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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

38. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 03.11.2011 

 

R/979/2011 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se zproštěním mlčenlivosti advokátní kanceláře Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři Praha v 
právních věcech týkajících se vztahů mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností 
VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n.L. s. r.o. vůči advokátní kanceláři Havel, Holásek, 
patrners, Praha a pověřuje starostku podpisem zproštění mlčenlivosti.  

R/980/2011 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit nabytí části pozemkových parcel č. 2616/3, č. 3569/1 a č. 142/5 - vše v k.ú. Dvůr Králové 
nad Labem o souhrnné výměře  cca 4.348 m2  za dohodnutou cenu 3.452.000,- Kč za účelem 
přestavby autobusového nádraží Dvůr Králové nad Labem postupem, kdy bude uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí kupní a k uzavření smlouvy kupní dojde do 60 dnů poté, kdy 
budoucí kupující obdrží pravomocné rozhodnutí o poskytnutí dotace na rekonstrukci 
autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem, za podmínky převzetí povinností povinného 
ze smlouvy o věcném břemeni, uzavřené dne 12.05.2000 mezi povinným, společností OSNADO 
spol. s r.o. Svoboda nad Úpou, Nádražní 501, a oprávněným, společností Imobilia Phi s.r.o. IČ 
26172470, Praha 1, Spálená 29, budoucím kupujícím, týkajících se částí pozemkových parcel, 
které jsou předmětem nabytí pozemků, 

1.2.  schválit závazek města Dvůr Králové nad Labem zřídit věcné břemeno ve prospěch budoucího 
prodávajícího, spočívající v právu průchodu a průjezdu po pozemcích, které jsou předmětem 
nabytí pozemků, za účelem přístupu na části pozemkových parcel, které nejsou předmětem 
nabytí pozemků a do budovy čp. 1076 na st.p.č. 1251, které zůstává ve vlastnictví budoucího 
prodávajícího, 

1.3.  schválit způsob úhrady části kupní ceny ve výši 1.500.000,- Kč  předplacením úhrady poplatku za 
vjezd na autobusové nádraží vozidly budoucího prodávajícího po dobu 24 měsíců, počínaje 
měsícem následujícím po pravomocném nabytí pozemků v areálu autobusového nádraží 
budoucím kupujícím s tím, že předplacený poplatek bude uplatněn jako sleva z budoucí 
fakturace za právo vjezdu na autobusové nádraží ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem,  

1.4.  schválit smlouvu o smlouvě budoucí kupní a pověřit starostku města jejím podpisem.  
2 .   uk ládá  

2.1.  vedoucímu RIM-EMM 
2.1.1.  zadat zpracování znaleckého posudku na pozemky dle části 1.1. tohoto usnesení, metodou 

ocenění pro účely podání žádosti o dotaci na projekt přestavby autobusového nádraží ve 
Dvoře Králové nad Labem.  

Termín: 10.11.2011 

R/981/2011 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.  doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1. souhlasit s použitím finančních prostředků obdržených z dotace na akci: „Rekonstrukce 
Městských lázní ve Dvoře Králové nad Labem“ na akci: „Rekonstrukce autobusového nádraží ve 
Dvoře Králové nad Labem“, v případě kladného vyřízení žádosti města o změnu účelu čerpání 
těchto finančních prostředků,  
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1.2. schválit podání žádosti o změnu účelu čerpání finančních prostředků dotace dle smlouvy č. 
RR/2011/010 o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje z akce: 
„Rekonstrukce Městských lázní ve Dvoře Králové nad Labem“ na nákup pozemků, zajištění 
projektové dokumentace a administrativní zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby 
akce: „Rekonstrukce autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem“,  

2 .  doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  u lož i t  
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1.  zajistit podání žádosti o změnu účelu čerpání finančních prostředků poskytovateli 
              investiční dotace prostřednictvím Odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a 
              kultury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,  
                                               Termín: 30.11.2011 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1      zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu na rok 2012.          
                                                                                                                              Termín: 30.11.2011 

R/982/2011 - 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  program 7. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného v úterý 
15.11.2011 od 17 hodin v sále Hankova domu:  
1. Zahájení 
2. Problematika přestavby autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem 
3. Diskuze 
4. Závěr 
 
 
 
 
 
     Edita Vaňková        Jan Bém 
    starostka města               místostarosta  

  
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 
  


	VÝPIS  Z  USNESENÍ

