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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

3. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 10.03.2015 

 

Z/41/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města. 

 

Z/42/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 02.03.2015. 

 

Z/43/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vnitřní 
předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2015 - Statut finančního výboru, s platností od 
11.03.2015. 

 

Z/44/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   vo l í  

1.1.  ve  smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, dalším členem Osadního výboru Žireč Vladimíra Mertlíka, bytem Žireč 43, 
s platností od 11.03.2015. 

 

Z/45/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 04.11.2014 
a 14.01.2015. 

 

Z/46/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   navrhu je  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  Kateřinu Pospíšilovou, referentku odboru rozpočtu a financí MěÚ Dvůr 
Králové nad Labem zástupcem města Dvůr Králové nad Labem v dozorčí radě Městských 
vodovodů a kanalizací Dvůr Králové nad Labem s. r. o.  
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Z/47/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 629 o výměře 23.257 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora 
Králové, dle geometrického plánu č. 222-28/2013 od Královéhradeckého kraje, Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

1.2.  darovací smlouvu č. OEMM/DAR-2015/0045 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 20.03.2015 
 

Z/48/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavební parcely č. 251 o výměře 158 m2 v k. ú. Doubravice u Dvora Králové bez stavby 
čp. 152, za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.900 Kč, z důvodu prodeje spolku pracujícímu 
s dětmi a mládeží, Tělocvičné jednotě Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 
137, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0125 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 20.03.2015 
 

Z/49/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 1107/4 o výměře 96 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle 
geometrického plánu označené jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1107/141 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem za cenu 19.200 Kč Jiřímu 
Skořepovi, ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0136 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.3.  prodej části pozemkové parcely č. 1107/4 o výměře 96 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle 
geometrického plánu označené jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1107/140 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem za cenu 19.200 Kč Petru 
Líbalovi, ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.4.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0137 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.5.  prodej části pozemkové parcely č. 1107/4 o výměře 79 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle 
geometrického plánu označené jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1107/139 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem za cenu 15.800 Kč Evě 
Roupové, ********* ***, *** ** **** ******* *** *****, 

1.6.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0138 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.7.  prodej části pozemkové parcely č. 1107/4 o výměře 118 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle 
geometrického plánu označené jako pozemková parcela č. 1107/4 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem za cenu 23.600 Kč Viktoru Novákovi, ******* 
****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.8.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0139 v souladu s bodem 1.7. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu 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 starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 29.05.2015 
 

2.1.2.  předložit smlouvu dle bodu 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 29.05.2015 
 

2.1.3.  předložit smlouvu dle bodu 1.6. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 29.05.2015 
 

2.1.4.  předložit smlouvu dle bodu 1.8. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 29.05.2015 
 

Z/50/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej stavební parcely č. 271/5 včetně budovy čp. 323 o výměře 971 m2, pozemkové parcely  
č. 180/2 o výměře 695 m2, pozemkové parcely č. 4330 o výměře 635 m2, všechny v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem. 

 

Z/51/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 47/1, č. 47/2, č. 47/3 
a pozemkových parcelách č. 320, č. 322, č. 409 dílu 1 vedených ve zjednodušené evidenci, 
všechny v k. ú. Žireč Ves v rozsahu geometrických plánů č. 124-369/2014 a č. 126-13/2015, za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. OEMM/VB-2015/0207 s Ladislavem 
Kulhánkem, ***** **, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města podpisu. 
 

Termín: 20.03.2015 
 

Z/52/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   ruš í  

1.1.  část usnesení č. Z/260-1.2./2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 21.06.2012, 

2 .   schva lu je  

2.1.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0229 s Ladislavem Zavřelem, ***** **, **** ******* *** *****, 
Pavlem Zavřelem, ***** **, **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 27.03.2015 
 

Z/53/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   neschva lu je  

1.1.  změnu kupní smlouvy z 17.06.2009, spočívající v prodloužení doby výstavby rodinného domu na 
pozemkové parcele č. 1984/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s manželi Petrem a Miriam  
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Hendrychovými, ********* ***, *** ** ****** ******* a trvá na uplatnění smluvní pokuty dle čl. VII. 
kupní smlouvy z 17.06.2009, 

1.2.  změnu kupní smlouvy z 13.05.2009, spočívající v prodloužení doby výstavby rodinného domu na 
pozemkové parcele č. 2004/14 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s Ing. Jaroslavem Svobodou, 
******** **, *** ** **** ******* *** ***** a trvá na uplatnění smluvní pokuty dle čl. VII. kupní smlouvy 
z 13.05.2009, 

1.3.  změnu kupní smlouvy z 15.01.2010, spočívající v prodloužení doby výstavby rodinného domu na 
pozemkové parcele č. 2004/6 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s Pavlem Šimkem, **************** 
***, *** ** **** ******* *** ***** a Renatou Šimkovou, ****** ***, *** ** **** ***** *** ****** a trvá na 
uplatnění smluvní pokuty dle čl. VII. kupní smlouvy z 15.01.2010. 

 

Z/54/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 1987/13 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 203/17416 Mariyi Radetské, ***** ******* 
** ** ******** **, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 213.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2015/0185 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 20.03.2015 
 

Z/55/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. RIM/OSTA-2004/0161-D3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s Andreou 
Březskou, *********** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 27.03.2015 

 

Z/56/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  změnu katastrální hranice mezi k. ú. Verdek a Nové Lesy dle zpracovaných podkladů v rámci 
„Komplexní pozemkové úpravy Verdek a Nové Lesy“.    

 

Z/57/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   souh las í  

1.1.  s realizací akce: "Rekonstrukce hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a hendikepované turisty - 
Dvůr Králové nad Labem" v Revoluční ulici. 

 

Z/58/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
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 
mládeže) - 750.000 Kč a (sportovní činnost dospělí) - 272.000 Kč a 20.000 Kč (exhibiční utkání), 
 
 



Strana 5/7 

Karate DO, B. Němcové 950, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) - 80.000 Kč 
Team DK, Havlíčkova 15, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) - 65.000 Kč 
Softball Club, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) - 100.000 Kč a (MS 
juniorek Oklahoma City)10.000 Kč 
TJ Sokol Lipnice, Lipnice 120 (sportovní činnost) - 40.000 Kč a (turnaj v nohejbale) - 1.500 Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem 
(sportovní činnost) - 292.000 Kč, (oblastní přebor ve skocích na trampolíně) - 2.500 Kč, 
(evropské atletické hry) - 10.000 Kč, (oblastní přebor Teamgym junior) - 8.000 Kč a (účast na 
MČR Teamgym junior) - 7.000 Kč, 
Krasobruslařský klub, Dvůr Králové nad Labem (sportovní činnost) - 230.000 Kč, (Vánoce na 
ledě) - 4.000 Kč a (Vánoční závod) - 13.500 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) - 90.000 Kč 
Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, Okružní 2319, Dvůr Králové nad Labem (sportovní 
činnost) - 120.000 Kč, (turnaje barevného volejbalu) - 13.500 Kč a (Královédvorský volejbalový 
den) - 6.500 Kč, 

1.2.  smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2015/0112, ŠKS/SMDO - 2015/0113, ŠKS/SMDO - 2015/0114, 
ŠKS/SMDO - 2015/0116, ŠKS/SMDO - 2015/0117, ŠKS/SMDO - 2015/0118, ŠKS/SMDO - 
2015/0119, ŠKS/SMDO - 2015/0123, ŠKS/SMDO - 2015/0124, ŠKS/SMDO - 2015/0168, 
ŠKS/SMDO - 2015/0170, ŠKS/SMDO - 2015/0171, ŠKS/SMDO - 2015/0200 v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží J. Wolkera 137, Dvůr 
Králové nad Labem na sportovní činnost a na projekty: Podzvičinský turnaj dvojic, Běh Safari, 
neckyádu, O pohár radnice města, závody žáků na divoké vodě, Krakonošovo Labíčko - 
kajakcross. 

 

Z/59/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
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: 
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec - (zahradní slavnosti) 
10.000 Kč 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží J. Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem - (tábor) 
5.000 Kč, (dětské šibřinky) 3.000 Kč a (pohádkový pochod) 1.000 Kč 
TJ Sokol Lipnice, Lipnice 120 - (pochod okolo Lipnice a dětský den) 10.000 Kč a (májová 
veselice) 5.000 Kč 
Old Racing Club, Klicperova 2498, Dvůr Králové nad Labem - (Královédvorský okruh o cenu  
F. Šťastného) 50.000 Kč a (Dvorské toulky do Ratibořic) 3.000 Kč, 

1.2.  smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2015/0152, ŠKS/SMDO - 2015/0155, ŠKS/SMDO - 2015/0161, 
ŠKS/SMDO - 2015/0177, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

 

Z/60/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
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 110.000 Kč 
- denní stacionář 100.000 Kč 
- domov pro seniory 50.000 Kč 
- domov se zvláštním režimem 70.000 Kč 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem 
- osobní asistence 100.000 Kč 
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 100.000 Kč 
- sociálně terapeutické dílny 50.000 Kč 
- odborné sociální poradenství 50.000 Kč 
- sociálně aktivizační služby 60.000 Kč 
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Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec 
- odlehčovací služby v Domově sv. Josefa, Žireč 100.000 Kč 
- domov pro osoby se zdravotním postižením v Domově sv. Josefa, Žireč 70.000 Kč 
- odlehčovací služby v hospici Anežky České 30.000 Kč 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov RIAPS, Procházkova 818, Trutnov 
- kontaktní centrum 45.000 Kč 
- sociální poradenství 20.000 Kč 
- sociální rehabilitace 20.000 Kč, 

1.2.  smlouvy o poskytnutí dotací č. ŠKS/SMDO-2015/0219, ŠKS/SMDO-2015/0220, ŠKS/SMDO-
2015/0221, ŠKS/SMDO-2015/0222, 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. 

 

Z/61/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 3 zřizovací listiny Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/62/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení o konání valné hromady Krematoria a. s. Jaroměř 24.04.2015. 

 

Z/63/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  investiční záměr a podání žádosti o dotaci na realizaci akce: "Sanace souboru pomníků 
z Prusko-rakouské války roku 1866 ve Dvoře Králové nad Labem". 

 

Z/64/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o souhrnných hodnotách rozpočtového opatření č. 12 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 KÚ Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
 
- na straně příjmů snižuje   o   13.197.441,67 Kč 
- na straně výdajů snižuje   o   26.166.629,75 Kč 
- ve financování upravuje    o  -12.969.188,08 Kč  
 
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2014 
 
- na straně příjmů      318.090.930,42 Kč 
- na straně výdajů      303.121.609,83 Kč 
- financování        -14.969.320,59 Kč. 
 

Z/65/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
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 2015, a to ve znění přílohy č. 1. 
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Z/66/2015 - 3. 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 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 2015, 

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-2015/0254 pro 
výše uvedený účel s Městskou nemocnicí, a. s. se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ES č. RAF/SMDO-
2015/0254 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 16.03.2015 

 

Z/67/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2015 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek 
rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů,  které upravuje schválený rozpočet na rok 2015 
zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, a to v následujícím sestavení : 
 

− na straně příjmů zvyšuje   o   2.178.111,00 Kč 
− na straně výdajů zvyšuje   o   2.853.150,70 Kč 
− ve financování upravuje   o      675.039,70 Kč  

 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2015 
 

− na straně příjmů       304.341.881,00 Kč 
− na straně výdajů       341.426.223,70 Kč 
− financování         37.084.342,70 Kč. 

 

Z/68/2015 - 3. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   pověřu je  

1.1.  ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, 
zastupitele města Jana Štípka řízením Městské policie Dvůr Králové nad Labem s platností od 
11.03.2015, 

1.2.  starostu města podpisem pověření dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 

 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


