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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

31. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 30.8.2011 

 

R/777/2011 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení č. R/772/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2011, 
2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

2.1.  schválit postup stanovení nabídkové ceny bytových jednotek v domech zařazených do první 
etapy prodeje usnesením č. R/395/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad Labem, v případech 
prodejů stávajícím nájemcům těchto bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., skládající se z 
65% ceny stanovené znaleckým ohodnocením, zvýšené o náklady spojené s prodejem (znalecké 
ocenění a další náklady předcházející zápisu jednotky do katastru nemovitostí), a dále o náklady 
vložené do údržby a oprav bytové jednotky a společných částí domů, a to ve výši 100% nákladů 
vložených do údržby a oprav uskutečněných od 01.01.2011 do okamžiku vyhotovení nabídky na 
příslušnou bytovou jednotku a 50% nákladů vložených do údržby a oprav v letech 2009 a 2010. 
Nabídka ve smyslu tohoto usnesení bude zaslána pouze nájemcům, kteří nejsou v době zaslání 
nabídky dlužníky města. V případě, že budou v domě prodány všechny bytové jednotky (vyjma 
volných bytových jednotek), bude po předložení notářského zápisu o vzniku společenství vlastníků 
předmětného domu vyplacen na účet tohoto společenství do fondu oprav domu 5% příspěvek z 
kupní ceny všech bytů v domě prodaných jejich nájemníkům. Pro poskytnutí příspěvku v případě 
spoluvlastnictví nemovitosti více spoluvlastníky platí obecná ustanovení občanského zákoníku,.  

2.2.  schválit postup stanovení minimální ceny v případech prodejů neobsazených bytů v domech 
zařazených do první etapy prodeje usnesení č. R/395/2011 - 19. Rada města Dvůr Králové nad 
Labem obálkovou metodou, a to ve výši 100% ceny stanovené znaleckým ohodnocením, zvýšené 
o náklady spojené s prodejem (znalecké ocenění a další náklady předcházející zápisu jednotky do 
katastru nemovitostí) a dále o náklady vložené do údržby a oprav bytové jednotky a společných 
částí domu, a to ve výši 100% nákladů vložených do údržby a oprav uskutečněných od 01.01.2011 
do okamžiku zveřejnění záměru prodeje na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem a 50% nákladů vložených do údržby a oprav v letech 2009 a 2010. 

R/778/2011 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  své usnesení č. R/757-1.1,1.2/2011 - 30. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
23.08.2011, 

2 .   schva lu je  
2.1.  u bytů dle předloženého seznamu výši smluvního nájemného 50,- Kč/m2/měsíc u bytů standard 

kvality a 42,- Kč/m2/měsíc u bytů se sníženou kvalitou počínaje třetím kalendářním měsícem od 
doručení návrhu na zvýšení nájemného; částka smluvního nájemného zahrnuje i nájemné za 
vybavení bytu, 

2.2.  text dopisu, který bude nájemníkům zaslán společně s dodatky obsahující zvýšení nájemného a 
pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/779/2011 - 31. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í  
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1.1.  stanovisko advokátní kanceláře Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, s. r. o., 
se sídlem Na Pankráci 30a/404, Praha 4, PSČ 140 00, týkající se vývoje a aktuálního stavu 
soudních sporů, které vede město Dvůr Králové nad Labem se společností Vodovody a kanalizace 
Dvůr Králové n. L. spol. s r. o. , se sídlem náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 
544 01, obsažené v dokumentu "Přehled soudní agendy vedené za Město Dvůr Králové nad 
Labem advokátní kanceláří Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, s. r. o." 

1.2.  stanovisko společnosti Mazars Conzulting, s. r. o., Znalecký ústav v oboru ekonomika, se 
sídlem Pobřežní 3/620, Praha 8, PSČ 186 00, týkající se stanovení snížení hodnoty obchodních 
podílů na společnosti VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L., spol. s r. o., se sídlem 
náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01, vlivem předčasného ukončení 
nájemní smlouvy ze dne 01. 02. 1994 mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností 
Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L. spol. s r. o., obsažené v dokumentu "Expertní zpráva 
číslo 19-06/2011" 

2 .   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  
2.1.  vzít na vědomí informaci rady města o vývoji a aktuálním stavu soudních sporů, které vede 

město Dvůr Králové nad Labem se společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L. spol. s 
r.o., se sídlem náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01, ve smyslu přílohy č. 
1  k tomuto usnesení; 

2.2.  vzít na vědomí informaci rady města o stanovisku společnosti Mazars Consulting, s.r.o., 
Znalecký ústav v oboru ekonomika, se sídlem Pobřežní 3/620, Praha 8, PSČ 186 00 o stanovení 
snížení hodnoty obchodních podílů na společnosti VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. 
L. spol. s r.o. vlivem předčasného ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.2.1994 mezi městem Dvůr 
Králové nad Labem a společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L. spol. s r.o., se sídlem 
náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01, ve smyslu přílohy č. 2 k tomuto 
usnesení; 

2.3.  schválit dosavadní postup rady města ve věci řešení vztahů města Dvůr Králové nad Labem se 
společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L. spol. s r.o., se sídlem náměstí Denisovo 
766, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01, ve smyslu přílohy č. 1 k tomuto usnesení; 
  

2.4.  pověřit starostku města vést jednání o mimosoudním řešení sporů města Dvůr Králové nad 
Labem a společnosti Vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L., spol. s r. o., se sídlem náměstí 
Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01, s jednatelem společnosti VODOVODY A 
KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r. o., Ing. Zdeňkem Koubou. 

 
 
 
 
  Edita Vaňková      Jan Bém 
  starostka města              místostarosta 
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