
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000749-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 17. 3. 2022

Prodej části pozemkové parcely č. 525/6 v k. ú. Horní Dehtov - 

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 525/6 o výměře 361 
152 m2 v k. ú. Horní Dehtov - lesní pozemek.

požádal o prodej části výše uvedeného 
lesního pozemku o výměře cca 2 600 m2. Žádaná část pozemku navazuje z části na pozemkovou parcelu 
č. 525/9 v k. ú. Horní Dehtov, která je ve vlastnictví žadatele.

Petr Kupský, jednatel společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s. r. o. a odbor OŽP nesouhlasí s 
prodejem navržené části pozemku.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 9. 2. 2022
R/76/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. neschvaluje

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 525/6 v k. ú. Horní Dehtov, 
.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímky

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000750-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 17. 3. 2022

Prodej části pozemkové parcely č. 1759 v k. ú. Verdek - 

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 1759 o výměře 1 150 
m2 v k. ú. Verdek – ostatní plocha/ostatní komunikace.

požádal o prodej části výše uvedené 
pozemkové parcely,
která navazuje na nemovitosti v jeho vlastnictví.

Při prověřování možnosti prodeje bylo zjištěno, že na žádané části pozemku se nachází kromě 
komunikace hydrant a žádanou částí pozemku prochází vodovodní a kanalizační síť ve vlastnictví města 
(příloha č. 2).

Na základě těchto skutečností doporučujeme neschválit prodej žádané části pozemku.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 9. 2. 2022
R/75/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. neschvaluje

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 1759 v k. ú. Verdek,

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímky

Příloha č. 2 - stanovisko

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000751-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 17. 3. 2022

Prodej pozemkové parcely č. 187/12 a nákup části pozemkové 
parcely č. 187/13, obě v k. ú. Lipnice u Dvora Králové 

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je vlastníkem pozemkové parcely č. 187/12 o výměře 334 m2 v k. ú. 
Lipnice u Dvora Králové – ostatní plocha. Na pozemku se nachází část zpevněné cesty (komunikace) k 
okolním nemovitostem.

požádal o prodej pozemkové parcely č. 187/12 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové. 
Zároveň žadatel společně nabídli městu část sousední 
pozemkové parcely č. 187/13 v šíři cca 4 m v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, která je v jejich 
spoluvlastnictví (viz. příloha č. 2 ), kterou později vzali zpět.

má i nadále zájem o odkoupení pozemkové parcely č. 187/12 v k. ú. Lipnice u Dvora 
Králové. Přes žádaný pozemek, mimo jiné, vede zpevněná cesta (komunikace) užívaná jako přístup pro 
vlastníky nemovitostí čp. 148, čp. 35 a k jejich pozemkům. Vzhledem k této skutečnosti bude možné 
řešit případné majetkové změny až poté, co se vlastníci a uživatelé předmětné komunikace dohodnou na 
společném řešení a předloží městu společnou žádost.

Osadní výbor Lipnice nesouhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 187/12 v k. ú. Lipnice u Dvora 
Králové do soukromých rukou (žadateli). Důvodem je, že na pozemku se nachází zpevněná cesta, která 
je přístupem k nemovitostem v soukromém vlastnictví jiných osob. 

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 23. 2. 2022
R/110/2022 - 105. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. neschvaluje

1.1. prodej pozemkové parcely č. 187/12 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové,
.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímky 

Příloha č. 2 - nabídka koupě části pozemku

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000752-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 17. 3. 2022

Prodej pozemkové parcely č. 2391/3 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem - JUTA a. s.

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Pozemková parcela č. 2391/3 o výměře 569 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem je v katastru 
nemovitostí vedena jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Dle platného územního plánu je pozemek 
zařazen do využití VL - plochy výroby a skladování lehký průmysl.

Společnost JUTA a. s., IČO 45534187, Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, jako vlastník 
okolních nemovitostí, požádala o prodej pozemkové parcely č. 2391/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.
Pozemková parcela se nachází mezi nemovitostmi ve vlastnictví žadatele o prodej pozemku a zpevněná 
plocha (cesta) na pozemku č. 2391/3 tvoří přístup k těmto nemovitostem.

Znaleckým posudkem č. 2883-36-2021 ze dne 20.06.2021 byla stanovena obvyklá kupní cena pro prodej 
pozemkové parcely č. 2391/3 o výměře 569 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem ve výši 394.560 Kč.

Záměr prodeje byl řádně zveřejněn po dobu patnácti dnů na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem. Po tuto dobu nebyla z řad občanů ani organizací k tomuto záměru podána žádná připomínka.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 26. 1. 2022
R/44/2022 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem 

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2022 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 394.560,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prodej pozemkové parcely č. 2391/3 o výměře 569 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za kupní cenu ve výši 394.560 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 
2883-36-2021, společnosti JUTA a. s., IČO 45534187, se sídlem Dukelská 417, 544 15 
Dvůr Králové nad Labem,

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2021/0136 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. 3. 2022

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímky

Příloha č. 2 - žádost společnosti JUTA a.s. o prodej pozemku 



Příloha č. 3 - kupní smlouva č. OEMM/KUPP-2021/0136

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000767-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 17. 3. 2022

Prodej bytové jednotky č. 1068/21 v čp. 1068, nábřeží Benešovo - 

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 09.09.2021 schválilo postup pro prodej obsazených bytových 
jednotek v domech čp. 1068, 1902 a 1250, vše na nábřeží Benešově. Na základě tohoto rozhodnutí byly 
zbývajícím 4 nájemcům zaslány nabídky na odkoupení s tím, že na přijetí nabídky mají nájemci lhůtu 6 
měsíců od jejího doručení. Lhůty jednotlivým nájemcům vyprší v průběhu března a dubna t. r.
Dne 26.01.2022 obdržel odbor OEMM od jedněch z nájemců, žádost 
o prodej bytové jednotky č. 1068/21 v čp. 1068 na nábřeží Benešově s tím, že žádají o rozložení kupní 
ceny ve výši 1.310.000 Kč do 6 splátek. Část kupní ceny ve výši 810.000 Kč (tj. cca 62 % z celkové 
kupní ceny) uhradí před podpisem kupní smlouvy, zbylých 5 splátek ve výši 100.000 Kč vždy nejpozději 
do 31.05. daného roku (počínaje rokem 2023). Poslední splátka bude tedy uhrazena do 31.05.2027.
Záměr města prodat uvedenou bytovou jednotku byl zveřejněn již po zasedání zastupitelstva města v září 
2021 a z řad veřejnosti nebyla vznesena žádná připomínka.

jsou zatím jedinými nájemci, kteří na nabídku reagovali jejím přijmutím. Odbor 
OEMM doplňuje, že v minulosti, pokud nájemce žádal o úhradu kupní ceny ve splátkách, byla kupní 
cena navýšena o 10 %. Bylo to však v případech, kdy se jednalo vždy o kupní cenu nižší, než byla cena v 
místě a čase obvyklá stanovená znalcem (zpravidla 65 % této ceny). Nabídková cena však byla v případě 

stanovena ve výši 100 % ceny v čase a místě obvyklé, proto nepovažujeme za 
vhodné ji dále ještě navyšovat. Stejný přístup zvolila rada města a zastupitelstvo města i v případě 
prodeje bytové jednotky č. 1987/12 v čp. 1987, 1988, 1989 na nábřeží Benešově v roce 2020 v rámci I. 
vlny prodeje obsazených bytových jednotek. Ani tehdy nedošlo k navýšení kupní smlouvy v důsledku 
jejího splácení. Proto odbor OEMM doporučuje zachovat stejný postup.
Pro srovnání - v uplynulých 10 letech se formou splátek kupní ceny prodaly dvě bytové jednotky. V 
jednom případě z roku 2013 došlo při podpisu kupní smlouvy k úhradě 10 % kupní ceny a zbylá část 
byla rozložena do pravidelných měsíčních splátek po dobu 7 let, v druhém případě bylo při podpisu 
kupní smlouvy uhrazeno 34 % kupní ceny a zbylá část byla rozložena do dvou splátek uhrazených do 18 
měsíců od podpisu kupní smlouvy.
Žádost  byla projednána i s vedoucím PO-KTÚ, který doporučuje žádosti 
vyhovět. Nájemci projevili zájem využít svého předkupního práva v souladu s § 1187 zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění a přestože úhrada kupní ceny bude rozložena do více splátek, je 
jejich výše přiměřená a v případě sporu by bylo těžké obhájit neuzavření kupní smlouvy a prodej bytu i s 
nájemníkem pouze s odkazem na tuto skutečnost.
Rada města na schůzi dne 09.02.2022 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej výše uvedené 
bytové jednotky navrhovaným způsobem úhrady kupní ceny a doporučila schválit kupní smlouvu.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 9. 2. 2022
R/64/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2022 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 810.000,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem



1. schvaluje

1.1. prodej bytové jednotky č. 1068/21 v čp. 1068, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5510/19990 na společných 
částech domu čp. 1068 a st. p. č. 1338, do SJM 

 za celkovou kupní cenu 1.310.000 Kč, s tím, 
že část kupní ceny ve výši 810.000 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, 
zbylá část kupní ceny ve výši 500.000 Kč bude uhrazena formou pravidelných ročních 
splátek ve výši 100.000 Kč vždy nejpozději k 31.05. daného roku s tím, že první splátka 
bude uhrazena nejpozději do 31.05.2023. Na nesplacenou část kupní ceny ve výši 500.000 
Kč bude zřízeno v katastru nemovitostí zástavní právo ve prospěch města Dvůr Králové 
nad Labem až do jejího úplného uhrazení,

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0008 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. 4. 2022

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - žádost ze dne 26.01.2022

Příloha č. 2 - Kupní smlouva č. OEMM/KUPB-2022/0008

ZPRACOVAL: Šimková Petra



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000768-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 17. 3. 2022

Nabídka spoluvlastnického podílu pozemkové parcely č. 4514 v k. 
ú. Dvůr Králové nad Labem

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Společnost VIAGEM a. s. nabízí městu Dvůr Králové nad Labem k odkoupení spoluvlastnický podíl 
pozemkové parcely č. 4514 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to ve výši 2/3. Pozemková parcela č. 
4514 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se nachází na Hrubých Lukách.

Společnost VIAGEM a. s. nabyla nabízený spoluvlastnický podíl pozemkové parcely na základě kupních 
smluv ze dne 08.06.2021 a ze dne 14.09.2021, zbývající spoluvlastnické podíly jsou v soukromém 
vlastnictví (viz přiložený výpis z katastru nemovitostí v příloze).

Pozemková parcela č. 4514 o celkové výměře 3 357 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem je v katastru 
nemovitostí vedena jako trvalý travní porost. Dle platného územního plánu města Dvůr Králové nad 
Labem je pozemková parcela zařazena z části do využití NSp – plochy smíšené nezastavěného území s 
funkcí přírodní a zemědělskou, z části do využití DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční.

Spoluvlastnický podíl ve výši 2/3 (2 238 m2) pozemkové parcely č. 4514 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem nabízejí za kupní cenu ve výši 261.846 Kč (tj. 117 Kč/m2).

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 12. 1. 2022
R/7/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. neschvaluje

1.1. odkoupení spoluvlastnického podílu pozemkové parcely č. 4514 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za kupní cenu ve výši 261.846 Kč, od společnosti VIAGEM a. s., IČO 04817320, 
se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 – Karlín.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek

Příloha č. 2 - snímek s ortofotomapou

Příloha č. 3 - výřez z územního plánu

Příloha č. 4 - výpis z katastru nemovitostí

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000769-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 17. 3. 2022

Nabídka pozemků v areálu bývalého závodu „TIBA Zálabí“

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Společnost SLEZAN HOLDING a. s. je vlastníkem souboru nemovitostí nacházejících se v areálu 
bývalého závodu „TIBA Zálabí“ a v současné době společnost projednává rozprodej nemovitostí. 
Některé nemovitosti jsou již prodány konečným vlastníkům.

Město Dvůr Králové nad Labem, s ohledem na předešlý zájem o nemovitosti, obdrželo od společnosti 
SLEZAN HOLDING a. s. přednostní nabídku k odkoupení nemovitostí:
- volné plochy pro revitalizaci, průmyslové objekty a pozemky o výměře cca 35 000 m2 (označeno jako 
601 B),
- komín, který je kulturní památkou, na stavební parcele č. 1349/2 o výměře 67 m2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, který hodlá společnost v rámci transakce převést do majetku města Dvůr Králové nad 
Labem bezúplatně,
- příjezdovou komunikaci z nábřeží Benešovo.
Nemovitosti budou převedeny včetně nájemních kontraktů, z nichž hlavní je uzavřen se společností 
JUTA a. s. Celkový roční výnos z nájmů přesahuje částku 1.200.000 Kč.

Původně byly uvedené nemovitosti nabízeny za kupní cenu ve výši 44.745.000 Kč (cena dle znaleckých 
posudků). Ocenění nereflektuje vývoj na trhu nemovitostí v průběhu roku 2021 a dalo by se očekávat 
vyšší ocenění v případě aktualizace, kterou společnost aktuálně nepožaduje.

Na základě projednání byla kupní cena snížena na částku 39.990.000 Kč (bez DPH) s možností 
následujících splátek:
- 1. splátka ve výši 20.000.000 Kč (a případné DPH) prostřednictvím advokátní úschovy proti převodu 
nemovitostí v katastru nemovitostí,
- 2. splátka ve výši 10.000.000 Kč do 12 měsíců od převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí,
- 3. splátka ve výši 9.990.000 Kč do 24. měsíců od převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí.

Podmínkou je převod celého kompletního souboru, tedy pozemky, haly, komín, přístupové komunikace, 
věcná břemena, jak stojí a leží, se všemi právy a povinnostmi zapsanými na LV. Navržené podmínky jsou 
limitní, konečné a jejich platnost je časově omezena do 30.01.2022 z pohledu případné akceptace (viz 
sdělení ze dne 13.01.2022 v příloze).

Upravenou nabídku projednala rada města dne 12.01.2022 a pod číslem usnesení R/8/2022 – 101. Rada 
města Dvůr Králové nad Labem doporučila zastupitelstvu města souhlasit s odkoupením souboru 
nemovitostí v areálu bývalého závodu „TIBA Zálabí“ a uložila starostovi města jednat o ceně.
S ohledem na uvedené usnesení rady města a nutnosti projednání nabídky zastupitelstvem města byla 
společnost SLEZAN HOLDING a. s. požádána o prodloužení termínu její akceptace.

Na základě uvedeného město Dvůr Králové nad Labem obdrželo doplnění nabídky, kterou dochází k 
prodloužení termínu akceptace do 30.04.2022 a současně i ke sdělení, že v rámci převodu částí 
nemovitostí do soukromého vlastnictví dojde k ponížení nabízené výměry o cca 1.200 m2 a tím i k 
ponížení konečné kupní ceny. Dle obdrženého návrhu smlouvy bude původní cena ve výši 39.990.000 
Kč snížena na výši 38.500.000 Kč. Úhrada zůstává formou tří splátek, kdy 3. splátka bude ponížena a 
hrazena ve výši 8.500.000 Kč (viz doplnění nabídky ze dne 17.01.2022 v příloze).

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:



RM projednala dne 12. 1. 2022
R/8/2022 - 101. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2022 - ORJ: 39, kryto: NE, částka: 20.000.000,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. souhlasí

1.1. s odkoupením souboru nemovitostí v areálu bývalého závodu „TIBA Zálabí“ dle přílohy 
č. 2 tohoto materiálu, označených jako 601 B, stavební parcely č. 1349/2 včetně stavby 
komínu, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kuní cenu ve výši 38.500.000 
Kč, která bude hrazena ve třech splátkách, kdy první splátka ve výši 20.000.000 Kč bude 
složena prostřednictvím advokátní úschovy do převodu vlastnického práva v katastru 
nemovitostí, druhá splátka ve výši 10.000.000 Kč bude uhrazena do 12 měsíců od převodu 
vlastnického práva v katastru nemovitostí, třetí splátka ve výši 8.500.000 Kč bude 
uhrazena do 24 měsíců od převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, od 
společnosti SLEZAN HOLDING a. s., IČO 24229709, se sídlem Václavská 316/12, 120 
00 Praha 2 – Nové Město,

2. ukládá

starostovi města

2.1. jednat se společností SLEZAN HOLDING a. s. o podmínkách kupní smlouvy,

Termín: 16. 6. 2022

3. ukládá

vedoucímu RAF

3.1. zahrnout finanční prostředky ve výši 20.000.000 Kč do nejbližšího rozpočtového opatření,

Termín: 16. 6. 2022

4. ukládá

vedoucí OEMM

4.1. předložit kupní smlouvu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení k projednání 
zastupitelstvu města v červnu 2022.

Termín: 16. 6. 2022

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačenými nemovitostmi

Příloha č. 2 - sdělení ze dne 13.12.2021

Příloha č. 3 - doplnění nabídky ze dne 17.01.2022

Příloha č. 4 - původní nabídka

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000770-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 17. 3. 2022

Nabídka spoluvlastnických podílů pozemkových parcel č. 151/5, č. 
163, obě v k. ú. Žirecká Podstráň

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Společnost VIAGEM a. s. nabízí městu Dvůr Králové nad Labem k odkoupení spoluvlastnické podíly 
pozemkových parcel č. 151/5, č. 163, obě v k. ú. Žirecká Podstráň.

Společnost VIAGEM a. s. nabyla nabízené spoluvlastnické podíly pozemkových parcel na základě kupní 
smlouvy ze dne 17.06.2021, zbývající spoluvlastnické podíly jsou v soukromém vlastnictví (viz 
přiložený výpis z katastru nemovitostí v příloze).

Pozemková parcela č. 151/5 o celkové výměře 201 m2 je v katastru nemovitostí vedena jako vodní 
plocha, koryto vodního toku umělé, pozemková parcela č. 163 o celkové výměře 3 509 m2 je v katastru 
nemovitostí vedena jako orná půda, obě v k. ú. Žirecká Podstráň. Dle platného územního plánu města 
Dvůr Králové nad Labem je pozemková parcela č. 151/5 zařazena do využití W – plochy vodní a 
vodohospodářské a pozemková parcela č. 163 do využití NZ – plochy zemědělské.

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 (50,3 m2) pozemkové parcely č. 151/5 nabízejí za kupní cenu ve výši 
3.266 Kč (tj. 65 Kč/m2), spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 (877,3 m2) nabízejí za kupní cenu ve výši 
57.021 Kč (tj. 65 Kč/m2), obě v k. ú. Žirecká Podstráň.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 26. 1. 2022
R/37/2022 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. neschvaluje

1.1. odkoupení spoluvlastnických podílů pozemkových parcel č. 151/5, č. 163, obě v k. ú. 
Žirecká Podstráň, za celkovou kupní cenu ve výši 60.287 Kč, od společnosti VIAGEM a. 
s., IČO 04817320, se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 – Karlín.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s ortofotomapou a vyznačenými pozemky

Příloha č. 2 - detailní snímek s ortofotomapou

Příloha č. 3 - výřez z územního plánu

Příloha č. 4 - výpis z katastru nemovitostí

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000771-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 17. 3. 2022

Směna pozemkové parcely č. 629 v k. ú. Bílé Poličany

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

V k. ú. Bílé Poličany proběhly jednoduché pozemkové úpravy. V rámci pozemkových úprav v k. ú. Bílé 
Poličany došlo k narovnání skutečných hranic stávající komunikace na pozemkové parcele č. 927/2, k 
oddělení pozemkové parcely č. 1027, která slouží jako přístup k pozemkům ve vlastnictví města Dvůr 
Králové nad Labem.

Nyní se na město Dvůr Králové nad Labem obrátila jako vlastnice nemovitostí v k. ú. 
Bílé Poličany a požádala město Dvůr Králové nad Labem o narovnání majetkových vztahů k pozemkům.
Na základě proběhlých jednání byla projednána možnost směny pozemkové parcely č. 1027 o výměře 
311 m2 (ve vlastnictví ), za pozemkovou parcelu č. 629 o výměře 524 m2 (ve vlastnictví 
města Dvůr Králové nad Labem). Rozdíl ve výměrách pozemků činí 213 m2.

Společným znaleckým posudkem došlo k ocení pozemkové parcely č. 629 a pozemkové parcely č. 1027, 
obě v k. ú. Bílé Poličany.
Hodnota pozemkové parcely č. 629 o výměře 524 m2 v k. ú. Bílé Poličany je dle znaleckého posudku ve 
výši 71.000 Kč. Hodnota pozemkové parcely č. 1027 o výměře 311 m2 v k. ú. Bílé Poličany je dle 
znaleckého posudku ve výši 56.000 Kč.
Rozdíl v hodnotách pozemků činí 15.000 Kč. Tento rozdíl bude v rámci uzavření 
směnné smlouvy doplacen.

Záměr směny byl zveřejněn od 12.10.2021 do 27.10.2021. Po tuto dobu nebyla z řad občanů ani 
organizací k tomuto záměru podána žádná připomínka.

Přílohou materiálu je směnná smlouva odsouhlasená protistranou.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 9. 2. 2022
R/69/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2022 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 15.000,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. směnu pozemkové parcely č. 629 v k. ú. Bílé Poličany za pozemkovou parcelu č. 1027 v 
k. ú. Bílé Poličany, s 

a to s finančním vyrovnáním ve výši 15.000 Kč,

1.2. směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2022/0010 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: 29. 4. 2022

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - orientační snímek

Příloha č. 2 - detailní snímek

Příloha č. 3 - detailní snímek s ortofotomapou

Příloha č. 4 - smlouva č. OEMM/SMEN-2022/0010

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000772-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 17. 3. 2022

Odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemkové parcele č. 89/8 
v k. ú. Lipnice u Dvora Králové

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem činí kroky k nabytí spoluvlastnických podílů na pozemkové parcele č. 
89/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, na komunikaci v „Panské čtvrti“ v Lipnici.

Pozemková parcela č. 89/8 o výměře 908 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové je v katastru nemovitostí 
vedena jako ostatní plocha, ostatní komunikace. V současné době již město Dvůr Králové nad Labem 
vlastní spoluvlastnický podíl ve výši 27/40.

Na pozemkové parcele č. 89/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové nad Labem byly nevypořádané 
spoluvlastnické podíly, na které bylo nutné otevřít dodatečná dědická řízení. Po vypořádání těchto 
spoluvlastnických podílů bylo jednáno s novými spoluvlastnicemi, které vznesly požadavek, zda by 
jejich spoluvlastnické podíly mohly být odkoupeny. Požadavek byl projednán se starostou města a 
spoluvlastnicím bylo nabídnuto odkoupení jejich spoluvlastnických podílů za kupní cenu ve výši 100 
Kč/m2. S navrhovanou částkou za odkoupení spoluvlastnických podílů obě spoluvlastnice souhlasily.

Na základě uvedeného předkládáme k projednaní odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 2/40 z 
celku na pozemkové parcele č. 89/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, za kupní cenu ve výši 4.540 Kč, od 

a spoluvlastnického podílu ve výši 1/20 z celku na pozemkové parcele č. 89/8 v k. ú. 
Lipnice u Dvora Králové, za kupní cenu ve výši 4.540 Kč, od 

S ostatními spoluvlastníky je nadále jednáno o možnosti nabytí jejich spoluvlastnických podílů.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 9. 2. 2022
R/73/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2022 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 9.080,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 2/40 celku na pozemkové parcele č. 89/8 v k. 
ú. Lipnice u Dvora Králové, za kupní cenu ve výši 4.540 Kč, od 

a spoluvlastnického podílu ve výši 1/20 celku na 
pozemkové parcele č. 89/8 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, za kupní cenu ve výši 4.540 
Kč, od

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0014 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: 29. 4. 2022

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek

Příloha č. 2 - snímek s ortofotomapou

Příloha č. 3 - smlouva č. OEMM/KUPP-2022/0014

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000773-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 17. 3. 2022

Prodej částí pozemkových parcel č. 103/4, č. 569/1, obě v k. ú. 
Lipnice u Dvora Králové pod stávající stavbou

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

je vlastník nemovitostí v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, jejichž součástí je stavba č. p. 69. S 
ohledem na vzniklé nesrovnalosti skutečnosti a zákresu v katastru nemovitostí došlo k zaměření 
stávajících staveb.

Zaměřením bylo, mimo jiné, zjištěno, že stávající stavba garáže, která byla v minulosti přistavěna k 
rodinnému domu č. p. 69, se nachází na částech pozemkových parcel č. 103/4, č. 569/1, obě v k. ú. 
Lipnice u Dvora Králové.

Vzhledem k uvedenému požádala o prodej částí pozemkových parcel č. 103/4, č. 569/1, obě 
v k. ú. Lipnice u Dvora Králové a navrhla kupní cenu ve výši 800 Kč/m2.

Geometrickým plánem č. 298-8/2022 došlo k oddělení části pozemkové parcely č. 103/4 označené jaké 
díl „a“, který se přislučuje do nově vzniklé stavební parcely č. 265, části pozemkové parcely č. 569/1 
označené jako díl „b“, který se přislučuje do nově vzniklé stavební parcely č. 265, všechny v k. ú. 
Lipnice u Dvora Králové. Celkově dojde k převodu 1 m2.

Záměr směny byl zveřejněn od 14.02.2022 do 01.03.22. Po tuto dobu nebyla z řad občanů ani organizací 
k tomuto záměru podána žádná připomínka.

Přílohou materiálu je smlouva odsouhlasená protistranou.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 8. 3. 2022

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2022 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 800,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 103/4 označené dle geometrického plánu č. 298-8/2022 
jako díl „a“, který se přislučuje do nově vzniklé stavební parcely č. 265, části pozemkové 
parcely č. 569/1 označené dle geometrického plánu č. 298-8/2022 jako díl „b“, který se 
přislučuje do nově vzniklé stavební parcely č. 265, vše v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, 
za kupní cenu ve výši 800 Kč, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0030 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: 29. 4. 2022

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek

Příloha č. 2 - detailní snímek

Příloha č. 3 - geometrický plán

Příloha č. 4 - smlouva č. OEMM/KUPP-2022/0030

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000774-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 17. 3. 2022

Obdržená nabídka k zveřejněnému záměru výstavby bytových 
domů na části pozemkové parcely č. 1697/1 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem zveřejnilo záměr využít část pozemkové parcely č. 1697/1 přibližně o 
výměře 2 900 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v souladu s platným územním plánem za účelem 
výstavby bytových domů a související infrastruktury dle zadávacích podmínek, a to zveřejněním č. 
68/2021 ze dne 20.12.2021. Záměr byl zveřejněn do 02.02.2022.

V době zveřejnění záměru obdrželo město Dvůr Králové nad Labem jednu nabídku se záměrem na 
využití části pozemkové parcely č. 1697/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

Nabídku podala dne 02.02.2022 společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s., IČO 25917773, Kostelecká 
879/59, 196 00 Praha – Čakovice.

Jako záměr společnost uvedla záměr zástavby části předmětného pozemku dvěma bytovými domy o 
celkovém počtu 49 bytových jednotek.

Společnost nabídla dvě možnosti vypořádání:
1) odkoupení pozemku za celkovou kupní cenu 10.150.000 Kč bez příslušné sazby DPH, tj. 3.500 Kč/m2 
bez příslušné sazby DPH, při uzavření vlastní kupní smlouvy, tj. po dokončení stavby prvního 
nadzemního podlaží bytových domů, kdy město již bude mít jistotu, že bude vybudována stavba přesně 
dle pravomocného stavebního povolení,
2) případně v bytových jednotkách, kdy za uvedený pozemek je společnost městu připravena nabídnout 
byty v celkové hodnotě 12.017.500 Kč včetně příslušné sazby DPH (10.450.000 Kč bez příslušné sazby 
DPH) - poskytne slevu 300.000 Kč bez příslušné sazby DPH z ceníkových cen bytů – cena po odpočtu 
nyní platné DPH ve výši 15 % odpovídá jednotkové ceně za pozemek ve výši 3.603 Kč/m2 bez příslušné 
sazby DPH při výměře 2.900 m2.

Obdržená nabídka je přiložena v příloze.

Urbanisticko-architektonická studie Bytový soubor „Zelené Terasy“ Dvůr Králové nad Labem a 
reference společnosti jsou ve fyzické podobě k nahlédnutí v kanceláři vedoucí odboru OEMM, reference 
společnosti i na webových stránkách www.czstavhold.cz/project/reference/.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 23. 2. 2022
R/112/2022 - 105. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. obdrženou nabídku na využití části pozemkové parcely č. 1697/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 



Labem,

2. souhlasí

2.1. s prodejem části pozemkové parcely č. 1697/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu ve výši 3.500 Kč/m2 bez příslušné sazby DPH, po dokončení stavby prvního 
nadzemního podlaží bytových domů, společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s., IČO 
25917773, Kostelecká 879/59, 196 00 Praha - Čakovice,

3. ukládá

vedoucí OEMM

3.1. jednat se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s., o uzavření budoucí smlouvy v 
souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a předložit ji k projednání zastupitelstvu města v 
červnu 2022.

Termín: 16. 6. 2022

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - zveřejnění č. 68/2021

Příloha č. 2 - zadávací podmínky

Příloha č. 3 - nabídka společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s.

Příloha č. 4 - záznam o došlých nabídkách

Příloha č. 5 - urbanisticko-architektonická studie

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie


