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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

21. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 05.12.2013 

 

Z/475/2013 - 21. 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/476/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 28.11.2013. 

 

Z/477/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Lipnice  
z. 26.06. a 13.08.2013, Osadního výboru Verdek z 19.08.2013 a Osadního výboru Žireč 
z 28.08.2013. 

 

Z/478/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   z ř i zu je  

1.1.  v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, Osadní výbor Zboží a zvolit tyto jeho členy s platností od 01.01.2014 : 
Michal Militký, **** **********, ***** **,*Lenka Vítková, **** **********, ***** **,*Lenka Zimová, **** 
**********, ******** ***, **** ******* *** *****,*  

2 .   vo l í  

2.1.  z řad zvolených členů Osadního výboru Zboží předsedu výboru Michala Militkého, **** **********, 
***** **,** 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  novelizovat vnitřní předpis - Pravidla rozdělování a čerpání příspěvku osadním výborům 
a zahrnout obecné finanční náklady na činnost osadního výboru do návrhu nejbližší 
rozpočtové změny roku 2014. 

 
Termín: 28.02.2014 
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Z/479/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pořízení Změny č. 1 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/480/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (1. aktualizace) na období 2014 - 2018, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout požadavky vyplývající ze schváleného plánu obnovy vodovodů a kanalizací na 
období 2014 - 2018 do rozpočtového výhledu města na rok 2014 - 2018. 

 
Termín: průběžně 

 

Z/481/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí účelových finančních prostředků z části vybraného nájemného z 21 bytů domů  
čp. 2956 a čp. 2957 v ulici Štefánikově ve Dvoře Králové nad Labem do fondu oprav za účelem 
odstranění konstrukčních závad teras, 

1.2.  dohody č. RIM/DOHO-2013/0864 a č. RIM/DOHO-2013/0865 o poskytnutí účelových finančních 
prostředků v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

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

Termín: 20.12.2013 
 

Z/482/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu vyúčtování dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci: 
"Výměna oken v objektu Léčebny zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 
840", 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 č. RIM/SMDO-2013/0875-D-1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje z 02.10.2013, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  předložit dodatek smlouvy č. RIM/SMDO-2013/0875-D-1 do 20 dnů od schválení usnesení 
zastupitelstvem města starostce města k podpisu. 

 
Termín: 23.12.2013 

 

Z/483/2013 - 21. 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 06.12.2013 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

Z/484/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytovat opakující se investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele Technickým službám města 
Dvora Králové nad Labem po dobu 6 let ve výši 172.416 Kč, jako závazný ukazatel rozpočtu na 
obnovu vozového parku, počínaje rokem 2014. 
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Z/485/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  písařskou chybu v usnesení č. Z/447/2013 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 05.09.2013, v uvedeném usnesení bylo chybně uvedeno číslo smlouvy HK/0507/S, ke které se 
dodatek vztahuje, správně mělo být uvedeno číslo HK/0908/S. 

 

Z/486/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu pro výstavbu rodinného domu na pozemkové parcele č. 2001/5 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, a to na dobu 8 let od uzavření kupní smlouvy na pozemkovou parcelu  
č. 2001/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  dodatek č. RIM/KUPP-2009/17-D-1 ke kupní smlouvě z 15.01.2009 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Ing. Ivem a Ivanou Svobodovými, ****** **, *** ** **** ******* *** ***** 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: 23.12.2013 
 

Z/487/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí stavby na stavebních parcelách č. 348/5, č. 348/7 a stavební parcely č. 348/7, 
vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 
500 03 Hradec Králové. 

 

Z/488/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr odkoupení pozemkové parcely č. 1927 o výměře 2.573 m2, části pozemkové parcely  
č. 1924 o výměře cca 120 m2, části pozemkové parcely č. 1928 o výměře cca 750 m2, všechny 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 od Růženy Lubinové, ******* **, 
*** ** **** ******* *** ***** a Václava Vonky, ** ***** ****, *** ** ******* *** 

 

Z/489/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 2253/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Barboře Hvížďalové, 
*** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****. 

 

Z/490/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu pro výstavbu objektu či objektů pro bydlení, obchod a služby, parkovacích 
ploch, zpevněných chodníků, veřejného osvětlení, inž. sítí popř. jiných staveb v souladu 
s územním plánem města na pozemkových parcelách č. 4753, č. 4757/1, č. 4757/2, č. 513,  
č. 519/1, stavebních parcelách č. 483, č. 4816, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to na 
dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy z 08.01.2007 pro Protivítr-invest s. r. o., Kubelíkova 
1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, a to za podmínky snížení kauce na částku 1.000.000 Kč, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostku města podpisem dodatku obsahujícího obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit dodatek dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 31.12.2013 
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Z/491/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu pro výstavbu objektu či objektů pro bydlení, obchod a služby, včetně 
podzemního parkoviště, parkovacích ploch, zpevněných chodníků, veřejného osvětlení, inž. sítí 
popř. jiných staveb v souladu s územním plánem města na pozemkových parcelách č. 49/2,  
č. 4781, stavebních parcelách č. 130/2, č. 2001/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to 
na dobu 12 let od uzavření kupní smlouvy z 08.07.2008 pro Protivítr-invest s. r. o., Kubelíkova 
1224/42,  130 00 Praha 3 - Žižkov, 

1.2.  prodloužení termínu pro výstavbu objektu či objektů pro bydlení, obchod a služby, včetně 
podzemního parkoviště, parkovacích ploch, zpevněných chodníků, veřejného osvětlení, inž. sítí 
popř. jiných staveb v souladu s územním plánem města na pozemkové parcele č. 4782  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to na dobu 12 let od uzavření kupní smlouvy z 31.08.2010 pro 
Protivítr-invest s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostku města podpisem dodatku obsahujícího obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení, 

2.2.  starostku města podpisem dodatku obsahujícího obligatorní náležitosti dle bodu 1.2. tohoto 
usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit dodatky dle bodu 2.1., 2.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 31.12.2013 
 

Z/492/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí investičního finančního příspěvku z rozpočtu města na úhradu nákladů na realizaci 
studie proveditelnosti projektu "Labská stezka" v celkové výši 139.788 Kč (43.101 Kč v roce 2013 
a 96.687 Kč v roce 2014) sdružení Labská stezka o. s., zastoupené předsedou sdružení  
Ing. arch. Janem Ritterem, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí investičního finančního příspěvku číslo RIM/FIN-2013/1067 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 o poskytnutí investičního finančního příspěvku dle bodu 1.2. tohoto 
usnesení starostce města k podpisu. 

 
Termín: 15.12.2013 

 

Z/493/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   k ons ta tu je  

1.1.  že jsou v souladu s kupní smlouvou z 23.11.1999, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad 
Labem a Miloslavem a Vladislavou Jačkovými, *********** *** ****, *** ** **** ******* *** ***** na byt 
č. 22 v čp. 2956 ul. Štefánikova, splněny podmínky převodu práv a povinností na Daniela 
Kloučka, ******* ****** *** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o převzetí závazku RIM/DOHO-2013/1118 s Danielem Kloučkem, ******* ****** *** ****, 
*** ** **** ******* *** ***** a s manžely Jačkovými, *********** *** ****, *** ** **** ******* *** ***** 
a pověřuje starostku města podpisem dohody o převzetí závazku, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit dohodu o převzetí závazku dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města 
k podpisu. 

 
Termín: 27.12.2013 
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Z/494/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   k ons ta tu je  

1.1.  že jsou v souladu s kupní smlouvou z 14.12.2000, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad 
Labem a Sabinou Vondroušovou, ********* *** *, *** ** **** ******* *** ***** na byt č. 21 v čp. 2958 
ul. Štefánikova, splněny podmínky převodu práv a povinností na manžele Jiřího a Ivonu 
Krejčíkovy, ******** *** ***, ***** **** ******* *** *****, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o převzetí závazku RIM/DOHO-2013/1108 s manžely Jiřím a Ivonou Krejčíkovými, 
******** *** ***, *** ** **** ******* *** ***** a se Sabinou Vondroušovou, ********* *** *, *** ** **** 
******* *** ***** a pověřuje starostku města podpisem dohody o převzetí závazku, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit dohodu o převzetí závazku dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města 
k podpisu. 

 
Termín: 27.12.2013 

 

Z/495/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   k ons ta tu je  

1.1.  že jsou v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě z 30.10.2003, uzavřenou mezi městem 
Dvůr Králové nad Labem a  Michaelou Hrubou, *** *********** ****, *** ** **** ******* *** ***** na byt 
č. 43 v čp. 2963 ul. Štefánikova, splněny podmínky převodu práv a povinností na Marka a Janu 
Fejksovy, ******** *** ***, ***** **** ******* *** *****, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o převzetí závazku RIM/DOHO-2013/0878 s Markem a Janou Fejksovými, ******** *** ***, 
*** ** **** ******* *** ***** a s Michaelou Hrubou,  *** *********** ****, *** ** **** ******* *** ***** 
a pověřuje starostku města podpisem dohody o převzetí závazku, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit dohodu o převzetí závazku dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města 
k podpisu. 

 
Termín: 27.12.2013 

 

Z/496/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 1989/21 v domě čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a st. p. č. 2346, 2347, 2348 ve výši 504/17416 Norbertu Kreislovi, ******* ******** *** ****, **** 
******* *** *****, za nabídkovou cenu 358.808 Kč, navýšenou z důvodu úhrady části kupní ceny 
formou splátek na 394.689 Kč s úhradou kupní ceny následujícím způsobem: 
- část kupní ceny ve výši 35.881 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, 
- zbytek ceny 322.927 Kč bude navýšen o 10 % a hrazen formou 84 měsíčních splátek ve výši 

4.272 Kč, 
- na nesplacenou část kupní ceny navýšenou o 10 %, tj. na částku 358.808 Kč, bude zřízeno 

v katastru nemovitostí zástavní právo ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem až do jejího 
úplného uhrazení, 

1.2.  kupní smlouvu RIM/KUPB-2013/1193 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: 27.12.2013 
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Z/497/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 3120/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Ing. Robertu a Marii 
Bartošovým, bytem ******** ***, *** ** **** ******* *** ***** * Michalu Loulovi, bytem ******** ****, *** 
** **** ******* *** ****** 

 

Z/498/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavebních parcel č. 2651/2, č. 2652/2 a č. 2653/2 o celkové výměře 180 m2 za kupní 
cenu 350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 63.000 Kč, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
do podílového vlastnictví: 
manželům Bohuslavu a Marii Baliharovým, bytem Rokycanova 2100, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, do spoluvlastnického podílu ve výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč,  
Bednářovi Pavlovi, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč,  
Berkové Janě, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
25/1204, za kupní cenu 1.308 Kč,  
Fejkovi Michalovi, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 97/4644, za kupní cenu 1.316 Kč,  
Fejkové Markétě, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 97/4644, za kupní cenu 1.316 Kč,  
manželům Jaroslavu a Janě Hamzovým, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč,  
Hartychovi Josefovi, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč,  
Havelkové Jaroslavě, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu 
ve výši 25/602, za kupní cenu 2.616 Kč, 
Ježkové Blance, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
25/602, za kupní cenu 2.616 Kč, 
Kroupovi Václavovi, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 25/602, za kupní cenu 2.616 Kč,  
Kulinovi Jiřímu, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
25/1204, za kupní cenu 1.308 Kč,  
Mikyskové Janě, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
25/602, za kupní cenu 2.616 Kč, 
Murphy Haně, ***** ********* ***, *** ** ***** ********, do spoluvlastnického podílu ve výši 16/387, 
za kupní cenu 2.605 Kč, 
manželům Miroslavu a Haně Němečkovým, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč, 
Paríškové Aleně, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 37/903, za kupní cenu 2.581Kč, 
Peterové Blance, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč,  
manželům Jiřímu a Květuši Petrovým, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč,  
manželům Josefu a Věře Pfeiferovým, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 25/602, za kupní cenu 2.616 Kč.  
manželům Josefu a Ludmile Samkovým, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 25/602, za kupní cenu 2.616 Kč. 
manželům Jiřímu a Jaroslavě Schreiberovým, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč,  
Sklenářové Marcele, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 25/602, za kupní cenu 2.616 Kč, 
Sochorovi Zdeňkovi, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 97/2322, za kupní cenu 2.632 Kč,  
Stejskalové Marii, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 8/189, za kupní cenu 2.667 Kč, 
Svědirohovi Pavlovi, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 677/16254, za kupní cenu 2.624 Kč, 
manželům Miloslavu a Aleně Šturmovým, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 341/8127, za kupní cenu 2.643 Kč.  
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Vondroušovi Janovi, ***** ********* *, *** ** *********, do spoluvlastnického podílu ve výši 97/2322, 
za kupní cenu 2.632 Kč, 

1.2.  schvaluje kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2013/1163 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: 16.01.2014 
 

Z/499/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 1539/17 o výměře 42 m2, která je dle GP č. 4370-323/2013 
z 24.10.2013 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1539/23 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, Josefu a Ljubě Syřišťovým, ***** ********* **, *** ** **** *** *****, za cenu 200 Kč/m2, 
tj. za celkovou kupní cenu 8.400 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2013/1206 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

1.3.  prodej části pozemkové parcely č. 1539/17 o výměře 41 m2, která je dle GP č. 4370-323/2013 
z 24.10.2013 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1539/24 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, Pavlu a Marcele Sulíkovým, bytem ********* ****, *** ** **** *** *****, za cenu  
200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 8.200 Kč, 

1.4.  kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2013/1207 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvy dle bodu 1.2. a 1.4. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 25.12.2013 
 

Z/500/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 232 v k. ú. Sylvárov, Jiřímu Charvátovi, bytem ****** ****, *** ** 
**** ******* *** ****** 

 

Z/501/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 3370/13 o výměře 439 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 87.800 Kč, PhDr. Janu Horskému, ***** ******** 
*******, *** ** ***** *, 

1.2.  kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2013/1214 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: 25.12.2013 
 

Z/502/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 567 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
Danielu Lukešovi ml., ******** ****, *** ** **** ******* *** ****** 
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Z/503/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr odkoupit pozemkovou parcelu č. 98/2 o výměře 3 167 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové 
za cenu dle znaleckého posudku od České obce sokolské, Újezd 450/40, Malá Strana,  
118 00 Praha 1. 

 

Z/504/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na části pozemkových parcel č. 2637/1, č. 2639/1 
a č. 2645/1, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, blíže specifikované geometrickým plánem, za 
dohodnutou kupní cenu 200 Kč/m2, nejpozději do 30.06.2014 od společnosti JUTA, a. s.,  
IČ: 45534187, Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupené předsedou 
představenstva a generálním ředitelem Ing. Jiřím Hlavatým, 

2 .   pověřu je  

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit smlouvu o budoucí smlouvě kupní dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města 
k podpisu. 

 
Termín: 31.12.2013 

 

Z/505/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace TJ Sokol Žireč, Žireč 70, Dvůr Králové nad Labem, na rekonstrukci topení 
v sokolovně v Žirči ve výši 80.000 Kč za předpokladu realizace prací a úhrady, vzhledem 
k havarijnímu stavu, ještě v roce 2013. 

 

Z/506/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřizovací listiny příspěvkových organizací: Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad 
Labem, Spojených národů 1620, Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 
731, Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, Základní škola Schulzovy sady, 
Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2428, Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2919, 
Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83, 
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, Hankův dům, městské kulturní zařízení, 
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Městské muzeum ve Dvoře Králové nad 
Labem s účinností od 15.12.2013 a pověřuje starostku města jejich podpisem. 

 

Z/507/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   z ř i zu je  

1.1.  ve smyslu § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o obcích), s platností od 01.01.2014  organizační složku Kontrola a interní audit, 

2 .   schva lu je  

2.1.  ve smyslu § 84 odst. 1 písm. d) zákona o obcích, zřizovací listinu organizační složky Kontrola 
a interní audit k 01.01.2014, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  vyčlenit v rozpočtu města na rok 2014 finanční prostředky k zajištění provozu organizační 
složky Kontrola a interní audit. 

 
Termín: 05.12.2013 
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Z/508/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  a vydává vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 - Poskytování dotací v rámci 
programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 09.12.2013 a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  zajištění zveřejnění vnitřního předpisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 20.12.2013 
 

Z/509/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se změnou termínu pro předložení vyúčtování projektu kompletní rekonstrukce fasády čp. 114, 
ul. Palackého, Dvůr Králové nad Labem, ve smlouvě o poskytnutí dotace  
č. ŠKS/SMDO-2013/0598 uzavřené s ****** ******* * **** *********, ********* ***, **** ******* *** *****, 
do 13.12.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 1 (ŠKS/SMDO - 2013/0598 - D1) ke smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 1.1. 
a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

3.1.1.  předložit dodatek č. 1 dle bodu 2.1. starostce města k podpisu. 
 

Termín: 25.12.2013 
 

Z/510/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta 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 2013 ve výši 100 Kč členům výborů a 150 Kč předsedům výborů. 

 

Z/511/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prominutí pohledávky podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ve 
výši 24.292 Kč za Věrou Janovcovou. 

 

Z/512/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o jednání města Dvůr Králové nad Labem se společností EVORADO IMPORT, a. s. ve 
věci odkoupení stávající ČOV ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   ruš í  

2.1.  usnesení zastupitelstva města č. Z/296/2012-14.ZM z 13.09.2012, 

3 .   schva lu je  

3.1.  výši měsíčních zúčtovatelných záloh za čištění odpadních vod na ČOV pro společnost  
LITAVE s. r. o. od 01.12.2013 do doby pravomocného rozhodnutí č. j. 15C 55/2010-805 
Okresního soudu Trutnov, ve výši 1.266.667 Kč bez DPH, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RAF 

4.1.1.  zahrnout důsledky plynoucí z přijatého usnesení do návrhu nejbližší rozpočtové změny 
roku 2014. 

 
Termín: 28.02.2014 
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Z/513/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  rozpočtovou změnu č. 6 pro rok 2013 v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu, schválenou Radou 
města Dvůr Králové nad Labem 19.11.2013 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. 7 pro rok 2013 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek 
rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů (včetně změn závazných ukazatelů obsažených 
v rámci výše uvedené rozpočtové změny č. 6 pro rok 2013), 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    2.012,60 tis. Kč 
· na straně výdajů snižuje   o    3.951,76 tis. Kč 
· ve financování upravuje    o   -1.939,16 tis. Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2013 
· na straně příjmů               314.308,15 tis. Kč 
· na straně výdajů               310.328,58 tis. Kč 
· financování         -3.979,57 tis. Kč. 
 

Z/514/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta 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. 8/2013 uskutečněné na základě nutnosti narovnání 
rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2013 dle předchozích 
závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění případné rozpočtové změny č. 8/2013 
k 31.12.2013 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, konanému po provedení 
případné rozpočtové změny č. 8 pro rok 2013, hodnoty této dodatečné úpravy rozpočtu 
města na rok 2013. 

 

Z/515/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta 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 2014, včetně rozpočtů 
městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím sestavení: 
Celkové příjmy ve výši 291.250,84 tis. Kč + financování 51.569,76 tis. Kč = celkové zdroje 
342.820,60 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši 342.820,60 tis. Kč, 

1.2.  závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu 
města na rok 2014 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014 a č. 2 město Dvůr Králové nad 
Labem Závazné ukazatele stanovené příspěvkovým organizacím města na rok 2014, 

1.3.  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných darů, 
příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2014 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu. 

1.4. předběžně rozpočtové opatření k rozpočtu za rok 2014 bez určení jeho pořadového čísla 
a konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny: 
• Změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění k 01.01.2014. 
• Upřesnění výše transferů dle schváleného státního rozpočtu a dle upřesnění dalších veřejných 

rozpočtů,  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit případné provedené rozpočtové změny v souladu s obsahem bodu 1.4. tohoto 
usnesení ke schválení v rámci rozpočtového opatření nejbližšímu zasedání zastupitelstva 
města, konanému po provedení těchto případných změn, v roce 2014.  
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Z/516/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  předložení vyúčtování Jany Růžičkové, Pod Výšinkou 2898/2, Praha 5, na projekt opravy fasády, 
oken, dveří a vrat přístavby čp. 829, ul. Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, po termínu 
stanoveném pro jeho předložení a neúplné naplnění předmětu smlouvy, 

2 .   souh las í  

2.1.  s krácením dotace poskytnuté Janě Růžičkové, Pod Výšinkou 2898/2, Praha 5, na projekt opravy 
fasády, oken, dveří a vrat přístavby čp. 829, ul. Sladkovského, Dvůr Králové nad Labem, 
z 80.000 Kč na 45.000 Kč. 

 

Z/517/2013 - 21. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  návrh zadávací dokumentace a "Oznámení předběžných informací" k připravované akci: 
"Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem a rekonstrukce kanalizace" ve znění 
přílohy č. 1, 

1.2.  text "Oznámení předběžných informací" včetně jeho uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, k připravované zakázce: "Čistírna odpadních vod ve 
Dvoře Králové nad Labem a rekonstrukce kanalizace", ve znění přílohy č. 2, 

1.3.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci této veřejné 
zakázky, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uveřejnění 
"Oznámení předběžných informací" v souladu s bodem č. 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 09.12.2013 

 
 
 
 
 
 
 

   Edita Vaňková v. r.                         Dušan Kubica v. r.   

               starostka města                                    místostarosta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 


