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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

22. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 06.03.2014 

 

Z/518/2014 - 22. 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/519/2014 - 22. 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 03.03.2014. 

 

Z/520/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Verdek z 15.10. 
a 12.12.2013, Osadního výboru Žireč z 23.10. a 16.12.2013, Osadního výboru Lipnice 
z 23.10.2013. 

 

Z/521/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   t r vá  

1.1.  na znění stávajícího vnitřního předpisu č. 8/2012 - jednací řád zastupitelstva města. 

 

Z/522/2014 - 22. 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 102.706 Kč za Jiřím Součkem, ***** ***** ******* *** *****, ************ ***. 

 

Z/523/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  realizaci stavební akce: "Čistírna odpadních vod ve městě Dvůr Králové nad Labem 
a rekonstrukce kanalizace" za podmínky schválení žádosti o poskytnutí dotace Řídícím výborem 
Operačního programu Životního prostředí, 

1.2.  realizaci stavební akce: "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. 28. října" financovanou 
formou dodavatelského úvěru, 
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1.3.  realizaci stavební akce: "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace a výstavba dešťové kanalizace 
v ul. Smetanova" přímým zadáním společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 
Labem, s. r. o., IČ 28818334, se sídlem náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
dle výjimky v § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, 

1.4.  záměr přijetí střednědobého nebo dlouhodobého úvěru v maximální výši 30 mil. Kč souvisejícího 
s financováním výstavby nové čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   ruš í  

2.1.   body č. 2 a 3 usnesení číslo Z/472/2013 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 15.10.2013, 

3 .   pověřu je  
3.1.  vedoucího RAF 

3.1.1.  v souvislosti se záměrem uvedeným v bodě 1.4. jednáním s příslušnými peněžními ústavy 
včetně zajištění zadání a provedení výběrového řízení u veřejné zakázky na službu výše 
uvedeného úvěru. 

 

Z/524/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zadání Změny č. 1 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  Dušana Kubicu jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořízení 
Změny č. 1 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/525/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informace o činnosti MAS Královédvorsko, o. s. 

 

Z/526/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  s odprodejem objektu společnosti Senior domy Pohoda a. s., Smetanova 173/2, 737 01 Český 
Těšín, za účelem zřízení a provozování sociálních služeb domov pro seniory a domov se 
zvláštním režimem ve Dvoře Králové nad Labem. 

 

Z/527/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. Z/505/2013 - 21. ZM z 05.12.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Žireč, Žireč 70, Dvůr Králové nad Labem, na úhradu 
materiálu a prací souvisejících s rekonstrukcí topení v sokolovně v Žirči ve výši 30.000 Kč, 

2.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO-2014/0057 dle bodu 2.1.tohoto usnesení a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 26.03.2014 
 

Z/528/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   t r vá  

1.1.  na usnesení č. Z/430/2013 - 18. ZM z 06.06.2013 bod 3.1. 
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Z/529/2014 - 22. 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, na úhradu nákladů 
specifikovaných ve smlouvách, nad 50.000 Kč, následovně: 
Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové 
nad Labem 
- pečovatelská služba         100.000 Kč 
- denní stacionář                                     95.000 Kč 
- domov pro seniory           20.000 Kč 
- domov se zvláštním režimem          30.000 Kč 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem 
- osobní asistence           60.000 Kč 
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež                            100.000 Kč 
- sociálně terapeutické dílny          40.000 Kč 
- odborné sociální poradenství          50.000 Kč 
- sociálně aktivizační služby          20.000 Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec 
- odlehčovací služby v Domově sv. Josefa, Žireč        90.000 Kč 
- domov pro osoby se zdravotním postižením v Domově sv. Josefa, Žireč            69.000 Kč 
- odlehčovací služby v hospici Anežky České        25.000 Kč 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov RIAPS, Procházkova 818, Trutnov 
- kontaktní centrum           30.000 Kč 
- sociální poradenství           15.000 Kč 
- sociální rehabilitace           20.000 Kč, 

1.2.  smlouvy o poskytnutí dotací č. ŠKS/SMDO-2014/0189, ŠKS/SMDO-2014/0193, ŠKS/SMDO-
2014/0196, ŠKS/SMDO-2014/0201, dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  poskytnutí dotace Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec na 
zdravotní krátkodobé pobyty, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS 

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

Termín: 26.03.2014 
 

Z/530/2014 - 22. 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 veřejně prospěšných 
aktivit na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně: 
Old Racing Club, Klicperova 2498, Dvůr Králové nad Labem  
- (dvorské toulky do Ratibořic)               3.000 Kč 
TJ Sokol Žireč, Žireč 70 - (dětský den)              4.000 Kč 
TJ Sokol Lipnice, Lipnice 120 - (pochod okolo Lipnice a dětský den)        10.000 Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží J. Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem  
- (tábor)                 5.000 Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec  
- (zahradní slavnosti)             10.000 Kč, 

1.2.  smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2014/0210, ŠKS/SMDO - 2014/0211, ŠKS/SMDO - 2014/0215, 
ŠKS/SMDO - 2014/0217, ŠKS/SMDO - 2014/0161 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  poskytnutí dotace TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, J. Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem 
na zpravodaj o činnosti, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 26.03.2014 
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Z/531/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   udě lu je  

1.1.  cenu "Osobnost města Dvůr Králové nad Labem" za rok 2013, za sportovní výkon v kategorii 
jednotlivec do 18 let Apoleně Výborné, a v souladu s § 36 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, cenu města Marii Hetflejšové za celoživotní práci 
v oblasti sportovních aktivit, za celoživotní vědecko - výzkumnou činnost Ing. Drahomíru 
Dvorskému, CSc., a za dlouhodobou práci v loutkovém divadle Jarmile Schrabalové a Vladimíru 
Lagutinovi za celoživotní práci v oblasti sportovních aktivit. 

 

Z/532/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 539/12 v domě čp. 539 ulice Sladkovského, v obci a k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 500 ve výši 
6138/34805 Aleně Peterové, ************ *** ***, **** ******* *** *****, za kupní cenu 248.651 Kč,  

1.2.  kupní smlouvu č. RIM/KUPB - 2014/1317 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: 21.03.2014 
 

Z/533/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 1989/33 v domě čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
č. 1987, 1988, 1989 a st. p. č. 2346, 2347, 2348 ve výši 457/17416 Ondřeji Makáňovi, ***** 
************ ***, *** ** ****** za celkovou kupní cenu 501.200 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. RIM/KUPB-2014/0065 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: 21.03.2014 
 

Z/534/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 692/11 o výměře 231 m2, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která 
byla oddělena geometrickým plánem č. 4415-50/2014 z 20.02.2014, za kupní cenu 400 Kč/m2,  
tj. za celkovou kupní cenu  92.400 Kč, Radimu a Pavlíně Mrkvičkovým, ***** ********* ****, *** ** 
**** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/292 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

1.3.  prodej části pozemkové parcely č. 692/11 o výměře 230 m2, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která 
byla oddělena geometrickým plánem č. 4415-50/2014 z 20.02.2014 a označena jako díl "„a", za 
kupní cenu 400 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 92.000 Kč, Miroslavu a Ivaně Petříkovým, ***** 
*** ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.4.  kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/293 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM 

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

 
Termín: 17.04.2014 
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Z/535/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat části pozemkové parcely č. 2240/15 a část pozemkové parcely č. 2251/22,  
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: 17.03.2014 

 

Z/536/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  částečnou změnu usnesení Z/498/2013 - 21. Zastupitelstvo Dvůr Králové nad Labem 
z 05.12.2013, spočívající v nahrazení části původního textu "Berkové Janě, ***** ********** ****, 
*** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 25/1204, za kupní cenu 1.308 Kč, 
Kulinovi Jiřímu, ***** ********** ****, *** **, **** ******* *** *****,  do spoluvlastnického podílu ve výši 
25/1204, za kupní cenu 1.308 Kč” za text „Pavlíkové Dagmar, ***** ********** ****, *** ** **** ******* 
*** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 25/602, za kupní cenu 2.616 Kč,   

1.2.  změnu kupní smlouvy č. RIM/KUPP - 2013/1163 dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

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: 17.04.2014 
 

Z/537/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavební parcely č. 1469 o výměře 194 m2 za kupní cenu 350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní 
cenu 67.900 Kč, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, do podílového vlastnictví: 
manželům Miroslavu a Jaroslavě Drtinovým, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do 
spoluvlastnického podílu ve výši 4535/42953, za kupní cenu 7.169 Kč,  
Jarolímkové Anně, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 4899/42953, za kupní cenu 7.744 Kč,  
Kolovrátníku Milanovi, ***** ********** ***, *** ** ******* * ***** ***** *****, do spoluvlastnického 
podílu ve výši 4574/42953, za kupní cenu 7.231Kč,  
Kubicovi Tomášovi, ***** *** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu 
ve výši 4760/42953, za kupní cenu 7.525 Kč,  
Šrámkové Šárce, ***** **** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 13965/42953, za kupní cenu 22.075 Kč,  
Veselé Ludmile, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
5950/42953, za kupní cenu 9.406 Kč,  
Veselému Tomášovi, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 4270/42953, za kupní cenu 6.750 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/254 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: 17.04.2014 
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Z/538/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 3798/9 o výměře 90 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2 a pověřuje starostku města podpisem žádosti o bezúplatný převod 
pozemkové parcely, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit žádost o bezúplatný převod pozemkové parcely dle bodu 1.1. tohoto usnesení 
starostce města k podpisu. 

 
Termín: 17.04.2014 

 

Z/539/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  odkoupení vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a podzemního vedení elektrického 
kabelu napájení zabezpečovacího zařízení včetně světelné dopravní signalizace pro výjezd 
hasičských vozidel za cenu stanovenou znaleckým posudkem od České republiky - Hasičského 
záchranného sboru Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové. 

 

Z/540/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  směnu pozemkové parcely č. 103/1 o výměře 1 782 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové ve 
vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem za pozemkové parcely č. 1939/6 o výměře 3 605 m2, 
č. 1945/8 o výměře 448 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, s Ing. Blankou Porcalovou, 
******* **, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  směnnou smlouvu č. RIM/SMEN-2014/0081 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 směnnou smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 17.04.2014 
 

Z/541/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2277/19 o výměře 726 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu 508.926 Kč Luboši a Kláře Nechanickým, *********** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu č. RIM/KUPP-2014/0074 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: 17.04.2014 
 

Z/542/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí částí pozemkové parcely č. 1697/3 o výměře 31 m2, které jsou dle 
geometrického plánu č. 4397-361/2013 označeny jako díly "d+e" a části pozemkové parcely  
č. 1697/4 o výměře 13 m2, která je dle geometrického plánu č. 4397-361/2013 označena jako díl 
"f", všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, od Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 
1245/2, Hradec Králové, 

2 .   pověřu je  

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



Strana 7/10 

3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit darovací smlouvu obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 2.1. tohoto usnesení 
starostce města k podpisu. 

 
Termín: 17.04.2014 

 

Z/543/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  darování pozemkové parcely č. 1697/9 o výměře 204 m2 a části pozemkové parcely č. 4184/3 
o výměře 25 m2 označenou dle geometrického plánu č. 4397-361/2013 jako díl „b“, vše  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec 
Králové, 

2 .   pověřu je  

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit darovací smlouvu obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 2.1. tohoto usnesení 
starostce města k podpisu. 

 
Termín: 17.04.2014 

 

Z/544/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  uzavření směnné smlouvy dle geometrického zaměření  směňovaných částí dotčených pozemků 
se stavební společností Žižka spol. s r. o. po provedení stavebních prací na rekonstrukci 
komunikace a kanalizace ve Valové uličce.     

 

Z/545/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí stávajícího vodovodu umístěného v pozemkových parcelách č. 3527/4,  
č. 4753, č. 4757/1, č. 519/1, č. 513, č. 483, č. 3560 a stavební parcele č. 4816, všechny  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a veřejného osvětlení umístěného v pozemkových parcelách  
č. 4757/1, č. 4753, č. 519/1, č. 513, č. 483, č. 4733/1, stavební parcele č. 4816, všechny  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně 4 ks lamp od společnosti Protivítr-invest s. r. o., 
Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, a to za podmínky zřízení věcných břemen na 
uvedené sítě a za podmínky zajištění volného přístupu k těmto zařízením,  

2 .   pověřu je  

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit darovací smlouvu obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 2.1. tohoto usnesení 
starostce města k podpisu. 

 
Termín: 17.04.2014 

 

Z/546/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodat části pozemkových parcel č. 259/2, č. 269/1, č. 269/3, č. 265 a pozemkové parcely 
č. 257, všechny v k. ú. Žireč Ves, za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2, 
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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: 20.03.2014 

3 .   neschva lu je  

3.1.  prodej pozemkových parcel č. 267/1, č. 267/2, č. 267/3, č. 267/4, č. 567/5, všechny v k. ú. Žireč 
Ves, vedených ve zjednodušené evidenci, Štěpánu Harwotovi ml., ***** ***, *** ** **** ******* *** 
****** 

 

Z/547/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  změnu části usnesení č. Z/491-1.2./2013 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 05.12.2013, spočívající v nahrazení textu "na dobu 12 let" textem "na dobu 10 let". 

 

Z/548/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se změnou výše ročního nájemného placeného společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr 
Králové nad Labem s. r. o. městu Dvůr Králové nad Labem na 12.399.779 Kč + aktuální DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. RIM/NAJE-2012/1819-D2 ke smlouvě o provozování vodohospodářského majetku 
z 27.06.2012 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

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

Termín: 14.03.2014 
 

Z/549/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  Zprávu o činnosti Městské policie Dvůr Králové nad Labem v roce 2013. 

 

Z/550/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o souhrnných hodnotách rozpočtové změny č. 8 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 KÚ 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
 

− na straně příjmů snižuje   o     11.381,54 tis. Kč 
− na straně výdajů snižuje   o     39.590,13 tis. Kč 
− ve financování upravuje   o   - 28.208,60 tis. Kč  

 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2013 
 

− na straně příjmů       302.926,61 tis. Kč 
− na straně výdajů       270.738,45 tis. Kč 
− financování        -32.188,17 tis. Kč. 
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Z/551/2014 - 22. 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 2014, a to ve znění přílohy č. 1 
tohoto materiálu. 

 

Z/552/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  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. 4/2014 Pravidla rozdělování 
a čerpání příspěvku osadním výborům, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit vnitřní předpis města č. 4/2014 starostce města k podpisu, 
 

Termín: 12.03.2014 

3 .   souh las í  

3.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města. 

 

Z/553/2014 - 22. 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 Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem za plnění 
závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské lékařské služby první pomoci v roce 2014, 

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-2014/0296 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-
2014/0296 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 14.03.2014 

 

Z/554/2014 - 22. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2014 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek 
rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů,  které upravuje schválený rozpočet na rok 2014 
zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, a to v následujícím sestavení : 
 

− na straně příjmů zvyšuje   o     1.385.373,00 Kč 
− na straně výdajů snižuje   o    20.876.890,32 Kč 
− ve financování upravuje   o   -22.262.263,32 Kč  

 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2014 
 

− na straně příjmů       292.636.213,00 Kč 
− na straně výdajů       321.943.709,68 Kč 
− financování         29.307.496,68 Kč. 
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Z/555/2014 - 22. 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 na 
úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně: 
1. HK Dvůr Králové nad Labem, Štítného 3050, Dvůr Králové nad Labem  
sportovní činnost) -         550.000 Kč 
HC Dvůr Králové nad Labem, Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem  
(sportovní činnost mládež) -        730.000 Kč  
a (sportovní činnost dospělí) -        220.000 Kč 
TJ Sokol Lipnice, Lipnice 120 (sportovní činnost) -       43.000 Kč 
TJ Sokol Žireč, Žireč 70 (sportovní činnost) -        43.000 Kč  
a (uliční turnaj) -              2.000 Kč 
Team DK, Havlíčkova 15, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) -     65.000 Kč 
Softball Club, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) -    90.000 Kč 
Karate DO, B. Němcové 950, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) -    80.000 Kč 
Tennis Club, 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) -  100.000 Kč 
Angeles Dance Group, Zábřezí 12, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) -  75.000 Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem 
(sportovní činnost) -         282.000 Kč, 
(žákovský pohár trampolíny) -          10.000 Kč, 
(evropské atletické hry) -          10.000 Kč, 
(oblastní přebor Teamgym) -           8.000 Kč  
a (účast na MČR Teamgym) -          10.000 Kč,  
Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, Okružní 2319, Dvůr Králové nad Labem (sportovní 
činnost) -          100.000 Kč 
Old Racing Club, Klicperova 2498, Dvůr Králové nad Labem (Královédvorský okruh) - 50.000 Kč, 

1.2.  smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2014/0035, ŠKS/SMDO - 2014/0036, ŠKS/SMDO - 
2014/0169,ŠKS/SMDO - 2014/0063, ŠKS/SMDO - 2014/0154, ŠKS/SMDO - 2014/0155, 
ŠKS/SMDO - 2014/0156, ŠKS/SMDO - 2014/0157, ŠKS/SMDO - 2014/0158, ŠKS/SMDO - 
2014/0159, ŠKS/SMDO - 2014/0160, ŠKS/SMDO - 2014/0130, ŠKS/SMDO - 2014/0179 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejich podpisem, 

1.3.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu  
TJ Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem  

(sportovní činnost oddíly) -        464.000 Kč, 

(sportovní činnost oddílu kopaná) -       670.000 Kč, 

(Vánoce na ledě) -             5.000 Kč, 

(vánoční cena v krasobruslení) -          15.000 Kč, 

(běh Safari) -              5.000 Kč, 

(o pohár radnice) -             4.000 Kč, 

(neckyáda) -              5.000 Kč 

a (sjezd žáků na divoké vodě) -          10.000 Kč  

do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky sloužící pro 
provedení stavebních úprav stávající příjezdové komunikace, nutných k výstavbě ČOV, s firmou 
JUTA, a. s.,  

1.4.  smlouvy č. ŠKS/SMDO-2014/0172 a ŠKS/SMDO-2014/0176 doplněné v souladu s bodem 1.3. 
tohoto usnesení 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. a 1.4. k podpisu. 
 

Termín: 26.03.2014 
 
 
 

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

               starostka města                                 místostarosta 
   

 


