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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

4. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 11.06.2015 

 

Z/69/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města. 

 

Z/70/2015 - 4. 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 01.06.2015. 

 

Z/71/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
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, členkou Osadního výboru Zboží Zdenku Betyárovou, bytem Zboží 17, 
s platností od 12.06.2015. 

 

Z/72/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Zboží z 01.12.2014 
a Osadního výboru Žireč z 18.02. a 11.03.2015. 

 

Z/73/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  vydání obecně závazné vyhlášky města, která by omezovala hlučné činnosti (užívání např. travní 
sekačky, křovinořezů, cirkulárek, motorových pil, brusek) v neděli a ve státních svátcích. 

 

Z/74/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  navýšení počtu zaměstnanců města zařazených do Městské policie Dvůr Králové nad Labem  
o 2 pracovníky na celkový počet 18 s platností od 01.07.2015. 
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Z/75/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 792/1 o výměře 5 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle 
geometrického plánu č. 4505-7/2015 označené jako díl "a" za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2,  
tj. celkem za cenu 1.000 Kč Stanislavu Čtvrtečkovi a Haně Čtvrtečkové, ** ******** ****, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0267 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: 31.07.2015 
 

Z/76/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné 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 zřízení věcného práva k pozemkové parcele č. 486/1 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvu o bezúplatném převodu majetku a smlouvu o zřízení věcného práva č. 21/52/2015  
(ES-OEMM/OSTA- 2015/0303) 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: 19.06.2015 
 

Z/77/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkové parcely č. 2024/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 od Ing. Stanislava Kužely, správce konkursní podstaty úpadce 
TIBA, a. s., Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9. 

 

Z/78/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení části pozemkové parcely č. 1167/1 o výměře 73 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
označenou dle geometrického plánu č. 4520-76/2015 jako díl "a" za dohodnutou kupní cenu ve 
výši 395 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 28.835 Kč od Břetislava a Šárky Lukášových, ********* 
***, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0475 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: 19.06.2015 
 

Z/79/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 1984/10 o výměře 437 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do 
podílového spoluvlastnictví Davidu Kasnarovi, ****** ***** ****, *** ** **** ******* *** ***** a Adrianě 
Kořínkové, *** *** ****, *** ** **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu ve výši 359.874 Kč 
a podmínek stanovených zveřejněním č. 30/2015, 
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1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP - 2015/0472 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: 11.09.2015 
 

Z/80/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  nabytí pozemkových parcel č. 300/3, č. 300/7, obě v k. ú. Sylvárov od České republiky, Státního 
pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, a to z důvodu zajištění 
přístupu k nemovitostem pro občany, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem žádosti o převod pozemkových parcel č. 300/3, č. 300/7, obě  
v k. ú. Sylvárov, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit žádost o převod pozemkových parcel č. 300/3, č. 300/7, obě v k. ú. Sylvárov 
starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 19.06.2015 

 

Z/81/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej částí pozemkových parcel č. 487/1, č. 4328, č. 4329 o výměře 375 m2, všechny  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4495-174/2014 označená jako nově 
vzniklá pozemková parcela č. 487/3, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem za cenu  
75.000 Kč, do podílového spoluvlastnictví, a to Bělohoubkové Dagmaře, ******** ****, *** ** **** 
******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, Brdlíkové Věře, ******** 
****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, 
Chourové Janě, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní 
cenu 3.125 Kč, manželům Hlavsovi Milošovi a Hlavsové Mileně, ******** ****, *** ** **** ******* *** 
***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, manželům Horákovi Josefovi 
a Horákové Janě, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za 
kupní cenu 3.125 Kč, manželům Horákovi Luďkovi a Horákové Marcele, ******* ****, *** ** **** 
******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, Hráskému Vladimírovi, 
******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, 
manželům Kaupovi Karlovi a Kaupové Ludmile, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, manželům Kettnerovi Josefovi 
a Kettnerové Haně, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za 
kupní cenu 3.125 Kč, manželům Kirschovi Milošovi a Kirschové Dagmaře, ******** ****, *** ** **** 
******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, manželům Koppovi 
Romanovi a Koppové Lence, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, manželům Královi Lubomírovi a Králové Věře, ******** ****, *** ** 
**** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, Lorencovi 
Vítězslavovi, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní 
cenu 3.125 Kč, manželům Magáňovi Petrovi a Magáňové Miroslavě, ******** ****, *** ** **** ******* 
*** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, manželům Nohejlovi Pavlovi 
a Nohejlové Zdeňce, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za 
kupní cenu 3.125 Kč, manželům Odlovi Lukášovi a Odlové Lucii, ******** ****, *** ** **** ******* *** 
***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, Mgr. Pokorné Lucii, ******** ****, 
*** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, PhDr. 
Syrovátkové Ivaně, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za 
kupní cenu 3.125 Kč, manželům Ing. Trösterovi Pavlovi a Trösterové Renatě, ******** ****, *** ** 
**** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, Ing. Vojáčkové 
Miroslavě, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 
3.125 Kč, manželům Volákovi Pavlovi a Volákové Jindře, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, manželům Voňkovi Milošovi 
a Voňkové Miluši, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za 
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kupní cenu 3.125 Kč, manželům Zorádovi Josefovi a Zorádové Jitce, ******** ****, *** ** **** 
******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, Zvelebilové Miluši, 
******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 za kupní cenu 3.125 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0509 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.3.  odkoupení částí pozemkových parcel č. 437/3, č. 488/2 o výměře 206 m2 a 144 m2, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 4495-174/2014 označeny jako nově 
vzniklé pozemkové parcely č. 437/7 a č. 437/10, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem za 
cenu 70.000 Kč, od Bělohoubkové Dagmary, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Brdlíkové 
Věry, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Chourové Jany, ******** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, manželů Hlavsy Miloše a Hlavsové Mileny, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů 
Horáka Josefa a Horákové Jany, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Horáka Luďka 
a Horákové Marcely, ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, Hráského Vladimíra, ******** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, manželů Kaupy Karla a Kaupové Ludmily, ******** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, manželů Kettnera Josefa a Kettnerové Hany, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
manželů Kirsche Miloše a Kirschové Dagmary, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů 
Koppa Romana a Koppové Lenky, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Krále 
Lubomíra a Králové Věry, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Lorence Vítězslava, ******** ****, 
*** ** **** ******* *** *****, manželů Magáně Petra a Magáňové Miroslavy, ******** ****, *** ** **** 
******* *** *****, manželů Nohejla Pavla a Nohejlové Zdeňky, ******** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, manželů Odla Lukáše a Odlové Lucie, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Mgr. Pokorné 
Lucie, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, PhDr. Syrovátkové Ivany, ******** ****, *** ** **** 
******* *** *****, manželů Ing. Tröstera Pavla a Trösterové Renaty, ******** ****, *** ** **** ******* 
*** *****, Ing. Vojáčkové Miroslavy, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Voláka Pavla 
a Volákové Jindry, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Voňky Miloše a Voňkové 
Miluše, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Zoráda Josefa a Zorádové Jitky, ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****, Zvelebilové Miluše, Libušina 2769, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, 

1.4.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0510 v souladu s bodem 1.3. 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: 31.07.2015 
 

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

Termín: 31.07.2015 
 

Z/82/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 1068/11 v domě čp. 1068, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 1068  
a st. p. č. 1338 ve výši 536/1999 Davidu Vyšohlídovi, bytem ************ ***, *** ** **** ******* *** 
*****, za celkovou kupní cenu 685.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2015/0363 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 kupní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 10.09.2015 
 

 

 

 

 



Strana 5/8 

Z/83/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 2300/32 v domě čp. 2300, ul. Leoše Janáčka v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 2300  
a st. p. č. 3406 ve výši 8469/46184, Jiřímu Ponikelskému, ** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** * 
Pavlíně Kuhnové, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 935.800 Kč 
s úhradou kupní ceny následujícím způsobem: 
- část kupní ceny ve výši 51.750 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,  
- zbytek kupní ceny ve výši 884.050 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, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2015/0362 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 kupní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 10.09.2015 
 

Z/84/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 1988/12 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 522/17416 stavební firmě Jakub Hojný 
s. r. o., ** ****** ******* *****, *** ** ***** *, za celkovou kupní cenu 574.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2015/0265 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 kupní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 10.9.2015 
 

Z/85/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr zpracovat Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2015 - 2022. 

 

Z/86/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr výstavby cyklostezky "Labská stezka" v úseku Kuks - přehrada Les Království, 

1.2.  poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na úhradu nákladů v roce 2015 v souvislosti 
s realizací majetkoprávního vypořádání k pozemkům v rámci projektu  "Labská stezka" v celkové 
výši 800.000 Kč sdružení Královéhradecká labská o. p. s., zastoupenému ředitelkou společnosti 
Ladislavou Reichovou, 

1.3.  smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. OEMM/FIN-2015/0522 v souladu s bodem 1.2. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.4.  přijetí daru v souvislosti s realizací majetkoprávního vypořádání k pozemkům v rámci projektu 
"Labská stezka", 

1.5.  smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. OEMM/BUDO-2015/0521 v souladu s bodem 1.4. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku dle bodu 1.3. tohoto usnesení 
a smlouvu o smlouvě budoucí darovací dle bodu 1.5. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

Termín: 30.06.2015 
 

Z/87/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

1.1.  nepořídit změnu Územního plánu Dvůr Králové nad Labem na základě návrhu Milana Matysky ze 
14.05.2015. 

Z/88/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o činnosti, závěrečném účtu, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí Královská věnná města za rok 2014, 

2 .   schva lu je  

2.1.  stanovy dobrovolného svazku obcí Královská věnná města. 

 

Z/89/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  pověření Dušana Kubici k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve všech orgánech MAS 
Královédvorsko, z. s. k 12.06.2015, 

2 .   pověřu je  

2.1.  místostarostku Alexandru Jiřičkovou zastupováním města Dvůr Králové nad Labem ve všech 
orgánech MAS Královédvorsko, z. s., se všemi právy a povinnostmi člena, včetně práva 
hlasovacího, s platností od 12.06.2015. 

 

Z/90/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   udě lu je  

1.1.  cenu "Osobnost města Dvůr Králové nad Labem" za rok 2014, v oblasti organizace kulturního 
podniku Danu Šípkovi, v oblasti přínos pro ekonomický rozvoj města a regionu Ing. Jiřímu 
Hlavatému, v oblasti sportovní výkon v kategoriích: jednotlivci - mládež do 18 let Apoleně 
Výborné a Nikol Zdráhalové, jednotlivci - dospělí Jaromíru Malému, trenér, cvičitel Ing. Zdenku 
Havlovi, a v souladu s § 36 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, cenu města Vlastimilu Wágnerovi za veřejně prospěšné činnosti,  
MVDr. Petru Růžičkovi za celoživotní práci v oblasti hudby, Bc. Jaromíru Brdičkovi za celoživotní 
činnost v Hasičském záchranném sboru, a za dlouhodobou sportovní reprezentaci města 
Jaromíru Tomancovi a Josefu Wolfovi.  
 
 

Z/91/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, 
Dvůr Králové nad Labem na sportovní činnost oddílů - 241.000 Kč, sportovní činnost oddílu 
kopaná - 700.000 Kč, běh Safari - 6.000 Kč, O pohár radnice - 4.000 Kč, neckyáda - 5.000 Kč, 
sjezd žáků na divoké vodě - 10.000 Kč a Podzvičinský turnaj dvojic - 5.000 Kč, 

1.2.  smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2015/0477, ŠKS/SMDO - 2015/0478 a ŠKS/SMDO - 2015/0479 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem. 

 

Z/92/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
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  
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zóny města Dvůr Králové nad Labem - Stavební společnosti Žižka, spol. s. r. o., Elišky 
Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 40.000 Kč na opravu fasády, výměnu 
oken a výkladů čp. 79, ul. Revoluční, Dvůr Králové nad Labem, a 60.000 Kč na opravu fasády 
a výměnu oken čp. 80, ul. Revoluční, Dvůr Králové nad Labem, Josefu Pešťákovi, *********** ****, 
**** ******* *** *****, 30.000 Kč na opravu vnějšího pláště čp. 45, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad 
Labem, a Hradecké pekárně, s. r. o., Bieblova 849, 500 03 Hradec Králové, 70.000 Kč na 
výměnu oken a repasování pavlačových dveří v čp. 61, ul. Revoluční, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2015/0481, ŠKS/SMDO - 2015/0484 a ŠKS/SMDO - 2015/0485 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-ŠKIC 

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

Termín: 03.07.2015 

3 .   neschva lu je  

3.1.  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, Jiřímu Němcovi na opravu střechy  čp. 20, ul. Havlíčkova, 
Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/93/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   u rču je  

1.1.  v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, další 
okruh úkolů svěřených místostarostce Alexandře Jiřičkové takto: dotační a investiční tituly, 
projekty a strategické a rozvojové materiály města, s platností od 12.06.2015. 

 

Z/94/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem, sestavenou 
k 31.12.2014, 

2 .   nevznáš í  

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

 

Z/95/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2014 jako 
součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2014. 

 

Z/96/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2014 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2014 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením s výhradami. Náprava uvedených dílčích nedostatků roku 2014 
bude, v souladu s § 17, odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších doplnění a předpisů, provedena způsobem a opatřeními 
popsanými v příloze č. 2 k materiálu ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2014 - Harmonogram a postup opatření k nápravě chyb a nedostatků 
zjištěných Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014. 

 

Z/97/2015 - 4. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2015 schválené Radou města Dvůr Králové nad Labem, 
upravující schválený rozpočet na rok 2015 a zahrnující změny v rámci jednotlivých organizačních 
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 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, 

2 .   schva lu je  

2.1.  rozpočtové opatření č. 3 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    23.381.303,39 Kč 
− na straně výdajů snižuje  o         684.998,10 Kč 
− ve financování upravuje  o   -24.066.301,49 Kč   

 
 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2015  
 

− na straně příjmů      327.723.184,39 Kč 
− na straně výdajů      340.741.225,60 Kč 
− financování        13.018.041,21 Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 


