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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

19. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

 konaného dne 17.03.2022 

Z/446/2022 - 19. 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/447/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 16.03.2022. 

 

Z/448/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. rezignaci Ing. Terezy Slezákové na funkci předsedkyně a členky Osadního výboru Lipnice, 

2. volí 

2.1. Jana Metelku předsedou Osadního výboru Lipnice dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

2.2. Jiřího Šimka členem Osadního výboru Lipnice dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Z/449/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ukládá předsedovi kontrolního výboru ZM 

1.1. prověřit usnesení č. R/52/2022 - 102. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 

26.01.2022. 

Termín: 31.05.2022 

 

Z/450/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. spolupráci s Územním sdružením Buštyno Ťačivského okresu Zakarpatské oblasti (Ukrajina), 

1.2. Smlouvu o vzájemné spolupráci č. VKV/SPOL-2022/0002 dle bodu 1.1 tohoto usnesení, 

2. pověřuje 

2.1. starostu města podpisem Smlouvy o vzájemné spolupráci č. VKV/SPOL-2022/0002. 

 

Z/451/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění 

pozdějších předpisů s konáním veřejné sbírky organizované městem Dvůr Králové nad 

Labem na území České republiky za účelem podpory ukrajinských uprchlíků přicházejících na 

území ORP Dvůr Králové nad Labem, zahajované dnem 25.03.2022, konané na dobu 

neurčitou a organizované shromažďováním finančních prostředků na předem vyhlášeném 

bankovním účtu a pokladničkou v místě určeném k přijímání příspěvků. 

 

Z/452/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí materiálního daru v hodnotě 100.000 Kč na podporu Ukrajiny, 

1.2. poskytnutí vkladu v hodnotě 100.000 Kč na transparentní účet vytvořený pro konání veřejné 

sbírky organizované městem Dvůr Králové nad Labem za účelem podpory ukrajinských 

uprchlíků přicházejících na území ORP Dvůr Králové nad Labem po jejím vyhlášení a vydání 

příslušného osvědčení z KÚ Královéhradeckého kraje, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. provést příslušné úpravy v rozpočtu města v rámci nejbližšího rozpočtového opatření roku 

2022. 

Termín: 17.03.2022 
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Z/453/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. stanovuje 

1.1. počet členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026 v počtu 21 členů, 

2. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

2.1. počet členů zastupitelstva města, který byl stanoven zastupitelstvem města vyvěsit 

na úřední desce městského úřadu. 

Termín: 19.03.2022 

 

Z/454/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2022, 

o nočním klidu. 

 

Z/455/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. oznámení o konání valné hromady společnosti Krematorium, a. s. dne 29.04.2022, které 

město obdrželo 01.03.2022, 

1.2. program valné hromady společnosti Krematorium, a. s. bez připomínek a doplnění. 

 

Z/456/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

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

spočívající v zařazení p. p. č. 3528/2 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 

do způsobu využití SK – plochy smíšené obytné – komerční, 

1.2. na podkladě návrhu Luboše Klejšmída prověřit v rámci Změny č. 5 Územního plánu Dvůr 

Králové nad Labem zařazení p. p. č. 133 v katastrálním území Verdek do způsobu využití SV 

– plochy smíšené obytné – venkovské, 

1.3. vyhovět opakovanému návrhu Marcely Čejkové na pořízení změny Územního plánu Dvůr 

Králové nad Labem spočívající v zařazení p. p. č. 870/4 v katastrálním území Verdek 

do způsobu využití SV – plochy smíšené obytné – venkovské. 

 

Z/457/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. nové znění Zřizovací listiny Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností 

od 18.03.2022 dle přílohy č. 1. 

 



4/12 

 

 

Z/458/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

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

 

Z/459/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

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

 

Z/460/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

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

 

Z/461/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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: 31.03.2022 

 

Z/462/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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 Jiřímu a Vieře Pickovým, 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, 
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2. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.04.2022 

 

Z/463/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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. 

 

Z/464/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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 kupní 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: 16.06.2022 

3. ukládá vedoucímu RAF 

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

Termín: 16.06.2022 

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: 16.06.2022 

 

Z/465/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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., 
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IČO 04817320, se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 – Karlín. 

 

Z/466/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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 Bělou Machkovou, 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: 29.04.2022 

 

Z/467/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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 Aleny Šormové 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 Marcely Tuhé,  

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: 29.04.2022 

 

Z/468/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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, Janě Butové,  

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: 29.04.2022 
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Z/469/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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: 16.06.2022 

 

Z/470/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. závěrečnou zprávu o vyhodnocení výsledků Programu rozvoje města Dvůr Králové nad 

Labem 2016 - 2022, včetně Akčního plánu a zásobníku projektových záměrů s tím, 

že Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016 - 2022 zůstává platným až do přijetí 

nového Programu rozvoje města. 

 

Z/471/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. ověření využití prostor Městské spořitelny č. p. 3 pro přesun Městské knihovny Slavoj s tím, 

že po drobných stavebních úpravách vzniknou odpovídající prostory pro knihovnu, 

1.2. koncepční dokument „Adaptace budovy Městské spořitelny včetně příloh“ zpracovaný 

odborem RISM ve spolupráci s ředitelkou knihovny Slavoj Mgr. Martou Peškovou 

Staníkovou, včetně její anotace, písemného vyjádření odborné organizace státní památkové 

péče a anotace městského architekta MgA. Petra Kocourka, 

 

 

2. rozhoduje 

2.1. o přesunu Městské knihovny Slavoj Dvůr Králové nad Labem do budovy Městské spořitelny 

č. p. 3 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem po rekonstrukci této budovy, 

2.2. o zpracovávání projekčních prací - zadání (studie), projektová dokumentace pro umístění i 

povolení stavby, projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového 

rozpočtu a výkazu výměr na budovu Městské spořitelny č. p. 3 současně i s budovou č. p. 2 
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a jejich zahradním parterem na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem. 

 

Z/472/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotací na podporu tělovýchovy a sportu na úhradu nákladů specifikovaných 

ve smlouvách následovně: 

HC Dvůr Králové, z. s., IČO 64201996, Lipnice 143, Dvůr Králové nad Labem - sportovní 

činnost dospělí 1.045.000 Kč, 

ANGELES Dance Group, z. s., IČO 27005054, Zábřezí 12, Zábřezí - Řečice - sportovní činnost 

190.000 Kč, 

HC Dvůr Králové, z. s., IČO 64201996, Lipnice 143, Dvůr Králové nad Labem - sportovní 

činnost mládež 1.040.000 Kč, 

1. HK Dvůr Králové, z. s., IČO 69173168, Zeyerova 1140, Dvůr Králové nad Labem - sportovní 

činnost 580.000 Kč, 

Tělovýchovná jednota SOKOL Lipnice, z. s., IČO 47466278, Lipnice 120, Dvůr Králové nad 

Labem - sportovní činnost 75.000 Kč, 

KARATE - DO Dvůr Králové nad Labem, z. s., IČO 64202658, Krátká 3192, Dvůr Králové nad 

Labem - sportovní činnost 100.000 Kč, 

Self defence team DK, z. s., IČO 05732361, Nerudova 1417, Dvůr Králové nad Labem - 

sportovní činnost 100.000 Kč, 

TC Dvůr Králové, z. s, IČO 00529532, 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem - sportovní 

činnost 490.000 Kč, 

Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, z. s., IČO 01666363, Okružní 2319, Dvůr 

Králové nad Labem - sportovní činnost 250.000 Kč, 

Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., IČO 00527530, nábřeží Jiřího Wolkera 

137 - sportovní činnost oddílů bez fotbalu 351.000 Kč, 

Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., IČO 00527530, nábřeží Jiřího Wolkera 

137 - sportovní činnost oddílu fotbalu 915.000 Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Žireč, IČO 60152567, Žireč 70, Dvůr Králové nad Labem - sportovní 

činnost 27.000 Kč, 

Softball Club Dvůr Králové nad Labem z. s., IČO 22906266, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad 

Labem - sportovní činnost 60.000 Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, IČO 60152478, nábřeží Jiřího Wolkera 

137, Dvůr Králové nad Labem – sportovní činnost 671.000 Kč, 

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s., IČO 02904683, Zborovská 2371, Dvůr 

Králové nad Labem - sportovní činnost 365.000 Kč, 

Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem, z. s., IČO 01650599, Slovany 3051, Dvůr 

Králové nad Labem - sportovní činnost 190.000 Kč, 

1.2. smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2022/0005, ŠKS/SMDO - 2022/0006, ŠKS/SMDO - 2022/0008, 

ŠKS/SMDO - 2022/0012, ŠKS/SMDO - 2022/0013, ŠKS/SMDO - 2022/0016, ŠKS/SMDO - 

2022/0017, ŠKS/SMDO - 2022/0018, ŠKS/SMDO - 2022/0020, ŠKS/SMDO - 2022/0021, 

ŠKS/SMDO - 2022/0022, ŠKS/SMDO - 2022/0024, ŠKS/SMDO - 2022/0026, ŠKS/SMDO - 

2022/0033, ŠKS/SMDO - 2022/0034, ŠKS/SMDO - 2022/0041 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem. 
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Z/473/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotací na sociální služby následovně: Oblastní charita Červený Kostelec, 

IČO 48623814, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec - domov pro osoby se zdravotním 

postižením 75.700 Kč, odlehčovací služby v Domově sv. Josefa 45.700 Kč, Diakonie ČCE – 

středisko ve Dvoře Králové nad Labem, IČO 43462162, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové 

nad Labem - pečovatelská služba 185.700 Kč, denní stacionář 105.700 Kč, domov pro seniory 

185.700 Kč, domov se zvláštním režimem 185.700 Kč, Sdružení ozdravoven a léčeben okresu 

Trutnov, IČO 00195201, Procházkova 818, Trutnov, - sociální rehabilitace 41.400 Kč, 

Centrum LIRA, z. ú., IČO 28731191, Matoušova 406/20, 460 07 Liberec - raná péče 30.000 Kč, 

Oblastní charita Hradec Králové, IČO 45979855, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové - 

raná péče 30.000 Kč, Oblastní charita Dvůr Králové, IČO 43464637, Palackého 99, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem - sociální rehabilitace 105.700 Kč, sociálně aktivizační služba 

pro rodiny s dětmi 185.700 Kč, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 145.700 Kč, odborné 

sociální poradenství 145.700 Kč, osobní asistence 185.700 Kč, sociálně-terapeutické dílny 

110.700 Kč, denní stacionář 145.700 Kč, 

1.2. smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 3.1. tohoto usnesení: ŠKS/SMDO-2022/0049, 

ŠKS/SMDO-2022/0050, ŠKS/SMDO-2022/0051, ŠKS/SMDO-2022/0052, ŠKS/SMDO-

2022/0053, ŠKS/SMDO-2022/0054, ŠKS/SMDO-2022/0056, ŠKS/SMDO-2022/0057, 

ŠKS/SMDO-2022/0058, ŠKS/SMDO-2022/0059, ŠKS/SMDO-2022/0061, ŠKS/SMDO-

2022/0062, ŠKS/SMDO-2022/0063, ŠKS/SMDO-2022/0064, ŠKS/SMDO-2022/0065, 

ŠKS/SMDO-2022/0066 a pověřuje starostu města jejich podpisem. 

 

Z/474/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, stř. Hospic Anežky 

České, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2022/0070 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

 

Z/475/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové 

nad Labem za rok 2021 dle přílohy č. 1, 

1.2. Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem na 

rok 2022 dle přílohy č. 2, 

2. schvaluje 

2.1. cíle a opatření pro město Dvůr Králové nad Labem stanovené Akčním plánem rozvoje 

sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022. 
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Z/476/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s přistoupením města Dvůr Králové nad Labem do Paktu starostů a primátorů v oblasti 

Klimatu a Energetiky a pověřuje starostu města podpisem tohoto Paktu, 

2. pověřuje 

2.1. místostarostku Mgr. Alexandru Jiřičkovou podílet se na přípravě žádosti o dotaci 

na zpracování „SECAP“ v součinnosti s MAS Královédvorsko a následně tuto žádost předložit 

radě města ke schválení. 

 

Z/477/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. pověřuje 

1.1. místostarostku města Mgr. Alexandru Jiřičkovou, aby jakožto zástupce města hlasovala 

na nadcházející členské schůzi Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, 

zapsaného spolku, pro schválení darovacích smluv, jimiž se převádí majetek a finanční 

prostředky na Královéhradeckou krajskou centrálu cestovního ruchu, příspěvkovou 

organizaci, k zajištění marketingových aktivit cestovního ruchu na území Královéhradeckého 

kraje. 

 

Z/478/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s poskytnutím finančního daru na kastraci volně žijících koček ve výši 30.000 Kč spolku Další 

šance, z. s., IČO 22873163, se sídlem Čechova 664, 500 02 Hradec Králové 2, zastoupeného 

Ivou Pelíškovou - působiště Dvůr Králové nad Labem, na kastraci a zaléčení 25 koček 

v katastru města, 

2. schvaluje 

2.1. darovací smlouvu č. PROV/dar/2022-0001 se spolkem Další šance, z. s., IČO 22873163, 

se sídlem Čechova 664, 500 02 Hradec Králové 2, v souladu s bodem 1.1. a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí KTÚ-PROV 

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

Termín: 31.03.2022 

 

Z/479/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci o souhrnných hodnotách rozpočtového opatření č. 5 pro rok 2021 včetně změn 
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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 KÚ Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

· na straně příjmů zvyšuje o  9.403.744,05 Kč 

· na straně výdajů snižuje o 55.915.032,67 Kč 

· ve financování upravuje o  -65.318.776,72 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2021: 

· na straně příjmů  425.800.361,60 Kč 

· na straně výdajů  396.876.065,55 Kč 

· financování  -28.924.296,05 Kč 

 

Rozpočet města na rok 2021, po této úpravě vykazuje přebytek v souhrnné výši 

28.924.296,05 Kč. 

 

Z/480/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci o opatřeních přijatých Radou města Dvůr Králové nad Labem, v souladu s § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

pro případ nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2022, a to ve znění 

přílohy č. 1. 

 

Z/481/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí vyrovnávací 

platby ve výši 250.000 Kč Městské nemocnici, a. s. ve Dvoře Králové nad Labem za plnění 

závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské pohotovosti v roce 2022, 

1.2. v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o závazku veřejné služby 

a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby 

č. RAF/FIN- 0002/2022 pro výše uvedený účel s Městskou nemocnicí, a. s. se sídlem 

Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. předložit starostovi města k podpisu Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách 

poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. RAF/FIN-0002/2022 

v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 25.03.2022 
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Z/482/2022 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 

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

rok 2022 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

· na straně příjmů zvyšuje o     8.826.133,65 Kč 

· na straně výdajů zvyšuje o  16.459.902,79 Kč 

· ve financování upravuje o      7.633.769,14 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2022 

· na straně příjmů   458.994.553,45 Kč 

· na straně výdajů  631.131.683,79 Kč 

· financování  172.137.130,34 Kč. 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2022, po této úpravě v souhrnné výši 

172.137.130,34 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. 

 

 

 

 

 Jan Jarolím v. r.      Alexandra Jiřičková v. r. 
 starosta města            místostarostka  

             
          


