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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

7. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného  08.03.2016 

 
 
 

Z/160/2016 - 7. 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/161/2016 - 7. 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 02.03.2016. 

 

Z/162/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 21.12.2015. 

 

Z/163/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. RIM/NAJE-2012/1819 - D5  provozovatelské smlouvy mezi městem Dvůr Králové nad 
Labem a společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. s účinností 
k 15.03.2016 a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

Z/164/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  oznámení o konání valné hromady Krematoria a. s. Jaroměř dne 22.04.2016. 

 

Z/165/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výroční zprávu zájmového sdružení Asociace měst pro cyklisty za rok 2015. 
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Z/166/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 2391/3 o výměře 140 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
která je dle geometrického plánu č. 4592-377/2015 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 2391/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, ke které 
bude připočtena příslušná sazba DPH společnosti JUTA a. s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr 
Králové nad Labem. 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/1216 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: 24.03.2016 

 

Z/167/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci k požadovanému uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemkových parcel  
č. 1870/2, č. 1870/10, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro případné propojení s areálem 
ZOO. 

 

Z/168/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 1843/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, dle předložené 
situace, pro rozšíření stávající trafostanice na stavební parcele č. 5051 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

1.2.  smlouvu č. 9120056293 o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost (ES OEMM/BUDK-
2016/0012) 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: 31.03.2016 

 

Z/169/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení části pozemkové parcely č. 715/10 o výměře 19 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
která je dle geometrického plánu č. 4610-431/2015 označena jako díl "a" za dohodnutou kupní 
cenu ve výši 6.000 Kč od Romana Koppa, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0149 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: 31.03.2016 

 

Z/170/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 303/4  o výměře 222 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
nacházející se pod stávající stavbou parkoviště, která je dle geometrického plánu  
č. 4470-35/2016 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 303/5 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem za dohodnutou kupní cenu 311.466 Kč bez příslušné sazby DPH Stavební 
společnosti Žižka a spol. s r. o., Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0263 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 smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.03.2016 

 

Z/171/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné zrušení věcného břemene spočívajícího v služebnosti vstupu a vjezdu na stavební 
parcelu č. 2137/2 a pozemkovou parcelu č. 3650 za účelem zřízení, oprav, údržby a obnovy 
vodovodní přípojky dle geometrického plánu č. 1797-228/97 ve prospěch města Dvůr Králové 
nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  zřízení bezúplatného věcného břemene - služebnosti na pozemkových parcelách č. 908/14,  
č. 3650, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem spočívajícího v právu provozovat na služebném 
pozemku vodovod, v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodu dle geometrického plánu  
č. 4621-41/2016 ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38,  
544 17 Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  smlouvu o zrušení věcného břemene a o zřízení věcného břemene - služebnosti č. OEMM/VB-
2016/0264 v souladu s body 1.1., 1.2. tohoto usnesení se společností TMW, a. s., Nedbalova 
573, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.03.2016 

 

Z/172/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí spoluvlastnických podílů na pozemkové parcele č. 89/8 o výměře 908 m2  
v k. ú. Lipnice u Dvora Králové od Petra Bečvara, ******* **, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/20, Veroniky Dufkové, ******* **, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/40, Jiřího Kejzara, ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/60, Zuzany Kobosové, *******, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 2/160, Pavla Krause, ******* ***, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 4/80, Zbyňka Luňáka, ******* **, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/40, Pavla Machka, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/40, Vladimíry Munzarové, ******* ***, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 2/20, Jaroslava Pacáka, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/40, Ladislava Pacáka, ******* **, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/40, Zdeňka Prokšíka, **** ***, *** ** ******* * ***** ****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/80, Ivany Schickerové, ******** ******, *********, *** ** ***** *, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/20, Ludmily Stránské, ******* **, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/40, Stanislava Suchardy, ******* ***, *** ** **** ******* *** 
*****, spoluvlastnický podíl ve výši 2/20, Josefa Šefra, *******, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/40, Ing. Martina Šefra, * ******** ******, ***** *** ** ***** *, 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/40, Luďka Vichty, ******* **, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 2/60, 

1.2.  smlouvu o darování nemovité věci č. OEMM/DAR-2016/0180 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/20 na pozemkové parcele č. 89/8 o výměře 
908 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové od České republiky - Úřadu pro zastupování státu  
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a pověřuje 
starostu města podpisem žádosti o bezúplatný převod spoluvlastnického podílu, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
Termín: 15.04.2016 

2.1.2.  předložit žádost o bezúplatný převod spoluvlastnického podílu v souladu s bodem 1.3. 
tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 17.03.2016 
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Z/173/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2531/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ing. Miloši Janků, Žirecká 
86, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/174/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  koupi pozemkové parcely č. 547/2 o výměře 6 463 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, od Josefa 
Zilvara, ***** ***** ***, *** ** *** *** *******, za celkovou kupní cenu 36.702,50 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0034 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 kupní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 28.03.2016 

 

Z/175/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části stavební parcely č. 1466/1 o výměře 3 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která je 
dle geometrického plánu č. 4507-8/2015 z 11.02.2015 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 4870 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Dušanu Suškovi, ***** ******** ***, *** ** **** 
******* *** *****, za 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 1.500 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0166 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 kupní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 28.03.2016 

 

Z/176/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  vznik služebnosti na stávající vodovodní řad umístěný v pozemkové parcele č. 3726/1 
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem formou notářského zápisu o nabytí služebnosti vydržením  
ve smyslu ustanovení § 1091 a 1260 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s přihlédnutím  
k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 13/1997Sb., "O pozemních komunikacích", ve znění 
pozdějších předpisů, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem notářského zápisu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  předložit notářský zápis v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 31.05.2016 
 

Z/177/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu do 30.09.2016 na úhradu nákladů v souvislosti s realizací 
majetkoprávního vypořádání k pozemkům v rámci projektu  "Labská stezka" a s navýšením 
příspěvku na částku 1.050.000 Kč se sdružením Královéhradecká labská o. p. s., zastoupeným 
ředitelkou společnosti Ladislavou Reichovou, ve smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku  
z 15.07.2015, 

1.2.  s prodloužením termínu pro získání vlastnictví potřebných pozemků a s prodloužením termínu 
pro uzavření darovací smlouvy v souvislosti s realizací majetkoprávního vypořádání k pozemkům 
v rámci projektu "Labská stezka" nejpozději do 31.12.2016, 
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2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. OEMM/FIN-2015/0522 - D-2 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, 

2.2.  dodatek č. OEMM/BUDO-2015/0521 - D-1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací  
č. OEMM/BUDO-2015/0521 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit dodatky dle bodu 2.1. a 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 22.03.2016 

 

Z/178/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 3670 o výměře 5 m2, v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která je 
dle geometrického plánu č. 4624-17/2016 z 18.02.2016 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 3670/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Martinu Lukešovi, ***** ********* ***, *** ** **** 
******* *** *****, za sazbu 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 2.500 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0249 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 kupní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 28.03.2016 

 

Z/179/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  koupi pozemkové parcely č. 4012/2 o výměře 13 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od 
Jaroslava Janečka, ******** ***, *** ** **** ******* *** Labem a Zdeňka Hubky, ***** ********* ****, 
*** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 2.600 Kč vč. úhrady daně z nabytí nemovitosti, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0250 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 25.03.2016 

 

Z/180/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

1.1.  pořídit Změnu č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem z vlastního podnětu ve smyslu § 44 
z. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 

1.2.  schválit Dušana Sedláčka jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem 
Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení části plochy  
st. p. č. 478/3 a 478/2 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití DS - plochy 
dopravní infrastruktury - silniční nebo do jiného využití na základě návrhu Karla Astera, 

1.4.  nevyhovět návrhu Josefa a Markéty Odlových na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové 
nad Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 908/12 v katastrálním území Dvůr Králové 
nad Labem do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, 

1.5.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení celé plochy  
p. p. č. 905/25 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení  
v rodinných domech - městské a příměstské. Vhodné by bylo řešit dopravní napojení pozemku 
 z ul. Nová Tyršova, tj. v jižní části pozemku na základě návrhu Lukáše Baše, 
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1.6.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 3107/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití VD - plochy výroby  
a skladování - drobná a řemeslná výroba nebo do jiného využití (např. využití jako zahrada nebo 
nerušící komerční činnost), případně prověřit stanovení podmínek pro využití této plochy  
ve formě regulativů na základě návrhu V. a M. Volfových a Pavlíny Hrabyové, 

1.7.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy části  
p. p. č. 218/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití OV -  plochy občanského 
vybavení - veřejná infrastruktura a zařazení plochy části p. p. č. 218/1 a celé p. p. č. 218/3  
v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití VL - plochy výroby a skladování - lehký 
průmysl na základě návrhu Juta a. s., 

1.8.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení ploch částí   
p. p. č. 205/1, 3533 a 194/4 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití VL - plochy 
výroby a skladování - lehký průmysl na základě návrhu Juta a. s., 

1.9.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 1107/5 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení  
v rodinných domech - městské a příměstské na základě návrhu Martina Syrovátka, 

1.10.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení části plochy  
p. p. č. 1431/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využit SV - plochy smíšené 
obytné - venkovské na základě návrhu Richarda Markse. 

1.11.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 2286/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití VL - plochy výroby  
a skladování - lehký průmysl na základě návrhu Omnipack s. r. o., 

1.12.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy části  
p. p. č. 1648/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do jiného využití než je současné 
využit, případně prověřit stanovení podmínek pro využití této plochy ve formě regulativů na 
základě návrhu Josefa Pišty, 

1.13.  nevyhovět návrhu Justyny Mladové a Petra Dostála na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 2182/3 a st. p. č. 3743 v katastrálním 
území Dvůr Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské  
a příměstské. 

1.14.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy 
pozemků nebo jejich částí na p. p. č. 216/1, 216/2, 222, 226, 227/1, 227/2, 932/1, 932/3, 933/2, 
975/1, 975/5, 975/6 v katastrálním území Verdek do využití VL - plochy výroby a skladování - 
lehký průmysl nebo do jiného využití k vytvoření územních předpokladů pro umožnění výstavby 
„MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY A RYBÍHO PŘECHODU U JEZU VERDEK“ na základě návrhu 
Milana Matysky. 

 

Z/181/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016-2022, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016-2022 na internetových 
stránkách města www.mudk.cz, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit zveřejnění Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016-2022 dle bodu 
1.1 tohoto usnesení. 

Termín: 11.03.2016 
 

Z/182/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb 
následovně: 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 182.000 Kč 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 66.000 Kč odborné sociální poradenství, 137.000 Kč 
osobní asistence, 59.000 Kč sociálně aktivizační služby,  
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Diakonie ČCE - středisko Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem 
- 51.000 Kč domov se zvláštním režimem, 73.000 Kč denní stacionář, 100.000 Kč pečovatelská 
služba,  

Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec - 109.000 Kč odlehčovací služby 
v Domově sv. Josefa, 82.000 Kč domov pro osoby se zdravotním postižením, 

1.2.  smlouvy o poskytnutí dotací č. ŠKS/SMDO-2016/0225, ŠKS/SMDO-2016/0223, ŠKS/SMDO-
2016/0224, ŠKS/SMDO-2016/0221, ŠKS/SMDO-2016/0230, ŠKS/SMDO-2016/0227, 
ŠKS/SMDO-2016/0228, ŠKS/SMDO-2016/0229, ŠKS/SMDO-2016/0233, ŠKS/SMDO-2016/0232 
v souladu s bodem 1.1. a pověřuje starostu města jejich podpisem. 

 

Z/183/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu na 
úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně: 

Karate - Do, B. Němcové 950, Dvůr Králové nad Labem - sportovní činnost 80.000 Kč, 

TC Dvůr Králové, z. s, 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem - sportovní činnost -  
110.000 Kč, 

Softball Club Dvůr Králové nad Labem, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem - sportovní 
činnost 110.000 Kč, 

Team DK, Havlíčkova 15, Dvůr Králové nad Labem - sportovní činnost 65.000 Kč, 

Angeles Dance Group, z. s., Zábřezí 12, Dvůr Králové nad Labem - sportovní činnost 95.000 Kč, 

HC Dvůr Králové, Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem - sportovní činnost dospělí  
272.000 Kč a sportovní činnost mládež 765.000 Kč, 

1. HK Dvůr Králové, z. s., Štítného 3050, Dvůr Králové nad Labem - sportovní činnost -  
550.000 Kč, 

Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, nábřeží J. Wolkera 137 - sportovní činnost 
oddíly bez fotbalu 265.000 Kč, sportovní činnost oddílu fotbalu 700.000 Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137 - sportovní 
činnost 297.000 Kč,  

Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, Okružní 2319 - sportovní činnost 136.000 Kč,  

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, Zborovská 2371, Dvůr Králové nad Labem - 
sportovní činnost 255.000 Kč, 

1.2.  smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2016/0040, ŠKS/SMDO - 2016/0064, ŠKS/SMDO - 2016/0071, 
ŠKS/SMDO - 2016/0080, ŠKS/SMDO - 2016/0082, ŠKS/SMDO - 2016/0117, ŠKS/SMDO - 
2016/0118, ŠKS/SMDO - 2016/0119, ŠKS/SMDO - 2016/0120, ŠKS/SMDO - 2016/0121, 
ŠKS/SMDO - 2016/0122, ŠKS/SMDO - 2016/0124, ŠKS/SMDO - 2016/0126 v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

 

Z/184/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem -V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o souhrnných hodnotách rozpočtového opatření č. 7 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  
KÚ Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

- na straně příjmů snižuje    o     5.611.768,28 Kč 

- na straně výdajů snižuje    o   35.219.450,66 Kč 

- ve financování upravuje    o  -29.607.682,38 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2015 

 

- na straně příjmů       343.193.700,65 Kč 

- na straně výdajů       304.506.660,10 Kč 

- financování        -38.687.040,55 Kč. 
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Z/185/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o opatřeních přijatých Radou města Dvůr Králové nad Labem, v souladu  
s § 102 odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
pro případ nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2016, a to ve znění 
přílohy č. 1. 

 

Z/186/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí vyrovnávací 
platby ve výši 200.000 Kč Městské nemocnici, a. s. ve Dvoře Králové nad Labem za plnění 
závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské lékařské služby první pomoci v roce 2016, 

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 ES č. RAF/FIN-2016/0262  
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 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ES č. RAF/FIN-2016/0262 
v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 18.03.2016 
 

Z/187/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2016, dle příloh č. 1 a 2 tohoto materiálu, schválené Radou 
města Dvůr Králové nad Labem, upravující schválený rozpočet na rok 2016 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, a to v následujícím sestavení: 

 

Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2016 rozpočet města  

 

- na straně příjmů upravuje o                   0,00 Kč 

- na straně výdajů zvyšuje   o         968.576,15 Kč 

- ve financování upravuje   o         968.576,15 Kč   

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2016 

 

- na straně příjmů       314.171.487,00 Kč 

- na straně výdajů       348.809.118,15 Kč 

- financování         34.637.631,15 Kč. 

 

 

Z/188/2016 - 7. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2016 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek 
rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů,  které upravuje schválený rozpočet na rok 2016 
zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, a to v následujícím sestavení : 
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- na straně příjmů zvyšuje   o      4.026.931,70 Kč 

- na straně výdajů zvyšuje   o     4.439.553,30 Kč 

- ve financování upravuje   o       412.621,60 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2016 

 

- na straně příjmů                 318.198.418,70 Kč 

- na straně výdajů                 353.248.671,45 Kč 

- financování        35.050.252,75 Kč. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

  
Alexandra Jiřičková v. r. 

místostarostka 
 

 


