1.2.  kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2013/585 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 dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 26.07.2013 
 
 

Z/417/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavební parcely č. 2352/2 o výměře 64 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 
350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 22.400 Kč, do podílového spoluvlastnictví a to:  
Davidu Miroslavovi, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 166/4807 za kupní cenu 774 Kč,  
Mgr. Drahorádové Janě, ***** ********** ******, *** ** **** * ******, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 18/437 za kupní cenu 923 Kč,  
Dvořáku Tomášovi, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 18/437 za kupní cenu 923 Kč,  
Hartmanové Haně, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu 
ve výši 590/14421 za kupní cenu 916 Kč,  
manželům Miloslavu a Miluši Havlovým, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
SJM spoluvlastnický podíl ve výši 7/209 za kupní cenu 750 Kč, 
Hlavové Janě, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 164/4807 za kupní cenu 764 Kč,  
Hynkové Janě, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 7/209 za kupní cenu 750 Kč,  
Jarolímkové Věře, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu 
ve výši 7/209 za kupní cenu 750 Kč,  
manželům Janu a Petře Horáčkovým, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do SJM 
spoluvlastnický podíl ve výši 7/209 za kupní cenu 750 Kč,  
Kasnarové Ivě, bytem ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu 
ve výši 7/209 za kupní cenu 750 Kč,  
Kulhánkovi Radimovi, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 111/4807 za kupní cenu 518 Kč,  
Landrichterové Monice, ***** *********** ******* *** ** ***** * ********, do spoluvlastnického podílu 
ve výši 590/14421 za kupní cenu 916 Kč,  
Lubinové Soně, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 166/4807 za kupní cenu 774 Kč,  
manželům Jaroslavu a Janě Mackovým, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
SJM spoluvlastnický podíl ve výši 7/209 za kupní cenu 750 Kč, 
Mgr. Maňáskové Janě, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 18/437 za kupní cenu 923 Kč,  
manželům Martínkovi Vladimírovi, ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****  a Martinek 
Jaroslavě, ***** ***** ***, *** ** *****, do SJM spoluvlastnický podíl ve výši 18/437 za kupní cenu 
923 Kč, 
manželům Matouši Patrikovi, ***** ** ******, *** ** ******* * ******* a Matoušové Monice, ***** 
********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do SJM spoluvlastnický podíl ve výši 18437 za kupní 
cenu 923 Kč, 
Novákové Bohumile, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 7/209 za kupní cenu 750 Kč,  
Prouzové Bohdaně, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 590/14421 za kupní cenu 916 Kč,  
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manželům Ing. Josefu a Květoslavě Řízkovým, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
do SJM spoluvlastnický podíl ve výši 923/14421 za kupní cenu 1.434 Kč, 
PhDr. Syrovátkové Ivaně, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu 
ve výši 18/437 za kupní cenu 923 Kč,  
Širocké Janě, ***** ********** *, *** ** *******, do spoluvlastnického podílu ve výši 214/4807 za 
kupní cenu 997 Kč,  
Trösteru Tomášovi, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 214/4807 za kupní cenu 997 Kč,  
Vlkové Mileně, ***** ********* ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 590/14421 za kupní cenu 916 Kč,  
Vohnoutové  Markétě, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 590/14421 za kupní cenu 916 Kč,  
manželům Miroslavu a Nataše Zemkovým, ***** ********* ***, *** ** *******, do SJM spoluvlastnický 
podíl ve výši 166/4807 za kupní cenu 774 Kč, 
  

1.2.  kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2013/546 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 dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 26.07.2013 
 
 

Z/418/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 3771/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Davidu Jakubcovi, 
***** ******** ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

 

Z/419/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkových parcel č. 303/5 o výměře 38 m2, č. 303/6 o výměře 232 m2, obě  
v k. ú. Lipnice u Dvora Králové za dohodnutou kupní cenu ve výši 27.000 Kč od Zdeňka 
Semeráka, ******* **, **** ******* *** ***** a Ivy Zajícové, ******* **, **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu RIM/KUPP-2013/411 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 smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 26.06.2013 
 
 

Z/420/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  jakékoliv nakládání s pozemkovou parcelou č. 678/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do doby 
uplynutí 20 let od účinků vkladu vlastnického práva smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí 
č. 32/512/2010 do katastru nemovitostí, tj. do 11.08.2030, 

1.2.  prodej pozemkové parcely č. 4807 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Evě Hořejší, *** ****** ****, 
**** ******* *** ****** 
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Z/421/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 3120/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Ing. Robertu 
Bartošovi, ******** ***, *** ** **** ******* *** ****** 

 

 

Z/422/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 567 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 prodat dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 11.06.2013 
 
 

Z/423/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu pro výstavbu rodinného domu na pozemkové parcele č. 1984/15 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, a to na dobu 8 let od uzavření kupní smlouvy na pozemkovou parcelu  
č. 1984/15 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  dodatek č. RIM/KUPP-2008/538 - D-1 ke kupní smlouvě z 01.12.2008 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Romanem Pošvou, ***** ***** *, *** ** ******* a pověřuje starostku města jeho 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit dodatek dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 26.06.2013 
 
 

Z/424/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  část usnesení č. 681c)/2010 - 21. ZM z 21.01.2010, kterým byl schválen záměr prodat pozemky 
v lokalitě Alešova ulice dle situace vypracované architektonickou kanceláří s. r. o., ATELIER, 
Zídka, Plocek, Misík označených rodinných domů 3 za minimální kupní cenu 670 Kč/m2, za 
podmínek v předloženém zveřejnění, 

2 .   schva lu je  

2.1.  změnu podmínek pro prodej pozemkových parcel č. 1984/9, č. 1984/10, č. 2004/4, č. 2004/16, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem u rodinných domů typu č. 3, 

2.2.  záměr prodat pozemkové parcely č. 1984/9, č. 1984/10, č. 2004/4, č. 2004/16, všechny  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem k výstavbě rodinných domů typu 3 za cenu infrastruktury 
272.037 Kč a minimální kupní cenu pozemku ve výši 200 Kč/m2, za podmínek uvedených 
v předloženém zveřejnění. 

 

 

Z/425/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dohodu o narovnání  a smlouvu o právu ke stavbě č. RIM/DOHO-2013/608 s Ing. Markem 
Andrem, ** ********** ***, *** ** ********* a Janou Androvou, ** ********** ***, *** ** ********* 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit dohodu o narovnání a smlouvu o právu ke stavbě dle bodu 1.1. tohoto usnesení 
starostce města k podpisu. 

Termín: 26.06.2013 
 
 

Z/426/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 764/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu 
ve výši 17.200 Kč a směnu pozemkové parcely č. 765/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
pozemkové parcely č. 765/3, č. 765/4, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem bez další finanční 
kompenzace Ondřejovi Kodatovi, ****** ************ ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  pověřuje starostku města podpisem kupní a směnné smlouvy obsahující obligatorní náležitosti 
dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  vypracovat a předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 26.06.2013 
 
 

Z/427/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost bývalých nájemců bytových jednotek, kteří si odkoupili byt v domě čp. 1902, nábřeží 
Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, o příspěvek do fondu oprav, 

2 .   nesouh las í  

2.1.  s přidělením prostředků do fondu oprav v domě čp. 1902, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem z důvodu velké odchylky počtu kupujících od celkového počtu bytů a tím i schválené 
podmínky odkoupení bytu všemi nájemci. 

 

 

Z/428/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  finanční příspěvek ve výši 95.605 Kč SVJ Štefánikova 1947, 1948, Dvůr Králové nad Labem, 
zastoupené předsedou SVJ Josefem Šmídem, *********** ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

 

Z/429/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  vnitřní předpis města č. 7/2013 - Pravidla pro udělování čestného občanství města Dvůr Králové 
nad Labem s účinností od 01.07.2013 a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu města na webových stránkách města Dvůr Králové nad 
Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  předložit vnitřní předpis města č. 7/2013 Pravidla pro udělování čestného občanství města 
Dvůr Králové nad Labem starostce města k podpisu, 

 
Termín: 19.06.2013 

 
3.1.2.  zajistit jeho zveřejnění na webových stránkách města. 

Termín: 30.06.2013 
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Z/430/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  snížení dotace TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží J. Wolkera 137, v souvislosti s oddělením 
oddílu volejbalu o 37.000 Kč, 

1.2.  dodatek č.1 (ŠKS/SMDO - 2013/213 - D1) v souladu s bodem č. 1.1. tohoto usnesení, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit dodatek č. 1 dle bodu 1.2. k podpisu starostce města, 
Termín: 26.06.2013 

3 .   neschva lu je  

3.1.  navýšení poskytnuté dotace TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr 
Králové nad Labem, pro oddíl kuželek, která byla schválena usnesením č. Z/394/2013 - 17. ZM 
z 07.03.2013. 
 
 
 
 

Z/431/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace z programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní 
památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad 
Labem majitelům nemovitosti: ***** ******** * *** ********, ********* *** ***, **** ******* *** ***** na 
kompletní rekonstrukci fasády domu čp. 114, ul. Palackého, Dvůr Králové nad Labem - ve výši 
40.000 Kč, **** **** *********, *** ******** *, ***** *, na opravu fasády, oken, dveří a vrat přístavby 
a severní strany hl. budovy domu čp. 829, ul. Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 
80.000 Kč, **** ********, *** ********** *** ***, Dvůr Králové nad Labem, na nátěr dřevěných 
a zděných částí domu čp. 478, ul. Přemyslova, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 30.000 Kč, 
****** ********, ********** *** ****, **** ******* *** *****, na čelní fasádu domu čp. 741, ul. Palackého, 
Dvůr Králové nad Labem, ve výši 50.000 Kč, 

1.2.  smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2013/0598, ŠKS/SMDO - 2013/0600, ŠKS/SMDO - 
2013/0601, ŠKS/SMDO - 2013/0602 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejich podpisem, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  poskytnutí dotace z programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní 
památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad 
Labem majitelům nemovitosti: ***** ******** ********, ******* ** ** ******** *** **, Dvůr Králové nad 
Labem, na výměnu oken a sjednocení barevnosti  domu čp. 39, náměstí T.G. Masaryka, Dvůr 
Králové nad Labem a **** ****** *******, ****** ****, Dvůr Králové nad Labem, na výměnu výkladců 
prodejny do ul. J. Hory na domě čp. 34, ul. J. Hory, Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

3.1.1.  předložit smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu starostce města. 
 

Termín: 26.06.2013 
 
 

Z/432/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   mění  

1.1.  usnesení č. Z/392/2013 - 17. ZM ze 07.03.2013 takto: zastupitelstvo města schvaluje dodatek  
č. 1 ke smlouvě č. ŠKS/SMDO - 2011/0020 uzavřené se svazkem obcí Královská věnná města, 
Československé armády 408/51, Hradec Králové, na financování a předfinancování projektu 
"Královská věnná města, známá, nepoznaná...". 
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Z/433/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem sestavenou k 31.12.2012 a výsledek 
hospodaření města Dvůr Králové nad Labem k 31.12.2012. 

 

 

 

Z/434/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2012 jako 
součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2012. 

 

 

 

Z/435/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2012 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2012 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením s výhradami. Náprava uvedených dílčích nedostatků roku 2012 
bude, v souladu s § 17, odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších doplnění a předpisů, provedena způsobem a opatřeními 
popsanými v příloze č. 2 k materiálu ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2012 - Harmonogram a postup opatření k nápravě chyb a nedostatků 
zjištěných Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012. 

 

 

 

Z/436/2013 - 18. 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 finančních 
prostředků ve výši 229.000 Kč k zajištění činností souvisejících s výkonem působnosti v oblasti 
veřejné správy pro Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, 

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 poskytnutí a využití finančních prostředků 
z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem s Českou republikou - Hasičským záchranným 
sborem Královéhradeckého kraje, se sídlem nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové 3 
a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu Smlouvu o poskytnutí a využití finančních prostředků 
z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem ES č. RAF/FIN-2013/0653 v souladu s bodem 
1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 15.06.2013 
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Z/437/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.   rozpočtovou změnu č. 2 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 snižuje   o     531,32 tis. Kč 
· na straně výdajů snižuje   o   1.888,54 tis. Kč 
· ve financování upravuje    o   1.357,22 tis. Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2013 
· na straně příjmů               309.176,31 tis. Kč 
· na straně výdajů               309.013,33 tis. Kč 
· financování                                                                                            -162,98 tis. Kč. 
 
 

Z/438/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  petici „Vážíte si občanů?”, která reaguje na kácení stromů v ulici 28. října z 15.05.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  odpověď na petici „Vážíte si občanů?” z 15.05.2013 dle přílohy č. 2 a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

 

 

Z/439/2013 - 18. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 2 (ŠKS/SMDO - 2011/0020 - D2) ke smlouvě 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, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC předložit starostce města dodatek dle bodu 1.1. k podpisu. 
 

Termín: 26.06.2013 
 
 
 

 
 
 
   Edita Vaňková v. r.        Jan Bém v. r.  

               starostka města                  místostarosta 
 
 


