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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

25. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 12.06.2014 

 

Z/560/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
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/561/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápisy a usnesení z jednání finančního výboru zastupitelstva města z 12.05.2014 a 10.06.2014, 

1.2.  závěrečnou zprávu o kontrole provedené finančním výborem v Technických službách města 
Dvora Králové nad Labem na základě úkolu Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/562/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Zboží z 28.02.2014, 
Osadního výboru Žireč z 25.02.2014 a z 09.04.2014, Osadního výboru Lipnice z 25.01.2014. 

 

Z/563/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   vo l í  

1.1.  přísedící Okresního soudu v Trutnově: 
1. Milan Fejks, **** **********, ********** ****, **** ******* *** ****** 
2. Zdeňka Hartmanová, **** **********, ******* **, **** ******* *** ****** 
3. Jana Josífková, **** **********, ********* ****, **** ******* *** ****** 
4. Alena Sedláčková, **** **********, ********* ****, **** ******* *** ****** 
5. Jana Hubená, **** **********, ********* ***, **** ******* *** ************* 
 

Z/564/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. Z/445/2013 z 05.09.2013, 
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2.   schva lu je  

2.1.  odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, 

2.2.  technické kvalifikační předpoklady uchazečů o veřejnou zakázku, 

2.3.  způsob hodnocení nabídek tak, že dílčí hodnotící kritéria s uvedením váhy příslušného kritéria 
pro zadání shora uvedené VZ jsou: celková nabídková cena bez DPH s váhou 90 %, záruční 
doba na technologickou část díla (v měsících) s váhou 5 %, záruční doba na stavební část  
(v měsících) s váhou 5 %, 

2.4.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení 
kvalifikace a komise pro posouzení nabídek včetně náhradníků v předloženém znění, 

2.5.  zahájení veřejné zakázky za předpokladu nabytí právní moci všech stavebních povolení 
potřebných k realizaci předmětu veřejné zakázky, 

3 .   bere  na  vědom í 

3.1.  rámcový harmonogram zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. 

 

Z/565/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  vyhradit si rozhodnutí o vyřazení z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 
(nedokončených investic) účtů 042 111 a 042 120 jako již nepoužitelné následující položky 
v pořizovací ceně celkem 2.329.349 Kč, 

1.2.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
111 ORJ 10 Správní poplatek Riegrova ve výši 3.000 Kč, jako již nepoužitelný, 

1.3.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
111 ORJ 10 org. 10058 Autobusové nádraží - Poplatek za připojení el. energie ve výši  
12.500 Kč, jako již nepoužitelný, 

1.4.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
120 ORJ 02 Výkaz výměr ul. Riegrova ve výši 4.879 Kč, jako již nepoužitelný, 

1.5.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
120 ORJ 10 PD rekonstrukce Riegrova ve výši 64.000 Kč, jako již nepoužitelnou, 

1.6.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
120 ORJ 10 org. 10080 Autobusová zastávka Rooseveltova - PD ve výši 34.200 Kč, jako již 
nepoužitelnou, 

1.7.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
120 ORJ 10 org. 10085 Autobusová zastávka - PD celkem ve výši 121.000 Kč, jako již 
nepoužitelnou, 

1.8.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
120 ORJ 40 org. 361 Kino Svět - PD celkem ve výši 1.434.150 Kč, jako již nepoužitelnou, 

1.9.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
120 ORJ 40 org. 40010 TSM 2. etapa - PD celkem ve výši 241.500 Kč, jako již nepoužitelnou, 

1.10.  vyřadit z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (nedokončených investic) účet 042 
120 ORJ 40 org. 40051 PD Fotovoltaická elektrárna - PD celkem ve výši 414.120 Kč, jako již 
nepoužitelnou. 

 

Z/566/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, změnu společenské smlouvy společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s. r. o., 
Raisova 2824, 544 01 Dvůr Králové nad Labem tak, že se její celé dosavadní znění nahrazuje 
novým zněním 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o tom, že společnost Lesy města Dvůr Králové nad Labem s. r. o., Raisova 2824, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, 
jako celku v souladu s jeho § 777 odst. 5, 
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3.   uk ládá  
3.1.  starostce města 

3.1.1.  ve spolupráci s jednatelem společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s. r. o., 
Raisova 2824, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zajistit sepsání a podepsání notářského 
zápisu o změně společenské smlouvy společnosti Lesy města Dvůr Králové nad  
Labem s. r. o., popřípadě dalších k tomu potřebných dokumentů. 

Termín: 30.06.2014 
 

Z/567/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, změnu společenské smlouvy společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 
nad Labem s. r. o., náměstí Denisovo 766 tak, že se její celé dosavadní znění nahrazuje novým 
zněním, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o tom, že společnost  Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., náměstí 
Denisovo 776 se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, jako 
celku v souladu s jeho § 777 odst. 5, 

3 .   uk ládá  
3.1.  starostce města 

3.1.1.  ve spolupráci s jednatelem společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 
Labem s. r. o., náměstí Denisovo 766 zajistit sepsání a podepsání notářského zápisu 
o změně společenské smlouvy společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 
nad Labem s. r. o., náměstí Denisovo 776, popřípadě dalších k tomu potřebných 
dokumentů. 

 
Termín: 30.06.2014 

 

Z/568/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  Zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 13.06.2014 
a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

 

Z/569/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  dle ustanovení § 9, odst. 11 zákona č. 139/2001 Sb., zákona o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, plán společných zařízení v rámci 
komplexních pozemkových  úprav v katastrálním území Verdek a Nové Lesy (část) zpracovaný 
firmou Geošrafo s. r. o., Zemědělská 1091, 500 06 Hradec Králové. 

 

Z/570/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 - Zásady a postup při prodeji 
a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 13.06.2014 
a pověřuje starostku města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zajistit umístění schváleného znění vnitřního předpisu na webových stránkách města Dvůr 
Králové nad Labem, 

 
Termín: 27.06.2014 
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3.1.2.  předložit vnitřní předpis města dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 27.06.2014 
 

Z/571/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   ruš í  

1.1.  část usnesení č. Z/533-1.1. a 1.2./2014 - 22. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - 
prodej bytové jednotky č. 1989/33 Ondřeji Makáňovi, 

2 .   schva lu je  

2.1.  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 
čp. 1987, 1988, 1989 a st. p. č. 2346, 2347, 2348 ve výši 457/17416, Ondřeji Makáňovi, 
************ ***, *** ** ******, za celkovou kupní cenu 501.200 Kč s úhradou kupní ceny 
následujícím způsobem: 
- část kupní ceny ve výši 5.000 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,  
- zbytek kupní ceny ve výši 471.207 Kč bude uhrazen do 3 měsíců od vkladu kupní smlouvy do 
katastru nemovitostí s tím, že kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního 
práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny, 

2.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2014/0065 dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2014 
 

Z/572/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 1902/12 v domě čp. 1902 na nábřeží Benešově, v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 1902  
a st. p. č. 2263 ve výši 488/7737 Věře Kulhánkové, ******* ******** *** ****, **** ******* *** *****, za 
celkovou kupní cenu 443.917 Kč,  

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB - 2014/0522 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2014 
 

Z/573/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   neschva lu je  

1.1.  odkoupení stavební parcely č. 517 o výměře 342 m2, stavební parcely č. 518 o výměře 138 m2, 
pozemkové parcely č. 537 o výměře 828 m2, za kupní cenu ve výši 1.046.400 Kč, od Mgr. Radka 
Vaňury, ********** ** *** **, *** ** **** ******* *** *****. 

 

Z/574/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr nabytí vodovodního řadu a kabelu veřejného osvětlení uložených v pozemkové parcele  
č. 1368 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a štěrkové komunikace na pozemkové parcele č. 1368 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za podmínky bezúplatného převodu od Jiřího Sklenáře, ********* 
****, *** ** **** ******* *** *****. 
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Z/575/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení částí pozemkové parcely č. 1924 označené jako díl "d" o výměře 298 m2 a díl "f" 
o výměře 225 m2, části pozemkové parcely č. 1927 označené jako díl "g" o výměře 2.571 m2, 
části pozemkové parcely č. 1928 označené jako díl "a" o výměře 2.890 m2, všechny v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4424-91/2014 za dohodnutou kupní cenu ve výši 
418.880 Kč od Růženy Lubinové, ******* **, *** ** **** ******* *** ***** a Václava Vonky, ** ***** 
****, *** ** ******* **, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/0518 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2014 
 

Z/576/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   neschva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 486/1 o výměře 312 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. 

 

Z/577/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkové parcely č. 2632/2 o výměře 220 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 44.000 Kč od 
Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/0575 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2014 
 

Z/578/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 46/2 o výměře 3 m2 a části pozemkové parcely č. 47 o výměře 
4 m2, obě v k. ú. Žireč Městys, které byly odděleny GP č. 187-426/2013 z 21.11.2013 a označeny 
jako díl "„a" a díl "„b", za kupní cenu 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 3.500 Kč, Milanu 
Hartlovi, ***** ***** **, *** ** **** ******* *** ***** a Šmídové Bohuslavě, ***** ************ ******** **, 
*** ** ************ ********,  * 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/539 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2014 
 

Z/579/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 1507/4 o výměře 0,48 m2, která je dle GP č. 4330-5/2013 
z 19.07.2013 označena jako díl „f", k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Petru Civínovi, ***** ** ***** 
***, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 500 Kč, 
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1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/469 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2014 
 

Z/580/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 1697/38 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Milanu Charvátovi, ***** *** ********* ****, 
*** ** **** ******* *** *****, ** 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/523 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.3.  prodej pozemkové parcely č. 1697/40 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Miroslavu Borovičkovi, ***** *** ********* 
****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.4.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/524 dle bodu 1.3. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.5.  prodej pozemkové parcely č. 1697/42 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Stanislavu Svatoši, *** ********* ****, *** ** 
**** ******* *** *****, 

1.6.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/525 dle bodu 1.5. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.7.  prodej pozemkové parcely č. 1697/48 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Miroslavu a Evě Formanovým, *** ********* 
****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.8.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/526 dle bodu 1.7. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.9.  prodej pozemkové parcely č. 1697/46 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Lence Škarytkové, *** ********* ****, *** ** 
**** ******* *** *****, 

1.10.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/530 dle bodu 1.9. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.11.  prodej pozemkové parcely č. 1697/50 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, do podílového vlastnictví: 
Janečkové Jaruše, ***** ******* **, *** ** ******* * ******, do spoluvlastnického podílu ve výši 1/6, 
za kupní cenu 667 Kč,  
Najmanové Ladislavě, ***** ******* **, *** ** ***** * ***** ****, do spoluvlastnického podílu ve výši 
1/6, za kupní cenu 667 Kč, 
Tumové Ludmile, ***** *** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, do spoluvlastnického podílu ve 
výši 4/6, za kupní cenu 2.666 Kč, 

1.12.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/532 dle bodu 1.11. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvy dle bodu 1.2., 1.4., 1.6., 1.8., 1.10. a 1.12. tohoto usnesení 
starostce města k podpisu. 

 
Termín: 30.06.2014 

 

Z/581/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkových parcel č. 671/1, č. 671/2, č. 668 a č. 803/2 o celkové výměře 4 070 m2, 
všechny k. ú. Lanžov, za kupní cenu 25 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 101.750 Kč, Jaroslavu 
Brabcovi, ***** ******* ***, *** ** *********, 
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1.2.  zřízení bezúplatné služebnosti stezky a cesty po pozemkové parcele č. 803/2 v k. ú. Lanžov za 
účelem možnosti přístupu na sousedící pozemkové parcely č. 666/5 a č. 669/2, obě  
v k. ú. Lanžov, 

1.3.  kupní smlouvu se služebností č. OEMM/KUPP-2014/520 v souladu s bodem 1.1. a 1.2. tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvu se služebností dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostce města 
k podpisu. 

 
Termín: 30.06.2014 

 

Z/582/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 1539/17 o výměře 52 m2, která je dle GP č. 4444-130/2014 
z 06.05.2014 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1539/27 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, Romanu a Ivaně Staňkovým, ***** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, za cenu 
200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 10.400 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/511 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 62 m2, která je dle GP č. 4444-130/2014 
z 06.05.2014 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1539/28 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, Pavlu a Simoně Vítkovým, bytem *** ***** ****, *** ** **** ******* *** *****, za cenu  
200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 12.400 Kč, 

1.4.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/512 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2014 
 

Z/583/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části stavební parcely č. 1466/1 o výměře 40 m2, která je dle GP č. 4294-20/2013 
z 18.06.2013 označena jako nově vzniklá stavební parcela č. 1466/4 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za kupní cenu 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 20.000 Kč, Jaroslavu Mašínovi, 
***** *********** ****, *** ** **** ******* *** *****, ** 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/461 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2014 
 

Z/584/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 437/2 o výměře 288 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 57.600 Kč, Miloslavu Brslínkovi, se sídlem Tylova 
807, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/462 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2014 
 

Z/585/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 238/2 v k. ú. Sylvárov, Ing. Vladislavu Novotnému a Marii 
Novotné, ***** *********** ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

Z/586/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavební parcely č. 1575/3 o celkové výměře 75 m2, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
kupní cenu 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 37.500 Kč, firmě QIRIN, s. r. o. se sídlem 
Purkyňova 639/118a, 612 00 Brno - Medlánky, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/554 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2014 
 

Z/587/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 1725/12 o výměře 64 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 12.800 Kč, Alešovi a Evě Kukalovým, ***** ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****, ** 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/569 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.3.  prodej pozemkové parcely č. 1725/5 o výměře 66 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 13.200 Kč, Pavlu a Daně Hlavsovým, ***** *** ****** 
****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.4.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/556 dle bodu 1.3. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.5.  prodej pozemkové parcely č. 1725/3 o výměře 31 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 6.200 Kč, Martinu Antošovi, bytem *** ****** ****, *** 
** **** ******* *** *****, 

1.6.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/557 dle bodu 1.5. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.7.  prodej pozemkové parcely č. 1697/55 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Světlaně Kursové, ***** *** ****** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, 

1.8.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/558 dle bodu 1.7. tohoto usnesení a pověřit starostku 
města jejím podpisem, 

1.9.  prodej pozemkové parcely č. 1697/57 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Josefu Schmidtovi, ***** *** ****** ****, *** 
** **** ******* *** *****, 

1.10.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/559 dle bodu 1.9. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.11.  prodej pozemkové parcely č. 1697/59 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Monice Mišincové, ***** *** ******* ****, *** 
** **** ******* *** *****, 

1.12.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/560 dle bodu 1.11. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 
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1.13.  prodej pozemkové parcely č. 1697/61 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Milanu Ročňákovi, ***** ********* ****** ****, 
*** ** **** ******* *** *****, 

1.14.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/561 dle bodu 1.13. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.15.  prodej pozemkové parcely č. 1697/63 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Stanislavě Bugarové, *** ****** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, 

1.16.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/562 dle bodu 1.15. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.17.  prodej pozemkové parcely č. 1697/65 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Jaroslavu a Danuši Broumovým, ***** *** 
****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.18.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/563 dle bodu 1.17. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.19.  prodej pozemkové parcely č. 1697/67 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Daniele Vágnerové, *** ****** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, 

1.20.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/564 dle bodu 1.19. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.21.  prodej pozemkové parcely č. 1697/35 o výměře 21 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.200 Kč, Aleně Ctiborové, bytem *** *** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, 

1.22.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/565 dle bodu 1.21. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.23.  prodej pozemkové parcely č. 1697/29 o výměře 63 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 12.600 Kč, Jiřímu Mackovi, DiS., bytem ******* ****** 
******* ***, *** *** **** ******* *** *****, 

1.24.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/566 dle bodu 1.23. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.25.  prodej pozemkové parcely č. 1697/44 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč, Jiřímu a Simoně Heřmanským, ***** *** 
********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.26.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/568 dle bodu 1.25. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.27.  prodej pozemkové parcely č. 1697/52 o výměře 20 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč do podílového spoluvlastnictví, Petru 
Jaklovi, ***** ********* *, *** ** **** ******* *** ***** a Barboře Zdráhalové, ***** * ********** ****, *** 
** **** ******* *** *****, 

1.28.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/567 dle bodu 1.27. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

1.29.  prodej pozemkové parcely č. 1725/10 o výměře 22 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4.400 Kč do podílového spoluvlastnictví, Martinu a 
Dagmar Volákovým, ***** *** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.30.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/572 dle bodu 1.29. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvy dle bodu 1.2., 1.4., 1.6., 1.8., 1.10., 1.12., 1.14., 1.16., 1.18., 1.20., 
1.22., 1.24., 1.26. 1.28, a 1.30 tohoto usnesení starostce města k podpisu. 

 
Termín: 30.06.2014 

 

Z/588/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  nabytí podílu ve výši 1/6 pozemkové parcely č. 565 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové darem od 
Patákové Jiřiny, ***** ********** ***, *** ** *******, 
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1.2.  darovací smlouvu č. OEMM/DAR-2014/0581 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostku 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2014 
 

Z/589/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu vnějšího pláště objektů, 
které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové 
zóny města Dvůr Králové nad Labem - Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května čp. 1170, 
Červený Kostelec, na opravu krovu a novou krytinu na objektu bývalé sýpky bez čp. v Žirči, ve 
výši 100.000 Kč, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2014/0514  v souladu s bodem 1.1. a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu vnějšího pláště objektů, 
které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové 
zóny města Dvůr Králové nad Labem, ****** * **** ***********, ********** *****, **** ******* *** *****, 
na čp.  15, Havlíčkova ulice, Dvůr Králové nad Labem, ***** **** *******, ******** ******* *** ****, 
**** ******* *** *****, na čp. 41, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem a ********* 
********, ****** *** ***, **** ******* *** *****, na čp. 178, Husova ul. Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 03.07.2014 
 

Z/590/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatky č.1 zřizovacích listin příspěvkových organizací: 
− Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, 
− Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, 
− Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
− Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
− Základní umělecké školy R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí  

T. G. Masaryka 83, 
− Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinva 1444, 
− Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, 
− Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, 
− Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, 
− Hankova domu, městského kulturního zařízení, 
− Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, 
− Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

s platností od 12.06.2014 a pověřuje starostku města jejich podpisem. 
 

Z/591/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 
137, Dvůr Králové nad Labem, na úhradu nákladů spojených s účastí gymnastek na akci 
Eurogym 2014 v Helsingborgu ve Švédsku ve výši 10.000 Kč, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO - 2014/0395 dle bodu 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostku města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 02.07.2014 
 

Z/592/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem Krasobruslařskému klubu Dvůr 
Králové nad Labem z. s., Zborovská 2371, Dvůr Králové nad Labem ve výši: 
sportovní činnost oddílu - 139.150 Kč, 
Vánoce na ledě - 5.000 Kč, 
XXIV. ročník Vánočního závodu - 15.000 Kč, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO-2014/0578, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

2.1.1.  předložit starostce města smlouvu dle bodu 1.2. k podpisu. 
 

Termín: 02.07.2014 
 

Z/593/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního příspěvku Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 
818, 541 01 Trutnov,  na provoz jeslí v Dětském centru, R. A. Dvorského 1710, Dvůr Králové nad 
Labem. 

 

Z/594/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o činnosti, závěrečném účtu a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí Královská věnná města za rok 2013. 

 

Z/595/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2013 jako 
součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2013. 

 

Z/596/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
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     11.476,45 tis. Kč  
− na straně výdajů snižuje  o     40.202,88 tis. Kč 
− ve financování upravuje   o   - 28.726,43 tis. Kč  

 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2013 
 

− na straně příjmů      302.831,70 tis. Kč 
− na straně výdajů      270.125,70 tis. Kč 
− financování        -32.706,00 tis. Kč, 
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2.   schva lu je  

2.1.  závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2013 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2013 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením bez výhrad. 

 

Z/597/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
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 roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem, sestavenou 
k 31.12.2013, 

2 .   nevznáš í  

2.1.  požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky uvedené v bodě 1.1. 

 

Z/598/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí finančních 
prostředků v celkové výši 358.385,50 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-2014/0583 v souladu s bodem 
1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 20.06.2014 

 

Z/599/2014 - 25. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtové opatření č. 2 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  15.853.684,60 Kč 
− na straně výdajů zvyšuje   o    6.247.631.48 Kč 
− ve financování upravuje    o   -9.606.053,12 Kč  
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2014 
− na straně příjmů      308.489.897,60 Kč 
− na straně výdajů      328.191.341,16 Kč 
− financování         19.701.443,56 Kč. 
 
 
 

 
 

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

  starostka města      místostarosta 
 

   

 


