
1/9 

 

 

ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

18. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

 konaného dne 09.12.2021 

Z/415/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

2. schvaluje 

2.1. nové termíny nesplněných úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle přílohy 

č. 2. 

 

Z/416/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 06.12.2021. 

 

Z/417/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis Osadního výboru Verdek z 26.07. a 14.10.2021, zápis Osadního výboru Zboží 

z 06.09.2021, zápis Osadního výboru Žireč z 06.09.2021 a zápis Osadního výboru Lipnice 

z 08.09.2021, 

2. schvaluje 

2.1. odpověď na zápisy Osadního výboru Verdek z 26.07. a 14.10.2021, Osadního výboru Zboží 

z 06.09.2021, Osadního výboru Žireč z 06.09.2021 a Osadního výboru Lipnice z 08.09.2021. 

 

 



2/9 

 

 

Z/418/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za každé 

jednání v roce 2021 ve výši 200 Kč členům výborů a 300 Kč předsedům výborů. 

 

Z/419/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. Jana Jarolíma jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem Změny 

č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/420/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. že záměr ZŠ speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí, spočívajícího v prověření 

možnosti umístění a realizace nové budovy školy na p. p. č. 1608/1 a 1608/2 v katastrálním 

území Dvůr Králové nad Labem, bude součástí Změny č. 4 Územního plánu Dvůr Králové 

nad Labem. 

 

Z/421/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. prověřit v rámci Změny č. 5 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem návrh společnosti 

Czech Retail Project Delta k. s. spočívající ve změně způsobu využití plochy p. p. č. 3993/3 

v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem z využití DS – plochy dopravní infrastruktury 

– silniční na využití VL – plochy výroby a skladování – lehký průmysl. 

 

Z/422/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. Zprávu o uplatňování Územního plánu Dvůr Králové nad Labem za období 2018 – 2021. 

 

Z/423/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. prodej části stavební parcely č. 271/5 a části pozemkové parcely č. 180/2, obě v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 942 ve Dvoře Králové nad 

Labem, IČO 25944509, Dobrovského 942, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 
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Z/424/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. trvá 

1.1. na svém usnesení číslo Z/109/2019 ze dne 26.09.2019 - 7. Zastupitelstvo města Dvůr 

Králové nad Labem, kterým neschválilo prodej části pozemkové parcely č. 3774/2, 

k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Martinu Kloudovi, **************************** 

****************************. 

 

Z/425/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej pozemkové parcely č. 835/33 o výměře 143 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 67.067 Kč, která je stanovená znaleckým posudkem 

č. 474/2021, Jaroslavu Chlumovi a Marcele Chlumové, *************************** 

**************, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP- 2021/0246 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.12.2021 

 

Z/426/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2021/0256 s Veronikou Tauferovou, 

******************************************* a Michalem Tauferem, ********* 

***************************************, k bytové jednotce č. 2955/32 v čp. 2955, 

******************************** vč. spoluvlastnického podílu na společných částech 

domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím 

podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit dohodu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 17.12.2021 

 

Z/427/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej pozemkové parcely č. 2294/14 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou 

kupní cenu ve výši 8.360 Kč, Ladislavu a Marii Pilařovým, ********************** 

***********************, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0268 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
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a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.12.2021 

 

Z/428/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 231/11 v k. ú. Žireč Městys, Zdeňku Ballovi, 

***************************************. 

 

Z/429/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. směnu pozemkové parcely č. 4947 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za část stavební parcely 

č. 479/3 o výměře 9 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která je dle geometrického plánu 

č. 5374-442/2021 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4968 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, s Petrem Beličákem, ************************************* 

****** a Ivetou Beličákovou, ******************************************, zřízení 

bezúplatného věcného břemene na nově vznikající pozemkové parcele č. 4968 a části 

pozemkové parcely č. 4949, obě v k. ú Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 5374-442/2021 s Karlem Asterem, *********************** 

*********************, 

1.2. smlouvu o směně, o zrušení věcného břemene a zřízení věcného břemene 

č. OEMM/SMEN-2021/0270 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.01.2022 

 

Z/430/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. směnu částí pozemkových parcel č. 4139, č. 2082/34 o celkové výměře 14 m2, které jsou 

dle geometrického plánu č. 5362-383/2021 označeny jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 2082/43 za část pozemkové parcely č. 2082/33 o výměře 14 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 5362-383/2021 označena jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 2082/41, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, s Romanem Vodičkou, *************, 

*********************************, 

1.2. směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2021/0271 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.01.2022 

 

Z/431/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. společné prohlášení navrhovatelů o opravě návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 

 

Z/432/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej bytové jednotky č. 1985/32 v čp. 1984, 1985, Roháčova v obci a k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 607/7314 na společných částech domu 

čp. 1984, 1985, st. p. č. 2338 a p. p. č. 4829, Michalu Červenému, ******************, 

**************************, za celkovou kupní cenu 2.267.123 Kč, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2021/0259 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 17.01.2022 

 

Z/433/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. odkoupení části pozemkové parcely č. 89/2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, za kupní cenu 

ve výši 2.400 Kč/m2, od Emilie Obešlové, ************************************, 

Lenky Malé, *************************************, Moniky Loulové, ******** 

****************************. 

 

Z/434/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej stavby - hrobky č.  6432, která se nachází na p. p. č. 266 v k. ú. Žireč Ves, manželům 

Věře a Josefu Hamanovým, *****************************************, 

za dohodnutou kupní cenu 40.000 Kč, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPO-2021/0258 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 17.12.2021 

 

Z/435/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. cenu vodného ve výši 33,17 Kč/m3 bez DPH, tj. 36,50 Kč/m3 včetně DPH pro rok 2022, 

1.2. cenu stočného ve výši 54,85 Kč/m3 bez DPH, tj. 60,35 Kč/m3 včetně DPH pro rok 2022. 

 

 

 

Z/436/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů 

„Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro roky 2022-2031“. 

 

Z/437/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. poskytovat finanční podporu provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů na výměnu 

spalovacích stacionárních zařízení, která budou muset být od 01.09.2022 odstavena 

z provozu a finanční podporu na instalaci akumulačních nádrží, které umožňují provoz kotle 

na vyšší výkon s vyšší účinností při nižších emisích a přispívají k prodloužení životnosti 

zdrojů. 

 

Z/438/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zájem společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s. r. o. o převod pozemků 

p. č. 2322/10, 2322/14, 3771/6, 2364/2 a 2360 na LV 10001 v katastrálním území Dvůr 

Králové nad Labem, a dále o převod části pozemků 2240/14, 2240/15 a 2240/28, zapsané 

na LV 10001 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, které jsou ve vlastnictví města 

Dvůr Králové nad Labem, 

2. souhlasí 

2.1. se zvýšením základního kapitálu společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s. r. o. 

o pozemky p. č. 2322/10, 2322/14, 3771/6, 2364/2 a 2360 na LV 10001 v katastrálním 

území Dvůr Králové nad Labem, a dále o část pozemků 2240/14, 2240/15 a 2240/28, 

zapsané na LV 10001 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, které jsou ve 

vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, prostřednictvím vkladu společníka, 
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3. schvaluje 

3.1. zpracování geometrického plánu za účelem oddělení části pozemků p. č. 2240/14, 2240/15 

a 2240/28 na LV 10001 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem dle připojené 

přílohy, 

4. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

4.1. připravit dokumentaci k navýšení základního kapitálu společnosti Lesy města Dvůr Králové 

nad Labem s. r. o. o pozemky p. č. 2322/10, 2322/14, 3771/6, 2364/2 a 2360 na LV 10001 

v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, a dále o část pozemků p. č. 2240/14, 

2240/15 a 2240/28, zapsané na LV 10001 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 15.12.2021 

5. ukládá vedoucí OEMM 

5.1. zadat zpracování geometrického plánu za účelem oddělení části pozemků p. č. 2240/14, 

2240/15 a 2240/28 na LV 10001 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem dle 

připojené přílohy. 

Termín: 15.12.2021 

 

Z/439/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s rozšířením účelu použití poskytnuté dotace Farní charitě Dvůr Králové nad Labem na 

sociální službu Sociálně terapeutické dílny o položku nájemné, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. ŠKS/SMDO-2021/0050 - D1, dle přílohy č. 2, v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

Z/440/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. záměr Královéhradeckého kraje zrušit Centrálu cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, 

zapsaný spolek, a zřídit k zajištění činností spolku příspěvkovou organizaci s názvem 

Královéhradecká centrála cestovního ruchu, 

2. pověřuje 

2.1. místostarostku Alexandru Jiřičkovou, aby jakožto zástupce města hlasovala na nadcházející 

členské schůzi spolku pro zrušení spolku. 

 

Z/441/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace ve výši 18.000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, IČO 48623814, 
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5. května, 549 41 Červený Kostelec, na mzdové náklady pracovníků přímé péče Hospicu 

Anežky České, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2021/0146, dle přílohy č. 2, v souladu s bodem 

1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

Z/442/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2021 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 

jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet 

na rok 2021 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

· na straně příjmů zvyšuje    o   11.634.207,72 Kč 

· na straně výdajů snižuje     o     6.989.408,31 Kč 

· ve financování upravuje     o  -18.623.616,03 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2021 

· na straně příjmů     416.396.617,55 Kč 

· na straně výdajů     452.791.098,22 Kč 

· financování               36.394.480,67 Kč. 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2021, po této úpravě v souhrnné výši 

36.394.480,67 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let, dále 

smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč a zároveň 

také smlouvou o úvěru na financování investičních záměrů města v letech 2021 až 2023 

v celkové výši uvěrového limitu 160 mil. Kč. 

 

Z/443/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem 

v rámci pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2021 uskutečněného na 

základě nutnosti narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi 

k 31.12.2021 dle předchozích závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění 

pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2021 k 31.12.2021 dle požadavků 

nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to především u dotačních 

titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města, konanému po provedení 

pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2021, hodnoty této dodatečné úpravy 

rozpočtu města na rok 2021. 

Termín: 31.03.2022 
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Z/444/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022, včetně rozpočtů městem 

zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím sestavení: 

Celkové příjmy ve výši 450.168.419,80 Kč + financování 164.503.361,20 Kč = celkové zdroje 

614.671.781 Kč. Celkové výdaje ve výši 614.671.781 Kč. Uvedený celkový schodek rozpočtu 

města na rok 2022 v souhrnné výši 164.503.361,20 Kč je pokryt jednak zůstatkem 

finančních prostředků z minulých let, smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši 

úvěrového limitu 55 mil. Kč a zároveň také smlouvou o úvěru na financování investičních 

záměrů města v letech 2021 až 2023 v celkové výši úvěrového limitu 160 mil. Kč, 

1.2. závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu 

města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 

2022, č. 2 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 

na rok 2022 - dle organizačních jednotek a paragrafů rozpočtové skladby - závazné 

ukazatele rozpočtu a č. 3 město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele rozpočtu 

města stanovené příspěvkovým organizacím na rok 2022, závaznými ukazateli rozpočtu 

u tabulky č. 1 jsou stanoveny paragrafy rozpočtové skladby. Ve výdajové části rozpočtu 

nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných 

a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu, 

1.3. tvorbu peněžních fondů města dle tabulky č. 4 Fondy města Dvůr Králové nad Labem, 

návrh rozpočtu fondů na rok 2022, 

1.4. dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných 

darů, příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2022 v té výši a těm právnickým 

a fyzickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu. 

 

Z/445/2021 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2023 až 2024 

nahrazující dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na 

období let 2022 až 2023. 

 

 

 

Jan Jarolím v. r.      Alexandra Jiřičková v. r. 

                            starosta města          místostarostka 

            
             
           

            
          


