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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

19. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 05.09.2013 

 

Z/440/2013 - 19. 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/441/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru ZM z 28.08.2013. 

 

Z/442/2013 - 19. 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 22.05.2013 
a Osadního výboru Verdek z 10.07.2013. 

 

Z/443/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o obcích), z funkce člena Osadního výboru Lipnice Ing. Ladislava 
Lubinu a Miloše Daňka, s platností k 06.09.2013, 

2 .   jm enu je  

2.1.  ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích, členem  osadního výboru Lipnice 
Jana Metelku, bytem ******* *** a Jaroslava Munzara, bytem ******* ***, s platností od 06.09.2013. 

 

Z/444/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vstup města Dvůr Králové nad Labem do Asociace měst pro cyklisty a podání žádosti o členství 
nejpozději k 30.01.2014, 

2 .   de legu je  

2.1.  místostarostu Jana Béma jako osobu oprávněnou jednat za město Dvůr Králové nad Labem na 
valné hromadě Asociace měst pro cyklisty, 
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3.   uk ládá  
3.1.  starostce města 

3.1.1.  podepsat písemnou přihlášku do Asociace měst pro cyklisty, 
Termín: 10.09.2013 

 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zajistit potřebné finanční prostředky k úhradě členského příspěvku v rámci 4. rozpočtové 
změny. 

 
Termín: 05.09.2013 

 

Z/445/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s hodnotícími a kvalifikačními podmínkami pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na zhotovitele 
stavby: "Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem" dle přílohy č. 1, 

2 .   schva lu je  

2.1.  zahájení prací na vypracování zadání nadlimitní veřejné zakázky: "Čistírna odpadních vod ve 
Dvoře Králové nad Labem", 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  připravit nadlimitní veřejnou zakázku na zhotovitele stavby: "Čistírna odpadních vod ve 
Dvoře Králové nad Labem". 

 
Termín: 20.12.2013 

 

Z/446/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  přijetí dotace od Královéhradeckého kraje na akci: "Výměna oken v objektu Léčebny zrakových 
vad ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 840", 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje č. RIM/SMDO.2013/0875 na akci: 
"Výměna oken v objektu Léčebny zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 
840" v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  předložit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje starostce města 
k podpisu, 

Termín: 18.09.2013 
 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1.  zahrnout přijatou dotaci do nejbližší rozpočtové změny. 

Termín: 15.10.2013 
 

Z/447/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/0507/S, č. RIM/SMDO-2011/0325 - D-3, 
kterým se posunuje termín ukončení realizace projektu nejpozději do 31.12.2013, a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  předložit dodatek smlouvy č. RIM/SMDO-2011/0325 - D-3 do 20 dnů od schválení usnesení 
zastupitelstvem města starostce města k podpisu. 

 
Termín: 20.09.2013 
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Z/448/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat části pozemkové parcely č. 1539/17 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, které budou 
upřesněny geometrickým plánem, Josefu a Ljubě Syřišťovým, ***** ********* **, *** ** **** ******* 
*** ***** a Pavlu a Marcele Sulíkovým, ***** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, za podmínky 
úhrady nákladů spojených s vyhotovením geometrického zaměření a nákladů na vklad do 
katastru nemovitostí kupujícími, 

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: 13.09.2013 

 

Z/449/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat část pozemkové parcely č. 1895 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která bude 
upřesněna geometrickým plánem, Miroslavu Tomancovi, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, za podmínky úhrady nákladů spojených s vyhotovením geometrického zaměření a nákladů 
na vklad do katastru nemovitostí kupujícím, 

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: 13.09.2013 

 

Z/450/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  za sníženou cenu z důvodu silně podmáčeného pozemku prodej pozemkové parcely č. 1226/3 
o výměře 1 209 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. za celkovou 
kupní cenu 120.900 Kč, Martinu Syrovátkovi, bytem ******** *****, *** ** ***** *,   

1.2.  kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2013/854 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  dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 10.09.2013 
 

Z/451/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 4154 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Jakubovi Danielovi, 
****** **, *** ** ******* 

 

Z/452/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. 760/2006 - 29. ZM z 15.06.2006, 

2 .   schva lu je  

2.1.  bezúplatný převod pozemkové parcely č. 429/8 o výměře 106 m2, částí pozemkových parcel  
č. 429/2 dílu "a" o výměře 880 m2, č. 45/2 dílu "d" o výměře 3 m2, č. 429/4 dílu "e" o výměře 3 m2, 
části stavební parcely č. 10 dílu "b" o výměře 6 m2, všechny v k. ú. Žireč Městys, které dle 
geometrického plánu č. 128-84/2004 vstupují do nově vzniklé pozemkové parcely č. 429/14  
v k. ú. Žireč Městys do vlastnictví Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2,  
500 03 Hradec Králové, 
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3.   pověřu je  

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

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí RIM-EMM 

4.1.1.  předložit darovací smlouvu dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 31.12.2013 
 

Z/453/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej 1/3 podílu stavební parcely č. 7 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové za dohodnutou kupní cenu 
ve výši 3.120 Kč Janu Burešovi, ***** ***, *** ** ***** a Petře Hamerové, ******** **** *******, 
**********, *** ** ***** *, 

1.2.  kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2013/789 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: 25.09.2013 
 

Z/454/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 4744 o výměře 11 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu ve výši 5.000 Kč Miroslavovi Neumannovi, ******* ***, *** ** **** ******* *** *****, 

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.  vypracovat a předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 25.09.2013 
 

Z/455/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatný převod pozemkových parcel č. 148/1 o výměře 5.963 m2, č. 4006/3 o výměře 21 m2, 
č. 4006/2 o výměře 9 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

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 smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 31.12.2013 
 

Z/456/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 947/1 o výměře 7 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která je 
dle geometrického plánu č. 4337-218/2013 označena jako nově vzniklá pozemková parcela  
č. 947/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní 
cenu ve výši 3.500 Kč a směnu pozemkové parcely č. 947/2 o výměře 188 m2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za část stavební parcely č. 585/1 o výměře 142 m2, která je dle 
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geometrického plánu č. 4337-218/2013 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4855 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s finanční kompenzací, za rozdílné výměry, ve výši 400 Kč/m2,  
tj. celkem za finanční kompenzaci ve výši 18.400 Kč za podmínky zrušení zástavního práva na 
oddělené části stavební parcely č. 585/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za podmínky 
vybudování dělícího plotu mezi dotčenými pozemky č. 4855 a č. 4853 a za podmínky opravy 
stávající zdi na nově vzniklé pozemkové parcele číslo 4855 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
společnosti BIOOBCHOD.CZ s. r. o., Dobrovského 338, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   pověřu je  

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  vypracovat a předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 25.09.2013 
 

Z/457/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  směnu části stavební parcely č. 1125 o výměře 1 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem oddělenou 
geometrickým plánem č. 4295-17/2013 a označenou jako díl "c", za část stavební parcely č. 1133 
o výměře 0,10 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem oddělenou geometrickým plánem  
č. 4295-17/2013 a označenou jako díl "b" s finanční kompenzací ve výši 450 Kč s Miluší 
Fišerovou, ****** ******* ***, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  zrušení věcného břemene spočívajícího v používání boční zdi mezi domem čp. 950 a čp. 934 
a služebnosti trámů k této zdi ve prospěch domu čp. 950 u části směňované stavební parcely  
č. 1125 o výměře 1 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem oddělené geometrickým plánem  
č. 4295-17/2013 a označené jako díl "c" s Františkem Kočím, ********* ***, *** ** **** ******* *** 
*****, 

2 .   pověřu je  

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  vypracovat a předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu 
. 

Termín: 25.09.2013 
 

Z/458/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkových parcel č. 555, č. 607/2, obě v k. ú. Žirecká Podstráň, za dohodnutou kupní 
cenu ve výši 121.935 Kč Miroslavovi Vrabcovi, ******* ******** **, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu číslo RIM/KUPP-2013/779 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: 25.09.2013 
 

Z/459/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 3564/5 o výměře 19 m2, č. 3564/6 o výměře 12 m2,  
č. 3564/8 o výměře 3 m2, 3564/9 o výměře 24 m2, č. 4808 o výměře 153 m2, č. 4809 o výměře  
35 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od Královéhradeckého kraje, Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
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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 darovací smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 31.12.2013 
 

Z/460/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu pro výstavbu rodinného domu na pozemkové parcele č. 2001/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, a to na dobu 6 let od uzavření kupní smlouvy na pozemkovou parcelu  
č. 2001/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  dodatek č. RIM/KUPP-2008/581-D-1 ke kupní smlouvě z 26.11.2008 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Radimem a Janou Musilovými, ******* *, *** ** **** ******* *** *****, a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

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

Termín: 25.09.2013 
 

Z/461/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 22 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 574/5052 
Pavlu Říčařovi, ***** ****** ************ *** ****, *** ** **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu 
595.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu RIM/KUPB-2013/0866 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: 30.09.2013 
 

Z/462/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 11 v domě čp. 1228, ul. Bezručova v obci a k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 1219/1 ve výši 
5467/45324 společnosti Kopča s. r. o, Lublaňská 653/51, 120 00 Praha 2 za celkovou kupní cenu 
350.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu RIM/KUPB-2013/0868 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: 30.09.2013 
 

Z/463/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ověřu je  

1.1.  že Územní plán Dvůr Králové nad Labem není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem 
krajského úřadu, 
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2.   vydává  

2.1.  Územní plán Dvůr Králové nad Labem, za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky  
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

Z/464/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  závěrečnou informaci a finanční výsledky projektu ROP CZ 1. 13/3.2.00/14.01010 "Královská 
věnná města známá, ale nepoznaná...", 

2 .   schva lu je  

2.1.  změnu spoluúčasti města na financování nákladů realizační fáze projektu "Královská věnná 
města známá, ale nepoznaná ..." na výši 60.010 Kč, 

2.2.  vrácení částky ve výši 139.990 Kč do rozpočtu města jako vratky prostředků určených na 
předfinancování projektu dle smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2011/0020, 

2.3.  ponechání částky ve výši 140.000 Kč poskytnutých smlouvou č. ŠKS/SMDO - 2011/0020 na 
předfinancování projektu v rozpočtu svazku obcí Královská věnná města, Československé 
armády 408/51, Hradec Králové, IČ: 72038691 jako mimořádného příspěvku města, na zajištění 
povinné udržitelnosti projektu na období 2013 - 2018, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout předmětnou částku do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 
 

Termín: 12.11.2013 
 

Z/465/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o činnosti, závěrečném účtu, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí Královská věnná města za rok 2012 a změnu stanov dobrovolného svazku obcí 
Královská věnná města. 

 

Z/466/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   t r vá  

1.1.  na usnesení č. Z/430/2013 - 18. ZM Dvůr Králové nad Labem bod 3.01.z 06.06.2013. 

 

Z/467/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  novou úpravu a způsob financování jednotlivých zřízených osadních výborů města Dvůr Králové 
nad Labem dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

1.2.  v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2013 Pravidla rozdělování 
a čerpání příspěvku osadním výborům, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit vnitřní předpis města č. 9/2013 starostce města k podpisu, 
Termín: 13.09.2013 

3 .   souh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 
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Z/468/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  v souladu s § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, 
v termínu 25. a 26.10.2013, místní referendum na území města Dvůr Králové nad Labem 
k otázkám: 
 
1) Souhlasíte s tím, aby provozování výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních 
terminálů vymezených zákonem o loteriích a jiných podobných hrách na území města Dvůr 
Králové nad Labem bylo zcela zakázáno? 
 
2) Souhlasíte s tím, aby vodovodní a kanalizační síť města Dvůr Králové nad Labem zůstala 
v majetku města Dvůr Králové nad Labem a byla nadále provozována výhradně společností se 
100 % majetkovým podílem města Dvůr Králové nad Labem? 
 
Odůvodnění návrhů: 
 
1) Je odůvodněno zájmem zamezit negativním jevům spojeným s provozováním výherních 
hracích přístrojů ve městě Dvůr Králové nad Labem, a to zejména s důrazem na prevenci 
kriminality mládeže a ochranu sociálně slabých skupin obyvatel. Přínos do městské pokladny 
v žádném případě nevyvažuje to, co automaty v konečném důsledku způsobují. Nepochybujeme 
o tom, že hrací automaty jsou společenským zlem, kterému je potřeba čelit všemi dostupnými 
prostředky. Čím dostupnější hazard, tím více sociálně patologických jevů. Omezení hracích 
automatů na území města Dvůr Králové nad Labem zachrání spoustu lidských životů a rodinných 
hodnot. Je třeba především předcházet sociálním problémům občanů, které na sebe váže mj. 
hraní na automatech. Vzniklé následky, jako je ztráta bydlení, zaměstnání, rozpad rodiny, dluhy, 
exekuce, stojí společnost více než samotná prevence. 
 
2) Je odůvodněno zájmem zachovat strategický majetek města Dvůr Králové nad Labem 
v rozhodovací pravomoci jeho orgánů (funkci valné hromady společnosti Městské vodovody 
a kanalizace s. r. o. vykonává Rada města Dvůr Králové nad Labem). Vodohospodářská 
infrastruktura, která je důležitým strategickým majetkem města je v současnosti provozována 
společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. Jedná se 
o společnost založenou městem, kde je město jediným společníkem a tudíž veškerou 
rozhodovací pravomoc mají v rukou jeho orgány. Podle zákona o obcích rozhoduje ve věcech 
města jako jediného společníka obchodní společnosti rada města. Ta pak může podle 
zakladatelské listiny a stanov společnosti rozhodnout o změnách společnosti např. o její 
přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení. K platnosti takového rozhodnutí pak stačí souhlas 
čtyř členů rady. V případě rozhodování o zrušení společnosti nebo o prodeji majetku tvořícího 
vodovodní a kanalizační síť města pak rozhoduje zastupitelstvo města, kde k platnosti takového 
rozhodnutí stačí hlas 11 zastupitelů. Vedení města a jistě i občané mají v živé paměti nedávné 
spory ohledně provozování vodovodů a kanalizací. Město nemělo v rukou právní nástroje 
k ovlivnění činnosti minulého provozovatele a nemohlo samo rozhodnout a ovlivnit nakládání se 
svým majetkem. Přesto, že je již nyní celá záležitost uzavřena a situace se stabilizovala, je dle 
názoru vedení města potřebné tyto věci ošetřit do budoucna a souhlasným vyjádřením občanů 
v referendu zavázat budoucí orgány města k tomu, aby strategický majetek tzv. nepustily ze 
svých rukou. 
 
Odhad nákladů spojených s provedením místního referenda činí 600.000 Kč. Jejich úhrada bude 
zajištěna 3. rozpočtovou změnou, 
 

2 .   s tanovu je  

2.1.  v souladu s § 27 odst. 4 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých 
zákonů, zvláštní odměnu za výkon funkce člena hlasovací komise následovně: 
 
člen komise a zapisovatel - 1.200 Kč,  
předseda komise - 1.700 Kč, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí VVS 

3.1.1.  zabezpečit plnění úkolů spojených s přípravou a organizací místního referenda. 
 

Termín: 26.10.2013 
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Z/469/2013 - 19. 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. 2/2013 
O místním poplatku za užívaní veřejného prostranství. 

 

Z/470/2013 - 19. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  rozpočtovou změnu č. 3 pro rok 2013 v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu, schválenou Radou 
města Dvůr Králové nad Labem 20.08.2013 v souladu s usnesením zastupitelstva města  
č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem z 07.03.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2013 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek 
rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů pro město dle přiložené tabulky č. 3 Závazné 
ukazatele rozpočtu na rok 2013 - úprava při 4. RZ (včetně změn závazných ukazatelů 
obsažených v rámci výše uvedené rozpočtové změny č. 3 pro rok 2013) a příspěvkové 
organizace  dle přiložené tabulky č. 4 Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2013 - 
změna, 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   2.944,61 tis. Kč 
− na straně výdajů zvyšuje   o   2.506,06 tis. Kč 
− ve financování upravuje   o     -438,55 tis. Kč  

 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2013 
 

− na straně příjmů               312.120,92 tis. Kč 
− na straně výdajů               311.519,39 tis. Kč 
− financování         -601,53 tis. Kč. 

 
 
 
 
 
 

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

               starostka města                                 místostarosta 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 


