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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

6. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 08.12.2015 

 

Z/121/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. Z/8/2014 část 1.2. z 06.11.2014, 

2 .   s tanovu je  

2.1.  že odměna náleží neuvolněným členům zastupitelstva města podle funkce, za kterou se 
poskytuje nejvyšší odměna. V případě souběhu výkonu funkce všech výše uvedených 
neuvolněných zastupitelů města s funkcí člena nebo předsedy výboru zastupitelstva města nebo 
komise rady, poskytne se těmto neuvolněným zastupitelům měsíční odměna ve výši souhrnu 
odměn za vykonávané funkce a to tak, že neuvolněnému místostarostovi a členu RM výše 
uvedená odměna plus odměna za člena nebo předsedu výboru zastupitelstva nebo komise rady 
a řadovému členu ZM výše uvedená odměna plus odměna za člena nebo předsedu výboru 
zastupitelstva nebo komise rady. 

 

Z/122/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny nesplněných a oddálených úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle 
přílohy č. 2 a 3. 

 

Z/123/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 03.12.2015. 

 

Z/124/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků Osadního výboru Žireč k zařazení do rozpočtu města 
na rok 2016 z 04.09.2015 a vyřízení podnětů Osadního výboru Žireč z 06.10.2015. 

 

Z/125/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za 
každé jednání v roce 2014 ve výši 100 Kč členům výborů a 150 Kč předsedům výborů. 
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Z/126/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  spolupráci s polským městem Kamienna Góra, 

1.2.  Smlouvu o vzájemné spolupráci VKV/SPOL-2015/1200 dle bodu 1.1 tohoto usnesení, 

2 .   pověřu je  
2.1.  starostu města 

2.1.1.  podpisem smlouvy VKV/SPOL-2015/1200. 
 

Z/127/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 500.000 Kč MAS Královédvorsko, z. s., náměstí  
T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  veřejnoprávní smlouvu č. RAF/FIN-2015/1201 s MAS Královédvorsko, z. s. dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout v souladu se zněním veřejnoprávní smlouvy č. RAF/FIN-2015/1201 příslušné 
finanční prostředky do rámce rozpočtového opatření č. 6 pro rok 2015 a do rámce návrhu 
rozpočtu na rok 2016. 

 
Termín: 08.12.2015 

 

Z/128/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Program regenerace Městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem 2016-2025. 

 

Z/129/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí účelových finančních prostředků z části vybraného nájemného z 6 bytů domu čp. 2959 
v ulici Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem do fondu oprav za účelem výměny střešní 
krytiny, 

1.2.  dohodu č. RISM/DOHO-2015/1046 o poskytnutí účelových finančních prostředků v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit dohodu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 18.12.2015 
 

Z/130/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu pro výstavbu rodinného domu na pozemkové parcele č. 1984/15 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, a to na dobu 9 let od uzavření kupní smlouvy na pozemkovou parcelu  
č. 1984/15 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  dodatek č. RIM/KUPP-2008/538-D-2 ke kupní smlouvě z 01.12.2008 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Romanem Pošvou, ***** ***** *, *** ** ******* a pověřuje starostu města jeho 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dodatek dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 18.12.2015 
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Z/131/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkových parcel č. 4331 o výměře 176 m2 a č. 449/1 o výměře 495 m2, obě  
v k. ú. Dvůr Králové, za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 134.200 Kč, Veronice 
Trösterové, ***** ********* ***, *** ** **** ******* *** ****** 

 

Z/132/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  částečnou změnu usnesení číslo Z/112/2015 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 10.09.2015, spočívající v nahrazení části původního textu "Rumlové Aleně, ***** ******** ****, 
*** ** **** ******* *** *****", za text „Baudyšové Veronice,  ***** ******* ******** ****, *** ** **** ******* 
*** *****", 

1.2.  změnu kupní smlouvy č. OEMM/KUPP-2015/0724 dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 

Z/133/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 01.01.2016 
a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

Z/134/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci  číslo 
smlouvy 01/TU/St/B-DS/11/N (ES-OEMM/BUDO-2015/0953) s Královéhradeckým krajem, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 18.12.2015 
 

Z/135/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  stanovisko společnosti JUTA a. s. z 09.10.2015, ve kterém mimo jiné sděluje, že není ochotna 
směnit pozemky pro přístupovou komunikaci k ČOV a za daného stavu prozatím ztrácí zájem 
o pozemkové parcely č. 1084/12, č. 1084/16, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ale nevylučuje 
možnost budoucího opětovného jednání o koupi těchto pozemků. 

 

Z/136/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 441/2 o výměře 13 m2 v k. ú. Žireč Městys, která je 
dle geometrického plánu č. 204-272/2015 označena jako nově vzniklá pozemková parcela  
č. 441/4 v k. ú. Žireč Městys od Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec 
Králové, a to za podmínky, že dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděné 
nemovitosti, který se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu smlouvy, 
obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem darovací smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení. 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2016 
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Z/137/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné zrušení věcného břemene spočívajícího v služebnosti vstupu za účelem vedení, 
oprav a údržby kanalizačního potrubí a jeho vyústění z ČOV dle geometrického plánu č. 1488-
312/94, zřízené na pozemkové parcele č. 3067/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem ve prospěch 
pozemkové parcely č. 3110/26 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvu o zrušení věcného břemene číslo OEMM/VB-2015/1041 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení s Pavlem Němečkem, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 18.12.2015 
 

Z/138/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3067/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem pro vodovodní potrubí, kanalizační potrubí, elektrické kabely za jednorázovou úhradu ve 
výši 195 Kč/m2 pro Pavla Němečka, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****. 
* 
 

Z/139/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2629/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem České 
republice - Státnímu pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, 

1.2.  smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 3001991554 (ES OEMM/DAR-2015/1124) 
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 18.12.2015 
 

Z/140/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  darování pozemkové parcely č. 3752/2 o výměře 4 517 m2, části pozemkové parcely č. 4025 
o výměře 139 m2, která je dle geometrického plánu č. 4499-2118/2014 označena jako nově 
vzniklá pozemková parcela č. 4025/2, části pozemkové parcely č. 4132 o výměře 50 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 4499-2118/2014 označena jako nově vzniklá pozemková parcela  
č. 4132/2, části pozemkové parcely č. 4136 o výměře 74 m2, která je dle geometrického plánu  
č. 4499-2118/2014 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4136/2, části pozemkové 
parcely č. 4137 o výměře 37 m2, která je dle geometrického plánu č. 4499-2118/2014 označena 
jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4137/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, a to za podmínky zřízení 
bezúplatného věcného břemene na stávající vedení vodovodu, dešťové kanalizace, splaškové 
kanalizace v ul. Smetanova, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem darovací smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.06.2016 
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Z/141/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení spoluvlastnických podílů pozemkových parcel č. 3583/3 o výměře 2m2, č. 4008/2 
o výměře 58 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši  
300 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 15.750 Kč od Jiřiny Brzákové, ***** ******* **, *** ** *******, 
Aleny Kvasničkové, ******** ***, *******, *** ** ****** ****, Arch. Jiřího Schafhausera, ******** ***, 
********** *, *** ** **********, Josefa Schafhausera, ******** ***, *** ** ****** *** ****, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/1137 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 pozemkových parcel č. 3583/3 o výměře 2 m2,  
č. 4008/2 o výměře 58 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od Jana Nehasila, ****** ******, 
**********, *** ** ***** *, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.12.2015 
 

Z/142/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 715/9 o výměře 338 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
od Ivany Čtvrtečkové, *** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, Gabriely Fialové, ******* ****, *** 
** **** ******* *** *****, Ivany Fialové, ******* ** ** ******** **, *** ** **** ******* *** *****, Heleny 
Jůzové, *** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, Jiřiny Knapové, *********** ****, *** ** **** 
******* *** *****, Rudolfa Selichara, *********** ****, *** ** **** ******* *** *****, Lukáše Voděrka, *** 
****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  smlouvu o darování nemovitosti č. OEMM/DAR-2015/1114 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.12.2015 
 

Z/143/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 1368/1 o výměře 1 342 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem včetně štěrkové komunikace, kabelového vedení veřejného osvětlení uloženého 
v pozemkových parcelách č. 1368/1, č. 1368/4, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od Jiřího 
Sklenáře, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****,* 

1.2.  zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 1368/1 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem na kanalizaci, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4428-101/2014 za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.3.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 1368/4 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem na kabelové vedení veřejného osvětlení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4428-
101/2014 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210 Kč včetně příslušné sazby DPH, 

1.4.  smlouvu o darování nemovitosti a o zřízení věcných břemen - služebností č. OEMM/DAR-
2015/1115 v souladu s body 1.1., 1.2. a 1.3. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.12.2015 
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Z/144/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  odkoupení části pozemkové parcely č. 224/5 v k. ú. Sylvárov od Luboše a Karly Blahových,  
* ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

2 .   schva lu je  

2.1.  odkoupení části pozemkové parcely č. 224/6 o výměře 137 m2 v k. ú. Sylvárov, která je dle 
geometrického plánu č. 210-311/2015 označena jako díl „a“ za dohodnutou cenu ve výši  
500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 68.500 Kč od Luboše a Karly Blahových,  
* ********** ****, *** ** **** ******* *** ***** a úhradu daně z nabytí nemovitých věcí, 

2.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/1116 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.12.2015 
 

Z/145/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkové parcely č. 4730/2 o výměře 18 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, části 
pozemkové parcely č. 79 o výměře 14 m2, která je dle geometrického plánu č. 4597-400/2015 
označena jako díl „a“, část stavební parcely č. 136 o výměře 1 m2, která je dle geometrického 
plánu označena jako díl „b“ za dohodnutou kupní cenu ve výši 39.600 Kč od Ing. Jiřího Lanka, 
********** **, *** ** **** ******* *** ***** a Ing. Karla Lanka, ********** **, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/1119 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.12.2015 
 

Z/146/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. Z/420/2013 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem z 06.06.2013, 
kterým neschválilo jakékoliv nakládání s pozemkovou parcelou č. 678/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem do doby uplynutí 20 let od účinků vkladu vlastnického práva smlouvy o bezúplatném 
převodu nemovitostí č. 32/512/2010 do katastru nemovitostí, tj. do 11.08.2030. 

 

Z/147/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 1984/22 v domě čp. 1984 a 1985, ul. Roháčova v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 1984 
a 1985 a st. p. č. 2338, 2339 ve výši 637/7314 Lukášovi Lochmanovi, bytem ********** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 684.000 Kč s úhradou kupní ceny následujícím 
způsobem: 
- část kupní ceny ve výši 34.000 Kč byla uhrazena formou kauce 23.10.2015, 
- část kupní ceny ve výši 5.000 Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, 
- zbytek kupní ceny ve výši 645.000 Kč bude uhrazen do 3 měsíců od vkladu kupní smlouvy do 
katastru nemovitostí s tím, že kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního 
práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2015/1120 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 08.03.2016 
 

Z/148/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu do 26.02.2016 na úhradu nákladů v souvislosti s realizací 
majetkoprávního vypořádání k pozemkům v rámci projektu  "Labská stezka" se sdružením 
Královéhradecká labská o. p. s., zastoupeným ředitelkou společnosti Ladislavou Reichovou, ve 
smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z 15.07.2015, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. OEMM/FIN-2015/0522 - D-1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku  
č. OEMM/FIN-2015/0522 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho 
podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit dodatek ke smlouvě dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 31.12.2015 
 

Z/149/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2015 - Poskytování dotací v rámci programů 
vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 09.12.2015 a pověřuje starostu 
města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního přepisu na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem. 
 
 
 

Z/150/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace TC Dvůr Králové, z. s., 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem ve výši 
9.000 Kč, na nákup materiálu a cen v rámci projektů "Pohár MÚ Dvůr Králové nad Labem - 
celorepublikový turnaj třídy B - mladší žákyně" 26.09.2015 a "Celorepublikový tenisový turnaj 
třídy A - starší žáci" 11.09.2015, a ve výši 3.500 Kč, na úhradu energií, nákup materiálu a cen 
v rámci projektu Celorepublikového tenisového turnaje kategorie minitenis, konaného 12.12.2015 
ve Dvoře Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2015/1039 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 

 

Z/151/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního příspěvku Statutárnímu městu Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1,  
460 59 Liberec 1, jako podíl na financování Dětského centra Sluníčko, Pekárkova 572/5,  
460 01 Liberec, na náklady vynaložené v roce 2013, z důvodu, že město Dvůr Králové nad 
Labem vyhlašuje každoročně dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví, kde mají 
možnost organizace žádat dotaci na aktuální rok. V rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na 
rok 2015 není s požadovanou částkou počítáno. 
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Z/152/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů,  obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2015 o zrušení obecně 
závazné vyhlášky  č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného, a to s účinností od 01.01.2016. 

 

Z/153/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2015. 

 

Z/154/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2015 o veřejném pořádku s účinností od 
01.01.2016. 

 

Z/155/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   de legu je  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zastupitele Jana Béma jako osobu oprávněnou jednat za město Dvůr Králové nad Labem na 
valných hromadách Asociace měst pro cyklisty. 

 

Z/156/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2015 schválené Radou města Dvůr Králové nad Labem, 
upravující schválený rozpočet na rok 2015 a zahrnující změny v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změny závazných ukazatelů, vše v souladu s usnesením 
zastupitelstva města č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze 
07.03.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2015 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek 
rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů,  které upravuje schválený rozpočet na rok 2015 
zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, a to v následujícím sestavení: 
 

− na straně příjmů zvyšuje    o     2.960.179,00 Kč 
− na straně výdajů snižuje    o   12.764.021,00 Kč 
− ve financování upravuje    o  -15.724.200,00 Kč   

 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2015 
 

− na straně příjmů       348.805.468,93 Kč 
− na straně výdajů       339.726.110,76 Kč 
− financování          -9.079.358,17 Kč. 

 

Z/157/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem  v rámci 
případného rozpočtového opatření č. 7 pro rok 2015 uskutečněného na základě nutnosti 
narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2015 dle 
předchozích závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění případného rozpočtového 
opatření č. 7 pro rok 2015 k 31.12.2015 dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska 
předkládání ročních výkazů, a to především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města, konanému po provedení 
případného rozpočtového opatření č. 7 pro rok 2015, hodnoty této dodatečné úpravy 
rozpočtu města na rok 2015. 

 

Z/158/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2016, včetně rozpočtů 
městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím sestavení: 
Celkové příjmy ve výši 314.171.487,00 Kč + financování 33.669.055,00 Kč = celkové zdroje 
347.840.542,00 Kč. Celkové výdaje ve výši 347.840.542,00 Kč, 

1.2.  závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu 
města na rok 2016 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 a č. 2 město Dvůr Králové nad 
Labem Závazné ukazatele stanovené příspěvkovým organizacím města na rok 2016, 

1.3.  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných darů, 
příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, a to s časovou použitelností na 
období rozpočtového roku 2016, v souladu s § 18, odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

1.4.  předběžně rozpočtové opatření k rozpočtu za rok 2016 bez určení jeho pořadového čísla 
a konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny: 
• Změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění k 01.01.2016. 
• Upřesnění výše transferů dle schváleného státního rozpočtu a dle upřesnění dalších veřejných 
rozpočtů,  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit případné provedené rozpočtové změny v souladu s obsahem bodu 1.4. tohoto 
usnesení ke schválení v rámci rozpočtového opatření nejbližšímu zasedání zastupitelstva 
města, konanému po provedení těchto případných změn, v roce 2016.  

 

Z/159/2015 - 6. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   pověřu je  

1.1.  starostu města jednáním s vedením Královéhradeckého kraje o rozšíření rychlé zdravotnické 
pomoci o rychlou lékařskou pomoc. 

 

 
 
 
 
 

 
 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


