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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

9. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

konaného dne 08.06.2016 
 

Z/190/2016 - 9. Zastupitelstvo města 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 oddálených úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle přílohy č. 2. 

 

Z/191/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 06.06.2016. 

 

Z/192/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 27.01.2016  
a 09.03.2016. 

 

Z/193/2016 - 9. Zastupitelstvo města 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. 1/2016 o zrušení obecně závazné 
vyhlášky o veřejném pořádku s účinností od 01.07.2016. 

 

Z/194/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 511/32 v domě čp. 511, ul. Tylova v obci a k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 511 a st. p. č. 849/1  
ve výši 697/5052 manželům Tlučhořovým, bytem ****** ***** ****, *** ** **** ******* *** *****,  
za celkovou kupní cenu 340.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2016/0305 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: 08.09.2016 
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Z/195/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 1985/31 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, st. p. č. 2338 a p. p. č. 4829, ve výši 607/7314, Petrovi Hronešovi, bytem ******* ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 640.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2016/0627 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: 30.06.2016 

 

Z/196/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení stavební parcely č. 462 o výměře 298 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  

za dohodnutou kupní cenu ve výši 400.000 Kč a úhradu daně z nabytí nemovitosti od Martina 
Lukáše, ********** **, *** ** **** ******* *** ***** a současné zřízení věcného břemene  
pro parkování osobních vozidel ve prospěch prodávajícího, jehož rozsah bude určen 
geometrickým plánem, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  zadat vyhotovení geometrického plánu na vymezení věcného břemene pro parkování 
vozidel na stavební parcele č. 462 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 24.06.2016 
3.1.2.  předložit smlouvu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 15.08.2016 
 

Z/197/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavebních parcel č. 4114 o výměře 127 m
2
, č. 4115 o výměře 41 m

2
, č. 4116 o výměře  

45 m
2
, č. 4117 o výměře 22 m

2
, č. 4118 o výměře 74 m

2
, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, bez staveb, za kupní cenu 500 Kč/m
2
, tj. celkem za kupní cenu 154.500 Kč a pozemkové 

parcely č. 1870/3 o výměře 1 259 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 200 Kč/m

2
, 

tj. celkem za kupní cenu 251.800 Kč společnosti LUKAS EKO s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0333 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: 24.06.2016 

 

Z/198/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení stavební parcely č. 517 o výměře 342 m
2
, stavební parcely č. 518 o výměře 138 m

2
, 

pozemkové parcely č. 537 o výměře 828 m
2
 od Mgr. Radka Vaňury, ********** ** *** **, *** ** **** 

******* *** *****, za dohodnutou kupní cenu ve výši 915.600 Kč, která bude uhrazena formou dvou 
splátek po 457.800 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0314 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: 30.06.2016 

 

Z/199/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  částečnou změnu usnesení číslo Z/81/2015 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem  
z 11.06.2015 v bodě 1.1., spočívající v nahrazení části původního textu "manželům Kaupovi 
Karlovi a Kaupové Ludmile", za text "Kaupové Ludmile", 

1.2.  změnu kupní smlouvy č. OEMM/KUPP-2015/0509 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

1.3.  částečnou změnu usnesení číslo Z/81/2015 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem  
z 11.06.2015 v bodě 1.3., spočívající v nahrazení části původního textu "manželů Kaupy Karla  
a Kaupové Ludmily", za text "Kaupové Ludmily", 

1.4.  změnu kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0510 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení. 

 

Z/200/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 2004/13 o výměře 666 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

která je dle geometrického plánu č. 4517-53/2015 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 2004/17 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Petru Ponikelskému, ************ ****, *** ** 
**** ******* *** ***** a Andree Godárové, ** ** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou 
kupní cenu ve výši 434.000 Kč a podmínek stanovených zveřejněním č. 27/2016, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0530 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: 16.09.2016 

 

Z/201/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  prodej částí pozemkových parcel č. 1980/2, č. 1980/3, č. 1980/4, všechny v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem Mgr. Radanu Černému, ***** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  prodej části pozemkové parcely č. 2253/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Mgr. Radanu 
Černému, ***** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

 

Z/202/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  

1.1.  část usnesení č. Z/141/2015 - 6. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem pod bodem 1.2. 
 z 08.12.2015, kterým byla schválena smlouva č. OEMM/KUPP-2015/1137, 

2 .   schva lu je  

2.1.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0540 s Jiřinou Brzákovou, ***** ******* **, *** ** *******, 
Alenou Kvasničkovou, ******** ***, *******, *** ** ****** ****, Jiřím Schafhauserem, ***** ******** ***, 
********** *, *** ** **********, Josefem Schafhauserem, ******** ***, *** ** ****** *** **** a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit kupní smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 30.06.2016 
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Z/203/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení stavební parcely č. 204 o výměře 35 m
2
 v k. ú. Lanžov, pod stavbou hráze Lhotského 

rybníka, za kupní cenu ve výši 4.100 Kč, od Lesů České republiky, s. p., se sídlem Hradec 
Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08, 

1.2.  kupní smlouvu č.: S 1471/15 (ES OEMM/KUPP-2016/0534) 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: 17.06.2016 

 

Z/204/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení části stavební parcely č. 29, části pozemkové parcely č. 551/3, obě v k. ú. Zboží  
u Dvora Králové, a to v rozsahu dle katastrální situace, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m

2
 od Ireny 

Černé, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** a Milana Mesnera, ***** **, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2016/0572 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  odkoupení částí stavební parcely č. 18, části pozemkové parcely č. 57/1, obě v k. ú. Zboží  
u Dvora Králové, a to v rozsahu dle katastrální situace, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m

2
  

od manželů Petra a Marie Liškových, ***** **, *** ** **** ******* *** *****, 

1.4.  smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2016/0573 v souladu s bodem 1.3. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5.  odkoupení části stavební parcely č. 65 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, a to v rozsahu  
dle katastrální situace, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m

2
 od Michala Kašpara, ***** **, *** ** **** 

******* *** ***** * a Zdeňka Kašpara, ***** **, *** ** **** ******* *** *****, 

1.6.  smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2016/0574 v souladu s bodem 1.5. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.7.  odkoupení části pozemkové parcely č. 66/5 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, a to v rozsahu  
dle katastrální situace, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m

2
 od Markéty Chrpové, ******* ****, *** ** 

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

1.8.  smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2016/0575 v souladu s bodem 1.7. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.9.  odkoupení částí pozemkových parcel č. 66/4, č. 66/11, č. 69/2, všechny v k. ú. Zboží u Dvora 
Králové, a to v rozsahu dle katastrální situace, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m

2
 od manželů 

Jaroslava a Lenky Swětíkových, ***** **, *** ** **** ******* *** *****, 

1.10.  smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2016/0576 v souladu s bodem 1.9. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.11.  odkoupení části pozemkové parcely č. 69/1 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, a to v rozsahu  
dle katastrální situace, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m

2
 od Michala Militkého, ***** **, *** ** **** 

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

1.12.  smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2016/0577 v souladu s bodem 1.11. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvy o budoucích kupních smlouvách dle bodů 1.2., 1.4., 1.6., 1.8., 1.10, 1.12. 
tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 24.06.2016 
 

Z/205/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatný převod pozemkových parcel č. 450, č. 454, č. 455, části pozemkové parcely č. 451, 
která je dle geometrického plánu č. 125-9265/2015 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 451/2, všechny v k. ú. Žireč Ves, pozemkové parcely č. 502, části pozemkové parcely 
č. 525, která je dle geometrického plánu č. 196-9265/2015 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 525/1, části pozemkové parcely č. 504, která je dle geometrického plánu  
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č. 196-9265/2015 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 504/2, části pozemkové 
parcely č. 503, která je dle geometrického plánu č. 196-9265/2015 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 503/2, všechny v k. ú. Žireč Městys a části pozemkové parcely č. 572/2, 
která je dle geometrického plánu č. 252-9265/2015 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 572/5 v k. ú. Žirecká Podstráň do vlastnictví České republiky - Povodí Labe, státního 
podniku, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, a to za podmínky zachování stávajících 
veřejných účelových komunikací na pozemkové parcele č. 450 v k. ú. Žireč Ves, nově 
vznikajících pozemkových parcelách č. 525/1 v k. ú. Žireč Městys, č. 572/2 v k. ú. Žirecká 
Podstráň, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 15.07.2016 

 

Z/206/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 316 v k. ú. Sylvárov za kupní cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 11.840 Kč obci Hřibojedy, č. p. 60, 544 01 Hřibojedy, 

1.2.  odkoupení pozemkových parcel č. 1094, č. 1095, obě v k. ú. Hřibojedy za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 250.214 Kč od obce Hřibojedy, č. p. 60, 544 01 Hřibojedy, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení, 

2.2.  starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti v souladu s bodem 1.2. 
tohoto usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvy v souladu s body 1.1., 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 31.08.2016 

 

Z/207/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  směnu části pozemkové parcely č. 297/2 v k. ú. Žireč Ves o výměře 3 654 m
2
, v rozsahu  

dle snímku s vyznačenou částí pozemku, za pozemkové parcely vedené ve zjednodušené 
evidenci č. 205/1 díl 2 o výměře 3 145 m

2
, č. 205/2 díl 2 o výměře 309 m

2
, č. 570 díl 3 o výměře 

200 m
2
, všechny v k. ú. Žirecká Podstráň s Naděždou Berkyovou, ***** **** **, *** ** *******, 

Zdeňkou Koškovou, ***** **, *** ** **** ******* *** *****, Petrem Šírem, ***** **, *** ** **** ******* *** 
*****, Hanou Šírovou, ******* ********, *** ** **** ******* *** *****, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem smlouvy o budoucí směnné smlouvě obsahující obligatorní náležitosti  
v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit budoucí směnnou smlouvu v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení starostovi 
města k podpisu. 

Termín: 31.07.2016 
 

Z/208/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  vznik služebnosti inženýrské sítě na stávající vodovodní, kanalizační řady v ul. Hradecká 
umístěné v pozemkových parcelách č. 3564/1, č. 3583/1, obě 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. 13/1997 Sb., "O pozemních komunikacích", ve znění pozdějších předpisů, 
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2.   pověřu je  

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

3 .   schva lu je  

3.1.  vznik služebnosti inženýrské sítě na stávající vodovodní, kanalizační řady v ul. 28. října umístěné 
v pozemkových parcelách č. 3769/2, č. 3769/3, č. 3769/9, všechny 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, 

4 .   pověřu je  

4.1.  starostu města podpisem notářského zápisu v souladu s bodem 3.1. tohoto usnesení, 

5 .   schva lu je  

5.1.  vznik služebnosti inženýrské sítě na stávající vodovodní řad ve Zboží umístěný v pozemkové 
parcele č. 551/1 v k. ú. Zboží u Dvora Králové 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, 

6 .   pověřu je  

6.1.  starostu města podpisem notářského zápisu v souladu s bodem 5.1. tohoto usnesení, 

7 .   uk ládá  
7.1.  vedoucímu RISM 

7.1.1.  předložit notářské zápisy v souladu s body 1.1, 3.1, 5.1. tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 30.09.2016 
 

Z/209/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení stavební parcely č. 2721 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od České republiky - 
Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 - Řepy 
za tržní cenu stanovenou znaleckým posudkem a pověřuje starostu města podpisem žádosti  
o odkoupení stavební parcely, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit žádost v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 17.06.2016 

 

Z/210/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 456 v k. ú. Žireč Městys 
za jednorázovou finanční úplatu ve výši pětinásobku ročního užitku 12 Kč/m

2
 plochy věcného 

břemene, minimálně však ve výši 1.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 6DHM160126 (ES OEMM/BUDO-
2016/0618) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení s Povodím Labe, státním podnikem,  
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 17.06.2016 

 

Z/211/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 302  o výměře 3 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, která je dle geometrického plánu č. 4660-139/2016 označena jako díl "d" od Mgr. Petry 
Baumové, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, a Ing. Pavly Říhové, ********* ****, *** ** **** 
******* *** *****, 
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1.2.  smlouvu o darování nemovité věci č. OEMM/DAR-2016/0624 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  bezúplatné nabytí části stavební parcely č. 27 o výměře 22 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

která je dle geometrického plánu č. 4660-139/2016 označena jako díl "c" od Antonína Friedy, 
********* **, ***** **** ******* *** *****, a Ivany Sedlákové, ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.4.  smlouvu o darování nemovitosti č. OEMM/DAR-2016/0579 v souladu s bodem 1.3. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5.  bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 303/3  o výměře 208 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, která je dle geometrického plánu č. 4660-139/2016 označena jako díl "b" a přislučuje se 
do nově vzniklé pozemkové parcely č. 303/6 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, části pozemkové 
parcely č. 305 o výměře 92 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 4660-139/2016 označena 

jako díl "b" a přislučuje se do nově vzniklé pozemkové parcely č. 303/6 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem od Františka Novotného, ** ** *, *** ** *********, 

1.6.  smlouvu o darování nemovitosti č. OEMM/DAR-2016/0625 v souladu s bodem 1.5. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvy dle bodu 1.2., 1.4., 1.6. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 24.06.2016 

 

Z/212/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 693/30 o výměře 112 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu  

a Zdeňce Havrdovým, ********* ****, **** ******* *** *****, za 200 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu 

22.400 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0484 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: 30.06.2016 

 

Z/213/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavební parcely č. 2680 o výměře 598 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 

350 Kč/m
2
, tj. celkem za kupní cenu ve výši 209.300 Kč a pozemkové parcely č. 1832/31  

o výměře 1 m
2
, č. 1833/8 o výměře 1 405 m

2
, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 

100 Kč/m
2
, tj. za kupní cenu ve výši 140.600 Kč, do podílového spoluvlastnictví, a to:  

Bělohoubkové Lence, ****** **, *** ** **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl ve výši 47/14602 
za kupní cenu 1.126 Kč,  

Blinkovi Petrovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za 
kupní cenu 6.757 Kč, 

manželům Bouškovi Lukášovi a Bouškové Anděle, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 za kupní cenu 8.339 Kč,  

manželům Brandejsovi Josefovi a Brandejsové Marii, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 za kupní cenu 8.339 Kč,  

Brožovi Jaroslavovi, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
131/29204 za kupní cenu 1.570 Kč,  

Charvátové Šárce, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 131/14602 
za kupní cenu 3.139 Kč,  

Čapkovi Lubošovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 
za kupní cenu 6.757 Kč, 

Černé Marcele, ************ ******** **, *** ** ************ ********, spoluvlastnický podíl ve výši 
47/14602 za kupní cenu 1.127 Kč,    

RNDr. Dobrorukové Janě, **** ******** ***, *** ** **** ******** spoluvlastnický podíl ve výši 
131/14602 za kupní cenu 3.140 Kč,  
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Mgr. Dočkalové Petře, ******** *******, ********, *** ** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 
za kupní cenu 6.757 Kč,  

manželům Grčkovi Vladimírovi a Grčkové Pavlíně, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 za kupní cenu 8.339 Kč, 

Ing. Házemu Karlovi, **** **** **, *** ** **** ******** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301  
za kupní cenu 6.757 Kč,  

Herinkovi Vilémovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 
za kupní cenu 6.757 Kč,  

Horcicka Marcele, ******** **** **, *** ** ******************, ******* spoluvlastnický podíl ve výši 
131/29204 za kupní cenu 1.570 Kč,  

Hráské Ivaně, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301  
za kupní cenu 8.339 Kč,  

JUDr. Humlové Heleně, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
131/29204 za kupní cenu 1.570 Kč,  

Javorskému Petrovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
131/14602 za kupní cenu 3.140 Kč,  

Jiroušovi Jiřímu, *** ***** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 131/14602 
za kupní cenu 3.139 Kč,  

společnosti JUTA a. s., Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem spoluvlastnický podíl  
ve výši 131/14602 za kupní cenu 3.140 Kč,  

Kavanovi Vítovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301  
za kupní cenu 6.757 Kč,  

Klustové Blance, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301  
za kupní cenu 6.757 Kč, 

Knapové Štěpánce, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301  
za kupní cenu 6.757 Kč, 

manželům Kränkovi Zdeňkovi a Kränkové Mileně, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 za kupní cenu 8.339 Kč,  

manželům Kupkovi Otakarovi a Kupkové Haně, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.757 Kč, Linhartovi Josefovi, ********* ****, 
*** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 94/7301 za kupní cenu 4.505 Kč,  

Machkovi Pavlovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 
za kupní cenu 6.757 Kč,  

Markové Ivetě, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301  
za kupní cenu 8.339 Kč,  

manželům MUDr. Medkovi Vladimírovi a MUDr. Medkové Vlastě, *** ******** ******, ******, *** ** 
****** ******* spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.757 Kč,  

manželům Ing. Milotinskému Martinovi a PharmDr. Milotinské Haně, *********** ***, *** ** **** 
******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 za kupní cenu 8.339 Kč, 

Nechutovi Davidovi, ****** ************ ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
131/14602 za kupní cenu 3.140 Kč, 

manželům Němečkovi Alešovi a Němečkové Pavlíně, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 131/14602 za kupní cenu 3.140 Kč,  

manželům Němečkovi Petrovi a Němečkové Václavě, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.757 Kč,  

Nerudovi Lukášovi, ******** ***, *** ** *******, spoluvlastnický podíl ve výši 29/7301 za kupní cenu 
1.390 Kč, 

Nerudové Jiřině, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, spoluvlastnický podíl ve výši 116/7301  
za kupní cenu 5.560 Kč,  

Novotné Hojné Yvoně, ******* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
141/7301 za kupní cenu 6.757 Kč, 

manželům Odlovi Lukášovi a Odlové  Kláře, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 
spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.757 Kč,   

Páleníkové Jindřišce, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
141/7301 za kupní cenu 6.757 Kč, 
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Peškové Pavle, ********* *******, *** ** ******** *** *****, spoluvlastnický podíl ve výši 29/7301  
za kupní cenu 1.390 Kč,   

Peterové Andree, ******* **, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 131/14602  
za kupní cenu 3.139 Kč,  

Petrášovi Vlastimilovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
131/14602 za kupní cenu 3.140 Kč,  

Petříkovi Danielovi, *** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
131/14602 za kupní cenu 3.140 Kč,  

manželům Petříkovi Miroslavovi a Petříkové Ivaně, *** ****** ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 131/14602 za kupní cenu 3.140 Kč,   

Pohlové Karině, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301  
za kupní cenu 6.757 Kč,  

Ing. Popelkovi Zdeňkovi, *********** ****, ********* ***, *** ** ********* spoluvlastnický podíl ve výši 
141/7301 za kupní cenu 6.757 Kč,  

Ropické Aleně, ******* ***, ***** *******, *** ** ******** spoluvlastnický podíl ve výši 131/29204 za 
kupní cenu 1.570 Kč,  

manželům Salačovi Vladimírovi a Salačové Miladě, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.757 Kč, 

Bc. Staníkové Martě, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
174/7301 za kupní cenu 8.339 Kč,  

Svobodníkové Taťaně, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 
174/7301 za kupní cenu 8.339 Kč,  

Šťastnému Ladislavovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** a Šťastné Jadwige, ***** *****, 
*******, *** ** ***** * spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.757 Kč,  

Šulcovi Zdeňkovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 
za kupní cenu 6.757 Kč,  

Tesařové Danuši, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 
za kupní cenu 6.757 Kč,  

Trojákové Vlastě, ********** *****, ******, *** ** ***** * spoluvlastnický podíl ve výši 131/14602  
za kupní cenu 3.139 Kč,  

Válkové Kamile, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za 
kupní cenu 6.757 Kč,  

Vejdělkovi Janovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 
za kupní cenu 6.757 Kč, 

manželům Vejnarovi Pavlu a Vejnarové Kateřině, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.757 Kč  

manželům Vobořilovi Oldřichovi a Vobořilové Haně, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 za kupní cenu 8.339 Kč,  

Vojtěchovi Milošovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 
za kupní cenu 6.757 Kč, 

manželům Voltrovi Emilovi a Voltrové Stanislavě, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 za kupní cenu 8.339 Kč, 

Voňkovi Pavlovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301  
za kupní cenu 6.757 Kč,    

manželům Zoufalému Františkovi a Zoufalé Ivaně, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** 
spoluvlastnický podíl ve výši 141/7301 za kupní cenu 6.757 Kč,  

RNDr. Zuzánkovi Zdeňkovi, ******** ******, ******, *** ** ***** * spoluvlastnický podíl ve výši 
174/7301 za kupní cenu 8.339 Kč,  

Zvárovi Bedřichovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** spoluvlastnický podíl ve výši 174/7301 
za kupní cenu 8.339 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2015/0230 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: 08.07.2016 
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Z/214/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 1852/4 o výměře 49 m
2
 v k. ú . Dvůr Králové nad Labem,  

Ing. Tomáši Rückerovi, ***** ******** ***, *** ** **** ******* *** *****.  

 

Z/215/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   rozhodu je  

1.1.  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 24 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, o vzniku organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dvůr Králové n. L. - 
Žireč, s platností a účinností k 01.07.2016. 

2 .   schva lu je  

2.1.  zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Dvůr Králové n.L. - Žireč dle přílohy č. 1.,  
s platností a účinností od 01.07.2016. 

 

Z/216/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   rozhodu je  

1.1.  nevyhovět návrhu Vlastimila Vaňury na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č.  727/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem do ploch určených ke stavbě objektu k bydlení (rodinný dům).  

1.2.  nevyhovět návrhu Jany Košťálové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy areálu bývalého zahradnictví na st. p. č. 4333, 4334, p. p. č. 
3094/1, 3094/20  v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení  
v rodinných domech - městské a příměstské, SK - plochy smíšené obytné - komerční nebo do 
jiného vhodného využití bez prověření využití této plochy územní studií. 

1.3.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy částí  
p. p. č. 3152/12, 3155/2  v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití SV - plochy 
smíšené obytné - venkovské na základě návrhu Jaroslava Spěšného. 

1.4.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy st. p. č. 
3546/1, 3546/2 a p. p. č. 593/2, 591/1, 591/4 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem  
do využití SM - plochy smíšené obytné - městské nebo SK - plochy smíšené obytné - komerční 
na základě návrhu SKV s.r.o. 

1.5.  nevyhovět návrhu Heleny Varholíkové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č.  884/2 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem do ploch umožňujících výstavbu rodinného domu.  

1.6.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy p. p. č. 
1223/12  v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití NSp - plochy smíšené 
nezastavěného území s funkcí přírodní a zemědělskou na základě návrhu Michala Karadzose. 

1.7.  nevyhovět návrhu Michala Hejdy na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 1541 v katastrálním území Verdek pro umožnění 
výstavby rodinného domu. 

1.8.  nevyhovět návrhu Slavěny Benešové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č.  2098/3 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. 

1.9.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy st. p. č. 
358/3  v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití SM - plochy smíšené obytné - 
městské na základě návrhu Martina Syrovátky. 

1.10.  nevyhovět návrhu Karla Hrdiny na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy na st. p. č. 4094, p. p. č. 3120/4 v katastrálním území Dvůr Králové 
nad Labem do využití pro výstavbu rodinného domu. 
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Z/217/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Nikole Zdráhalové, ******* ****, **** ******* *** *****, ve výši 20.000 Kč  
na částečnou úhradu nákupu silničního kola, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/0297,  v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 

 

Z/218/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Petru Karbanovi, IČ 65700805, ******** ****, **** ******* *** *****, ve výši  
25.000 Kč na úhradu nájemného a energií a nákup sportovního materiálu v rámci projektu 
Škorpioni - Self defence team MPDK - soutěžní oddíl sebeobrany pro děti a mládež, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/0295,  v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 

 

Z/219/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí Královská věnná města za rok 2015. 

 

Z/220/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   udě lu je  

1.1.  Cenu města Dvůr Králové nad Labem za celoživotní dílo v oblasti hudby Tomáši Mervartovi, 
Milanu Iglovi, Janu Nerudovi in memoriam, za celoživotní dílo - udržování a rozvoj tradičního 
lidového řemesla vzorkorytectví Milanu Bartošovi, za celoživotní dílo - rozvoj včelařství  
na Královédvorsku Josefu Holubovi, za celoživotní dílo v oblasti výtvarného umění Lubomíru 
Dvořákovi (Zvičinovi), za reprezentaci města Dvůr Králové nad Labem v oblasti školství  
a vzdělávání Janu Flídrovi, za celoživotní dílo - trenérskou činnost manželům Alanovi a Veronice 
Výborným, Petru Karbanovi, Tomáši Lagutinovi, za celoživotní dílo v oblasti sportu Jiřímu Krysovi 
in memoriam, za úspěšnou reprezentaci v roce 2015 družstvu Team gym (Jana Holubcová, 
Kateřina Holubcová, Sára Erbenová, Tereza Hulíková, Nela Drápalíková, Monika Fišerová, Eva 
Špatenková, Jana Špatenková a Sára Sicilská), za podporu rozvoje sportu Georgiosu 
Karadžosovi. 

 

Z/221/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  přidělení dotace z dotačního programu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu vnějšího 
pláště objektů, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové 
nad Labem, pro objekt čp. 95, ul. Palackého, Dvůr Králové nad Labem, pro Bc. Janu 
Munzarovou, ****** ************ *** ****, **** ******* *** ***** a RNDr. Alici Sulamanidze, ********* 
*****, ***** *******, ve výši 60.000 Kč, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2016/0533 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

 

Z/222/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace společnosti JUTA a. s., Dukelská 417, Dvůr Králové nad Labem, na částečnou 
úhradu stravování účinkujících na Cool festivalu, neboť na uvedenou akci bude nutno navýšit 
neinvestiční příspěvek spolupořadateli akce Hankovu domu, městskému kulturnímu zařízení,  
a to minimálně o 93.000 Kč z rozpočtu města.  
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Z/223/2016 - 9. Zastupitelstvo města 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 roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem, sestavenou  
k 31.12.2015, 

2 .   nevznáš í  

2.1.  požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky uvedené v bodě 1.1. 

 

Z/224/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2015 jako 
součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2015. 

 

Z/225/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2015 s vyjádřením souhlasu  
s celoročním hospodařením s výhradami. Náprava uvedených dílčích nedostatků roku 2015 
bude, v souladu s § 17, odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších doplnění a předpisů, provedena způsobem a opatřeními 
popsanými v příloze č. 2 k materiálu ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2015 - Harmonogram a postup opatření k nápravě chyb a nedostatků 
zjištěných Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015. 

 

Z/226/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   jm enu je  

1.1.  v souladu s ustanovením bodu 7. písm. a) Statutu sociálního fondu zaměstnanců města  
a uvolněných členů  Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem Drahomíru Smrčkovou  
za člena správní rady tohoto fondu. 

 

Z/227/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí finančních 
prostředků v souhrnné výši 400.000 Kč, z toho investiční finanční příspěvek ve výši 188.760 Kč  
a neinvestiční finanční příspěvek ve výši 211.240 Kč  k zajištění činností souvisejících s výkonem 
působnosti v oblasti veřejné správy pro Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, 

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 poskytnutí a využití finančních prostředků  
z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/FIN-2016/0532) s Českou republikou - 
Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, se sídlem nábřeží U Přívozu 122/4, 
Hradec Králové 3 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Smlouvu o poskytnutí a využití finančních prostředků z 
rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/FIN-2016/0532) v souladu s bodem 
1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 17.06.2016 

 

Z/228/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtové opatření č. 3 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                     7.569.237,80 Kč 

· na straně výdajů zvyšuje                                      o                     3.310.603,00 Kč 

· ve financování upravuje                                       o                    -4.258.634,80 Kč   

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2016 

· na straně příjmů                                                                       325.767.656,50 Kč 

· na straně výdajů                                                                       356.559.274,45 Kč 

· financování                                                                                30.791.617,95 Kč. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jan Jarolím v. r. 

starosta města 

  

Alexandra Jiřičková v. r. 

místostarostka 

 


