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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

26. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 11.09.2014 

 

Z/600/2014 - 26. 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/601/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města ze 04.09.2014. 

 

Z/602/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2014 s účinností od 01.01.2015. 

 

Z/603/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Volejbalovému klubu Dvůr Králové nad Labem, Okružní 2319, Dvůr Králové 
nad Labem ve výši 20.000 Kč na úhradu nájemného, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2014/0635, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

 

Z/604/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Softball Clubu, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 8.000 Kč, 
na úhradu nákladů spojených s účastí čtyř hráček v evropské kvalifikaci Junior League Softball 
v Brzegu ve dnech 16.07.- 20.07.2014, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2014/0642 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy v termínu do 30.09.2014, 
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Z/605/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  dopis Georgiose Karadzose z 20.08.2014, 

2 .   schva lu je  

2.1.  odpověď, dle přílohy č. 2, na dopis Georgiose Karadzose z 20.08.2014, a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

 

Z/606/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Strategii vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018. 

 

Z/607/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ověřu je  

1.1.  že Změna č. 1 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem není v rozporu s politikou územního 
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se 
stanoviskem krajského úřadu, 

2 .   vydává  

2.1.  Změnu č. 1 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 13 a přílohy 
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

Z/608/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  žádost Zdeňka Větrovského o odškodnění za znemožnění podnikání v čp. 823 v ul. 28. října, 

2 .   schva lu je  

2.1.  žádost Zdeňka Větrovského považovat za neodůvodněnou a v souladu s připravenou odpovědí ji 
zamítnout. 

 

Z/609/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  část usnesení č. Z/564/2014 - 25. ZM z 12.06.2014, bod 2.5. a 3.1., tj. schválení zahájení veřejné 
zakázky za předpokladu nabytí právní moci všech stavebních povolení potřebných k realizaci 
předmětu veřejné zakázky a rámcový harmonogram, 

2 .   schva lu je  

2.1.  zahájit nadlimitní veřejnou zakázku na stavbu: "Čistírna odpadních vod a rekonstrukce 
kanalizace ve Dvoře Králové nad Labem" ihned, 

3 .   bere  na  vědom í 

3.1.  rámcový harmonogram zadávacího řízení předmětné zakázky. 

 

Z/610/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 513, č. 519/1, č. 4753,  
č. 4757/1, stavebních parcelách č. 483, č. 4816, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. OEMM/VB-2014/634 se společností 
Protivítr-invest, s. r. o.,  Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3 a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 26.09.2014 
 

Z/611/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 24/2 v k. ú. Žireč Městys Oblastní charitě Červený Kostelec,  
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec. 

 

Z/612/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  se zřízením služebnosti na části pozemkové parcely č. 3802/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
jednorázovou finanční úplatu ve výši pětinásobku ročního užitku 12 Kč/m2 plochy, minimálně 
však ve výši 1.000 Kč bez příslušné sazby DPH, se stavbou na části pozemkové parcely  
č. 3802/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti číslo 1DHM1-40030 a smlouvu o souhlasu 
s provedením stavby (ES-OEMM/BUDO-2014/0746) s Povodím Labe, státním podnikem, Víta 
Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí a pověřuje starostku města jejím 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 19.09.2014 
 

Z/613/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr bezúplatného nabytí pozemkové parcely č. 486/1 o výměře 312 m2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem ve veřejném zájmu 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 OEMM 

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

 
Termín: 19.09.2014 

 

Z/614/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  darování pozemkové parcely č. 634  o výměře 130 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové včetně 
části asfaltové komunikace do podílového spoluvlastnictví RNDr. Josefu Janečkovi, ******** 
******, *** ** ******* *, Ing. Miroslavu Janečkovi, ********** **, *** ** **** ******* *** *****, Vladimíru 
Janečkovi, ** ** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, Martě Kratochvílové, ********* ***, *** ** 
*******, MUDr. Janě Nezdařilové CSc., ********* ******, *** ** ****, Růženě Sochové, *********** ***, 
*** ** ******, Ing. Evženu Šulcovi, ********* ****, *** ** *******, Luďku Šulcovi, ********* ****, *** ** 
**** ******* *** *****, Petru Šulcovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, Aleně Zelené, ***** **, 
*** ** **** ******* *** ***** za podmínky zřízení úplatného věcného břemene pro stávající 
kanalizační stoku ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem, a to za jednorázovou úplatu ve 
výši 1.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostku města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2014 
 

Z/615/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  změnu části usnesení č. Z/460/2013 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 05.09.2013 spočívající v nahrazení textu "na dobu 6 let" textem "na dobu 9 let", 

1.2.  dodatek č. OEMM/KUPP-2008/581-D1 ke kupní smlouvě z 26.11.2008 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Radimem Musilem, ******* *, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem. 

2 .   ruš í  

2.1.  bod 1.2. usnesení č. Z/460/2013 - 19. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
z 05.09.2013, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 19.09.2014 
 

Z/616/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 33 o výměře 60 m2 v k. ú. Žireč Městys za dohodnutou kupní cenu 
ve výši 7.200 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, 

2 .   pověřu je  

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.09.2014 
 

Z/617/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 79/512/2014 (ES-OEMM/DAR-2014/0756) 
týkající se pozemkové parcely č. 3798/9 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s Českou republikou - 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,  
128 00 Praha 2 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 19.09.2014 
 

Z/618/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej částí pozemkových parcel č. 269/1, č. 269/3, č. 265, všechny v k. ú. Žireč Ves, Štěpánu 
Harwotovi ml., ***** ***, *** ** **** ******* *** *****, 

2 .   t r vá  

2.1.  v případě prodeje pozemkové parcely č. 257 a části pozemkové parcely č. 259/2, obě  
v k. ú. Žireč Ves, na kupní ceně ve výši 150 Kč/m2. 
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Z/619/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  směnu části pozemkové parcely č. 4770 o výměře 90 m2, která je dle geometrického plánu  
č. 4460-286/2014 označena jako díl "e" za část stavební parcely č. 23 o výměře 71 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 4460-286/2014 označena jako díl "a" a část pozemkové parcely  
č. 4227 o výměře 53 m2, která je dle geometrického plánu č. 4460-286/2014 označena jako díl 
"b", bez dalšího finančního vyrovnání se Stavební společností Žižka spol. s r. o., Elišky 
Krásnohorské 2897, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, 

1.2.  směnnou smlouvu číslo OEMM/SMEN-2014/0761 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: 30.09.2014 
 

Z/620/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o podaném odvolání proti rozhodnutí rady města č. usnesení R/1086/2013 - 94. Rada 
města Dvůr Králové nad Labem z 26.02.2013. 

 

Z/621/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 378 o celkové výměře 1 703 m2, k. ú. Doubravice u Dvora Králové, 
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 809/2/14 z 10.02.2014, tj. za celkovou kupní 
cenu 17.030 Kč, Martině Eliášové, ***** **** *** ** ****** ***, *** ** ******* ** ***** *****, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/460 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: 30.09.2014 
 

Z/622/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  směnu části pozemkové parcely č. 1827/2 o výměře 21 m2, která je dle geometrického plánu  
č. 4463-299/2014 označena jako díl „b” a části pozemkové parcely č. 1895 o výměře 222 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 4463-299/2014 označena jako díl „c” za část pozemkové 
parcely č. 1824/2 o výměře 152 m2, která je dle geometrického plánu č. 4463-299/2014 
označena jako díl „a"  a část stavební parcely č.1348/1 o výměře 64 m2, která je dle 
geometrického plánu č. 4463-299/2014 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4865, 
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem bez dalšího finančního vyrovnání, s Miroslavem 
Tomancem, ********** ****, *** ** **** ******* *** *****. 

1.2.  směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2014/770 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 směnnou smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
 

Termín: 11.10.2014 
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Z/623/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkových parcel č. 2240/15 a č. 2251/22 o celkové výměře 336 m2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, které byly odděleny GP 4443-176/2014 z 10.07.2014 a označeny jako díl "e" 
a "f", za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 67.200 Kč, Lumíru Vlkovi, ***** 
********** ****, *** ** ***** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/753 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

1.3.  prodej části pozemkových parcel č. 2240/15 a č. 2251/21 o celkové výměře 330 m2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, které byly odděleny GP 4443-176/2014 z 10.07.2014 a označeny jako díl "c" 
a "d", za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 66.000 Kč, Vlastimilu a Ing. Markétě 
Brentnerovým, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****,*** 

1.4.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/752 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

1.5.  prodej části pozemkových parcel č. 2240/15 a č. 2240/16 o celkové výměře 220 m2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, které byly odděleny GP 4443-176/2014 z 10.07.2014 a označeny jako díl "a" 
a "b", za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 44.000 Kč, Janu a Boženě 
Kábrtovým, ***** ********** ****, *** ** **** ******* *** *****,** 

1.6.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/750 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

1.7.  prodej části pozemkové parcely č. 2240/15 o celkové výměře 234 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, která byla oddělena GP 4443-176/2014 z 10.07.2014 a označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 2240/35 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za 
celkovou kupní cenu 46.800 Kč, Romaně Hendrychové, ***** * ****** ***, *** ** ****** *******,* 

1.8.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/754 v souladu s bodem 1.7. 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. a 1.8. tohoto usnesení starostce města 
k podpisu. 

 
Termín: 11.10.2014 

 

Z/624/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 755/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která je oddělena 
geometrickým plánem č. 4461-288/2014 a označená jako nově vzniklá pozemková parcela  
č. 755/3 o výměře 535 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavu a Reketi Janečkovým, ***** 
******** ****, *** ** **** ******* *** *****, za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 107.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/771 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: 11.10.2014 
 

Z/625/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  rozpočtová opatření č. 3, 4, 5, a 6 pro rok 2014 schválená Radou města Dvůr Králové nad 
Labem, upravující schválený rozpočet na rok 2014 a zahrnující změny v rámci jednotlivých 
organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změny závazných ukazatelů, vše v souladu 
s usnesením zastupitelstva města č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 
Labem ze 07.03.2013, 
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2.   schva lu je  

2.1.  rozpočtové opatření č. 7 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   10.964.767,20 Kč 
− na straně výdajů zvyšuje   o     2.809.222,42 Kč 
− ve financování upravuje   o   -8.155.544,78 Kč   

 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2014 
 

− na straně příjmů      319.454.664,80 Kč 
− na straně výdajů      331.000.563,58 Kč 
− financování        11.545.898,78 Kč. 

 

Z/626/2014 - 26. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  interpelaci Vratislava Davida. 

 

 

 

 

 

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

  starostka města      místostarosta 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 


