
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000851-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 15. 9. 2022

Prodej pozemkové parcely č. 1831/18 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem – Společenství vlastníků bytového domu čp. 2101, 2102, 
2103 ve Dvoře Králové nad Labem

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 1831/18 o výměře 391 
m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem – ostatní plocha.

 zástupce Společenství vlastníků bytového domu čp. 2101, 2102, 2103 ve Dvoře Králové 
nad Labem, IČO 25975455, nábřeží Benešovo 2102, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (dále SVJ), 
požádal o prodej výše uvedené pozemkové parcely za účelem vybudování oplocené klidové zóny u 
jejich bytového domu.

V žádaném pozemku se nachází síť veřejného osvětlení včetně sloupu, která je ve vlastnictví města, 
proto není pozemek vhodný k prodeji.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 13. 7. 2022
R/467-1.1./2022 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. neschvaluje

1.1. prodej pozemkové parcely č. 1831/18 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Společenství 
vlastníků bytového domu čp. 2101, 2102, 2103 ve Dvoře Králové nad Labem, IČO 
25975455, nábřeží Benešovo 2102, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímky

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000853-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 15. 9. 2022

Prodej pozemku st. p. č. 341, jehož součástí je stavba čp. 50 včetně 
pozemků st. p. č. 342, p. p. č. 1645/3, p. p. č. 1645/4, p. p. č. 1645/5, 
p. p. č. 1646, vše v k. ú. Komárov u Dvora Králové, v obci Vítězná, 
dále jako "hájenka Komárov čp. 50" a zřízení věcného břemene - 
služebnosti v rozsahu GP č. 195,182-385/2021

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Na základě schválení záměru prodeje uvedených nemovitostí v RM formou obálkové metody, za 
minimální kupní cenu ve výši 3.503.000 Kč, která byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 
05/1065/2021 ze dne 21.06.2021, došlo ke zveřejnění záměru na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem, v době od 12.04.2022 do 27.04.2022. Otevírání obálek proběhlo dne 29.04.2022, 
byly otevřeny 4 obálky s nabídkou kupní ceny s tím, že podmínkám zveřejnění vyhověly pouze 3 
nabídky. Nejvyšší nabídka byla ve výši 5.800.000 Kč a podal ji 
Vzhledem k tomu, že rada města souhlasila, že bude stávajícímu podnájemci umožněno předkupní právo 
spočívající v možnosti dorovnat cenu do nejvyšší doručené nabídky, za podmínky, že se přihlásí a uhradí 
požadovanou kauci, zaslali jsme návrh nabídky kupní ceny  
včetně návrhu kupní smlouvy.
Dne 26.05.2022 jsme od nich obdrželi přijetí nabídky za nabízenou cenu 5.800.000 Kč.
Na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB - služebnosti ze dne 
21.04.2022 zároveň předkládáme, jako součást kupní smlouvy, zřízení tohoto věcného břemene - 
služebnosti a zřízení VB dle předmětného GP.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 22. 6. 2022

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2022 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 5.800.000,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. přijmutí zaslané nabídky, v rámci prodeje stavební parcely č. 341 o výměře 213 m2, jejíž 
součástí je stavba čp. 50 včetně pozemků tvořící funkční celek st. p. č. 342 o výměře 229 
m2, p. p. č. 1645/3 o výměře 624 m2, p. p. č. 1645/4 o výměře 433 m2, p. p. č. 1645/5 o 
výměře 438 m2 a p. p. č. 1646 o výměře 2 232 m2 v k. ú. Komárov u Dvora Králové v 
obci Vítězná,  

za celkovou kupní cenu 5.800.000 Kč,

2. schvaluje

2.1. prodej stavební parcely č. 341 o výměře 213 m2, jejíž součástí je stavba čp. 50 včetně 
pozemků tvořící funkční celek st. p. č. 342 o výměře 229 m2, p. p. č. 1645/3 o výměře 
624 m2, p. p. č. 1645/4 o výměře 433 m2, p. p. č. 1645/5 o výměře 438 m2 a p. p. č. 1646 
o výměře 2 232 m2 v k. ú. Komárov u Dvora Králové v obci Vítězná,



za celkovou 
kupní cenu 5.800.000 Kč a zřízení úplatného věcného břemene na části p. p. č. 1638 v k. 
ú. Komárov u Dvora Králové, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč včetně 
DPH, pro  

a zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemků p. p. č. 
1090/1 a p. p. č. 1090/2 v k. ú. Záboří u Dvora Králové, vše v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 195,182-385/2021,

2.2. kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. OEMM/KUPN - 
2022/0114 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím 
podpisem,

3. ukládá

vedoucí OEMM

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

Termín: 30. 9. 2022

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - přijetí nabídky v rámci prodeje hájenky čp. 50 Komárov

Příloha č. 2 - Kupní smlouva a smlouva o zřízení VB služebnosti s 

Příloha č. 3 - GP č. 195,182-385/2021

ZPRACOVAL: Pohlová Iva



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000857-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 15. 9. 2022

Směna částí pozemkových parcel č. 263/2, č. 586, pozemkové 
parcely č. 72/3 a stavební parcely č. 23/2 za část pozemkové 
parcely č. 73, všechny v k. ú. Zboží u Dvora Králové

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

požádal město Dvůr Králové nad Labem o prodej stavební parcely č. 23/2, pozemkových 
parcel č. 72/3, č. 263/2, všechny v k. ú. Zboží u Dvora Králové. Požadované nemovitosti žadatel užívá a 
chtěl by k nim narovnat právní vztah. Na stavební parcele č. 23/2 se nachází stavba, která není ve 
vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem (v katastru nemovitostí je vedena jako zbořeniště). Užívány 
jsou bez nájemní smlouvy.

Při přípravě podkladů bylo zjištěno, že část stávající komunikace se nachází na pozemkové parcele č. 73 
v k. ú. Zboží u Dvora Králové, která je ve vlastnictví žadatele. Vzhledem k uvedenému bylo s žadatelem 
jednáno o možnosti směny, se kterou souhlasil.

Město Dvůr Králové nad Labem, v rámci dohodnuté směny, smění stavební parcelu č. 23/2, část 
pozemkové parcely č. 263/2, která dle geometrického plánu č. 183-248/2022 zůstává označena jako 
pozemková parcela č. 263/2, pozemkovou parcelu č. 72/3, která se dle geometrického plánu č. 
183-248/2022 přislučuje do pozemkové parcely č. 263/2, část pozemkové parcely č. 586, která se dle 
geometrického plánu č. 183-248/2022 přislučuje do pozemkové parcely č. 263/2, za část pozemkové 
parcely č. 73, která je dle geometrického plánu č. 183-248/2022 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 73/2, všechny v k. ú. Zboží u Dvora Králové.

Město Dvůr Králové nad Labem tedy smění pozemky o celkové výměře 369 m2, jejichž hodnota je dle 
znaleckého posudku č. 529/2022 stanovena na částku 146.862 Kč (398 Kč/m2), za část pozemku o 
výměře 54 m2, jehož hodnota je dle znaleckého posudku č. 529/2022 stanovena na částku 18.684 Kč 
(346 Kč/m2).
Rozdíl v hodnotách pozemků činí 128.178 Kč. Tento rozdíl bude doplacen v 
rámci uzavírané směnné smlouvy.

Záměr směny byl zveřejněn od 30.03.2022 do 14.04.2022 na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem. Po dobu zveřejnění nebyla z řad občanů ani organizací uplatněna žádná námitka ani 
připomínka.

Osadní výbor Zboží byl osloven a nemá námitek.

Přílohou materiálu je směnná smlouva odsouhlasená protistranou.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 24. 8. 2022
R/522/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2022 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 128.178,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem



1. schvaluje

1.1. směnu stavební parcely č. 23/2, části pozemkové parcely č. 263/2, která dle 
geometrického plánu č. 183-248/2022 zůstává označena jako pozemková parcela č. 263/2, 
pozemkové parcely č. 72/3, která se dle geometrického plánu č. 183-248/2022 přislučuje 
do pozemkové parcely č. 263/2, části pozemkové parcely č. 586, která se dle 
geometrického plánu č. 183-248/2022 přislučuje do pozemkové parcely č. 263/2, za část 
pozemkové parcely č. 73, která je dle geometrického plánu č. 183-248/2022 označena 
jako nově vzniklá pozemková parcela č. 73/2, všechny v k. ú. Zboží u Dvora Králové, s 

a to s finančním 
vyrovnáním ve výši 128.178 Kč,

1.2. směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2022/0134 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

2. ukládá

vedoucí OEMM

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

Termín: 7. 10. 2022

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačenými pozemky

Příloha č. 2 - geometrický plán

Příloha č. 3 - smlouva č. OEMM/SMEN-2022/0134

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000858-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 15. 9. 2022

Směna části pozemkové parcely č. 572/1 za části pozemkových 
parcel č. 311, č. 314, č. 315/1, č. 343/1, č. 586, všechny v k. ú. 
Žirecká Podstráň

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

 předložili městu Dvůr Králové nad Labem možnost směny části 
pozemkové parcely č. 572/1 v k. ú. Žirecká Podstráň za části jejich pozemkových parcel podél stávající 
komunikace na pozemkových parcelách č. 589, č. 583, obě v k. ú. Žirecká Podstráň. Nabízenou směnu 
vidí jako pozitivní přispění k případnému budoucímu rozšíření stávající komunikace na pozemkových 
parcelách č. 589, č. 583, obě v k. ú. Žirecká Podstráň, která je nyní na některých místech jen cca 3 m 
široká a tím zlepšení dopravní infrastruktury.

Pozemková parcela č. 572/1 v k. ú. Žirecká Podstráň je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní 
plocha, ostatní komunikace. V současné době se však její část neužívá a je součástí stávajících luk ve 
vlastnictví  Vzhledem k této skutečnosti nabídli směnu za okrajové 
části pozemkových parcel č. 311, č. 314, č. 315/1, č. 343/1, č. 586, všechny v k. ú. Žirecká Podstráň, 
podél stávající komunikace na pozemkových parcelách č. 589, č. 583, obě v k. ú. Žirecká Podstráň.

Geometrickým plánem č. 330-305/2022 došlo k oddělení:
- části pozemkové parcely č. 572/1 o výměře 606 m2, která je označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 572/6 a části o výměře 9 m2, která je označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 572/7, 
všechny v k. ú. Žirecká Podstráň,
- části pozemkové parcely č. 311 o výměře 113 m2, která je označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 311/2, části pozemkové parcely č. 314 o výměře 194 m2, která je označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 314/2, části pozemkové parcely č. 315/1 o výměře 15 m2, která je označena jako 
nově vzniklá pozemková parcela č. 315/5, části pozemkové parcely č. 343/1 o výměře 277 m2, která je 
označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 343/14, části pozemkové parcely č. 586 o výměře 7 
m2, která je označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 586/2, všechny v k. ú. Žirecká Podstráň.

Město Dvůr Králové nad Labem smění nově vznikající pozemkovou parcelu č. 572/6 o výměře 606 m2 
za nově vznikající pozemkové parcely č. 311/2, č. 314/2, č. 315/5, č. 343/14, 586/2 o celkové výměře 
606 m2, všechny v k. ú. Žirecká Podstráň. Pozemky budou směněny bez další finanční kompenzace.

Záměr směny byl zveřejněn od 12.05.2021 do 28.05.2021 a opětovně od 27.07.2022 do 11.08.2022. V 
době zveřejnění nebyla z řad občanů ani organizaci uplatněna žádná námitka ani připomínka.

Současně jsou dle geometrického plánu č. 330-305/2022 zřizována bezúplatná věcná břemena zajišťující 
přístup na pozemkové parcely č. 311/1, č. 314/1, č. 315/1, č. 343/1, č. 572/6, č. 586/1, všechny v k. ú. 
Žirecká Podstráň.

Přílohou materiálu je smlouva, která byla odsouhlasena protistranou.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 24. 8. 2022
R/523/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města



NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. směnu části pozemkové parcely č. 572/1, která je dle geometrického plánu č. 
330-305/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 572/6, za část 
pozemkové parcely č. 311, která je dle geometrického plánu č. 330-305/2022 označena 
jako nově vzniklá pozemková parcela č. 311/2, část pozemkové parcely č. 314, která je 
dle geometrického plánu č. 330-305/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela 
č. 314/2, část pozemkové parcely č. 315/1, která je dle geometrického plánu č. 
330-305/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 315/5, část pozemkové 
parcely č. 343/1, která je dle geometrického plánu č. 330-305/2022 označena jako nově 
vzniklá pozemková parcela č. 343/14, část pozemkové parcely č. 586, která je dle 
geometrického plánu č. 330-305/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 
586/2, všechny v k. ú. Žirecká Podstráň, zřízení bezúplatného věcného břemene na 
částech nově vznikajících pozemkových parcelách č. 311/2, č. 314/2, č. 343/14, nově 
vznikajících pozemkových parcelách č. 313/5, č. 586/2, č. 572/7, všechny v k. ú. Žirecká 
Podstráň, v rozsahu dle geometrického plánu č. 330-305/2022, s 

1.2. smlouvu o směně a zřízení věcných břemen č. OEMM/SMEN-2022/0138 v souladu s 
bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

2. ukládá

vedoucí OEMM

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

Termín: 7. 10. 2022

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s ortofotomapou a vyznačenými pozemky

Příloha č. 2 - snímek z katastrální mapy

Příloha č. 3 - geometrický plán

Příloha č. 4 - smlouva č. OEMM/SMEN-2022/0138

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000859-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 15. 9. 2022

Prodej pozemkových parcel č. 1116/2, č. 1116/7, č. 1116/8, všechny 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

 požádal město Dvůr Králové nad Labem o prodej pozemkové parcely č. 1116/2 o výměře 
403 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, kterou užívá na základě uzavřené nájemní smlouvy. 
Pozemková parcela č. 1116/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem je užívána jako zahrada.
Na části pozemkové parcely se nachází stávající studna, kterou užívají i okolní pozemky a stávající 
oplocení je ustoupeno do pozemku (viz snímek v příloze 2).

požádal město Dvůr Králové nad Labem o prodej pozemkové parcely č. 1116/7 o výměře 
370 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, kterou užívá na základě uzavřené nájemní smlouvy. 
Pozemková parcela č. 1116/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem je užívána jako zahrada, jejíž oplocení je 
ustoupeno do pozemku (viz snímek v příloze 3). Současně je užívána i část pozemkové parcely č. 1116/9 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která je dle platného územního plánu zahrnuta do regionálního 
biokoridoru - funkčního.

 požádal město Dvůr Králové nad Labem o prodej pozemkové parcely č. 1116/8 o 
výměře 323 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, kterou užívá na základě uzavřené nájemní smlouvy. 
Pozemková parcela č. 1116/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem je užívána jako zahrada, jejíž oplocení je 
ustoupeno do pozemku (viz snímek v příloze 4). Současně je využívána i část pozemkové parcely č. 
1116/9 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která je dle platného územního plánu zahrnuta do regionálního 
biokoridoru - funkčního.

Pozemkové parcely č. 1116/2, č. 1116/7, č. 1116/8, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, jsou v 
katastru nemovitostí vedeny jako zahrady. Dle platného územního plánu města Dvůr Králové nad Labem 
jsou pozemky zařazeny do využití RZ – plochy rekreace – zahrádkové osady.

V případě realizace protipovodňových opatření ve městě budou výše uvedené pozemky dotčené stavbou. 
Pozemky jsou uvedeny v seznamu dotčených pozemků ve "Studii proveditelnosti protipovodňových 
opatření ve městě Dvůr Králové n.L.".

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 24. 8. 2022
R/524/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. neschvaluje

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 1116/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. prodej části pozemkové parcely č. 1116/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,



1.3. prodej části pozemkové parcely č. 1116/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek lokality s ortofotomapou

Příloha č. 2 - snímek s vyznačenou částí p. p. č. 1116/2

Příloha č. 3 - snímek s vyznačenou částí p. p. č. 1116/7

Příloha č. 4 - snímek s vyznačenou částí p. p. č. 1116/8

Příloha č. 5 - výřez z územního plánu

Příloha č. 6 - situace z protipovodňového opatření

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000860-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 15. 9. 2022

Prodej stavební parcely č. 5240 a pozemkové parcely č. 1116/5, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

jako vlastníci stavby č. ev. 5252 na stavební parcele č. 5240 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, požádali město Dvůr Králové nad Labem o majetkoprávní narovnání ke stavební parcele č. 
5240 o výměře 16 m2 a současně i o odkup pozemkové parcely č. 1116/5 o výměře 376 m2, obě v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem, které užívají na základě uzavřené nájemní smlouvy.

Pozemková parcela č. 1116/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem je užívána jako zahrada, jejíž součástí je i 
studna, která byla vybudována na základě příslušných povolení. Na stavební parcele č. 5240 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem se nachází stávající zahradní chatka, která byla vybudována na základě příslušných 
povolení a je zapsána v katastru nemovitostí.
Dle platného územního plánu města Dvůr Králové nad Labem jsou pozemky zařazeny do využití RZ – 
plochy rekreace – zahrádkové osady.

Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedené lokalitě město Dvůr Králové nad Labem eviduje i další žádosti, 
zadalo vyhotovení znaleckého posudku na určení ceny za 1 m2 pozemku v uvedené lokalitě. Cena v čase 
a místě obvyklá byla znaleckým posudkem č. 538/2022 stanovena na částku 516 Kč/m2.

Záměr prodeje byl zveřejněn od 28.06.2022 do 13.07.2022. V době zveřejnění nebyla z řad občanů ani 
organizací uplatněna žádná námitka ani připomínka.

Dle dostupných podkladů není pozemková parcela č. 1116/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dotčena 
připravovanými protipovodňovými opatřeními.

Přílohou materiálu je kupní smlouva odsouhlasená protistranou.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 24. 8. 2022
R/525/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem 

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2022 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 202.272,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prodej stavební parcely č. 5240, pozemkové parcely č. 1116/5, obě v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, za celkovou kupní cenu ve výši 202.272 Kč, která byla stanovena znaleckým 
posudkem č. 538/2022 ze dne 03.8.2022, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0139 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

2. ukládá



vedoucí OEMM

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

Termín: 7. 10. 2022

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačenými pozemky

Příloha č. 2 - výřez z územního plánu

Příloha č. 3 - smlouva č. OEMM/KUPP-2022/0139

Příloha č. 4 - situace z protipovodňového opatření

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000861-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 15. 9. 2022

Darování pozemkových parcel č. 117/2, č. 118/3, č. 118/4, všechny 
v k. ú. Zdobín

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Obec Zdobín se obrátila na město Dvůr Králové nad Labem s žádostí o projednání možnosti převodu 
pozemkových parcel č. 117/2, č. 118/3, č. 118/4, všechny v k. ú. Zdobín, na kterých se nacházejí 
stávající komunikace, které slouží jako přístup k nemovitostem, zahradám, k požární nádrži atd.

O převod pozemkových parcel č. 117/2, č. 118/3, č. 118/4, všechny v k. ú. Zdobín, požádala obec Zdobín 
s ohledem na skutečnost, že údržba stávajících komunikací je nákladnou záležitostí, a proto by ráda 
využila některý z dotačních programů zamřených na opravu komunikací.

Pozemkové parcely č. 117/2 o výměře 975 m2, č. 118/3 o výměře 2129 m2, č. 118/4 o výměře 682 m2, 
všechny v k. ú. Zdobín, jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, ostatní komunikace.

Vzhledem ke skutečnosti, že požadované pozemkové parcely sousedí s lesními pozemky ve vlastnictví 
města Dvůr Králové nad Labem, byla společnost Lesy města Dvůr Králové nad Labem s. r. o. požádána 
o stanovisko k jejich případnému převodu.
Bc. Petrem Kupským, jako správcem lesního majetku, bylo sděleno, že nemá připomínky k převodu 
komunikací. Současně požádal, zda by bylo možné do případné smlouvy zapracovat povolení vjezdu pro 
lesní techniku, a to jen ve zvláštních případech. Požadavek bude zapracován do darovací smlouvy a je 
uveden i jako podmínka v předkládaném usnesení.

Záměr byl zveřejněn od 27.04.2022 do 12.05.2022. V době zveřejnění nebyla z řad občanů ani 
organizací uplatněna žádná námitka ani připomínka.

S ohledem na nutnost projednání darovaní pozemkových parcel č. 117/2, č. 118/3, č. 118/4, všechny v k. 
ú. Zdobín, i zastupitelstvem obce, není předkládána ke schválení smlouva.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 24. 8. 2022
R/527/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. darování pozemkových parcel č. 117/2, č. 118/3, č. 118/4, všechny v k. ú. Zdobín, do 
vlastnictví obce Zdobín, IČO 00580864, se sídlem Zdobín 52, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, a to za podmínky umožnění vjezdu pro lesní techniku ve zvláštních případech,

2. pověřuje

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

PŘÍLOHY:



Příloha č. 1 - snímek s vyznačenými cestami

Příloha č. 2 - snímek s ortofotomapou

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000862-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 15. 9. 2022

Bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 934, části pozemkové 
parcely č. 933, obě v k. ú. Nové Lesy, od obce Bílá Třemešná

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem připravuje pokračování dalšího úseku cyklostezky vedoucí ze Dvora 
Králové nad Labem k přehradě Les Království.

Uvedenou stavbou by mělo dojít i k dotčení pozemkové parcely č. 934 a části pozemkové parcely č. 933, 
obě v k. ú. Nové Lesy, které jsou ve vlastnictví obce Bílá Třemešná.

Zastupitelstvo obce Bílá Třemešná schválilo návrh na budoucí převod pozemku p. č. 934 a části p. č. 933 
v k. ú. Nové Lesy na město Dvůr Králové nad Labem.

Na základě uvedeného byl vyhotoven geometrický plán č. 276-249/2022, kterým došlo k oddělení části 
pozemkové parcely č. 933, která byla přisloučena do pozemkové parcely č. 934, obě v k. ú. Nové Lesy.

Nyní předkládáme ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 934 a části pozemkové parcely 
č. 933, obě v k. ú. Nové Lesy.

S ohledem na nutnost projednání darovaní pozemkové parcely č. 934 a části pozemkové parcely č. 933, 
obě v k. ú. Nové Lesy, i zastupitelstvem obce, není předkládána ke schválení smlouva.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 24. 8. 2022
R/528/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 934 a části pozemkové parcely č. 933, která se 
dle geometrického plánu č. 276-249/2022 přislučuje do pozemkové parcely č. 934, obě v 
k. ú. Nové Lesy, od obce Bílá Třemešná, IČO 00277673, se sídlem Bílá Třemešná 315, 
544 72 Bílá Třemešná,

2. pověřuje

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

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s ortofotomapou a vyznačenými pozemky

Příloha č. 2 - geometrický plán

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000863-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 15. 9. 2022

Prodej části pozemkové parcely č. 4558/2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Společnost CENTRALES s. r. o. požádala město Dvůr Králové nad Labem o prodej části pozemkové 
parcely č. 4558/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

V současné době má společnost CENTRALES s. r. o. uzavřenu nájemní smlouvu na pronájem části 
pozemkové parcely č. 4558 (nyní 4558/2) o výměře 5 367 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem ze dne 
10.08.2009 za 20 Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné ve výši 107.340 Kč. Nájemní smlouva je uzavřena na 
dobu určitou v trvání 25 let.
Dále má společnost CENTRALES s. r. o. na části pozemkové parcely č. 4558/2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem zřízeno úplatné věcné břemeno na dobu určitou s trváním do 16.03.2035. Za zřízení věcného 
břemene uhradila společnost CENTRALES s. r. o. jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč.

Pozemková parcela č. 4558/2 o výměře 13 178 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem je v katastru 
nemovitostí vedena jako orná půda. Na pozemku jsou dále zapsána věcná břemena pro společnost ČEZ 
Distribuce, a. s.
Dle platného územního plánu je požadovaná část pozemku zařazena z části do využití VE – plochy 
výroby a skladování – energetika, z části do využití ZP – plochy zeleně přírodního charakteru.

Společnost CENTRALES s. r. o. doložila geometrický plán na oddělení části pozemkové parcely č. 
4558/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a znalecký posudek na stanovení ceny v čase a místě obvyklé za 
1 m2 pozemku. Současně požádala o možnost uhrazení kupní ceny ve dvou splátkách. Polovinu kupní 
ceny uhradí do 30.09.2022 a druhou polovinu uhradí do 30.09.2023.

Geometrickým plánem č. 5614-327/2022 došlo k oddělení části pozemkové parcely č. 4558/2 o výměře 
5 617 m2, která je označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4558/4 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem. Dále došlo na části pozemkové parcely č. 4558/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem k vymezení 
věcného břemene k zajištění práva průchodu a průjezdu k nově vznikající pozemkové parcele č. 4558/4 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, rozsah je po stávajícím vjezdu.
Znaleckým posudkem č. 540/2022 ze dne 09.08.2022 byla stanovena cena ve výši 400 Kč/m2.

Město Dvůr Králové nad Labem odprodá společnosti CENTRALES s. r. o. část pozemkové parcely č. 
4558/2 o výměře 5 617 m2, která je dle geometrického plánu č. 5614-327/2022 označena jako nově 
vzniklá pozemková parcela č. 4558/4, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to za celkovou kupní cenu 
ve výši 2.246.800 Kč (5 617 m2 x 400 Kč/m2) bez příslušné sazby DPH, tj. 2.718.628 Kč včetně 
příslušné sazby DPH. Současně bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno na části pozemkové parcely č. 
4558/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5614-327/2022.

Záměr prodeje byl zveřejněn od 19.07.2022 do 03.08.2022. V době zveřejnění nebyla z řad občanů ani 
organizací uplatněna žádná námitka, připomínka.

Přílohou materiálu je kupní smlouva, která byla zaslána protistraně k odsouhlasení. V případě změn 
budou tyto předloženy nejpozději při projednání zastupitelstvem města.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 24. 8. 2022



R/529/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 39 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 2.718.628,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 4558/2 o výměře 5 617 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 5614-327/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4558/4, obě v 
k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 2.246.800 Kč bez DPH, t. j. 
2.718.628 Kč včetně DPH, která bude hrazena ve dvou splátkách, kdy první splátka ve 
výši 1.123.400 Kč bez DPH, tj. 1.359.314 Kč včetně DPH bude uhrazena do 30.09.2022, 
druhá splátka ve výši 1.123.400 Kč bez DPH, tj. 1.359.314 Kč včetně DPH bude uhrazena 
do 30.09.2023, zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 
4558/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 
5614-327/2022, společnosti CENTRALES s. r. o., IČO 27549640, se sídlem Klicperova 
2666, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,

1.2. schvaluje kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0181 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

2. ukládá

vedoucí OEMM

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

Termín: 7. 10. 2022

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s ortofotomapou

Příloha č. 2 - výřez z územního plánu

Příloha č. 3 - snímek s inženýrskými sítěmi

Příloha č. 4 - geometrický plán

Příloha č. 5 - smlouva č. OEMM/KUPP-2022/0181

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000864-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 15. 9. 2022

Odkoupení pozemků v areálu bývalého závodu „TIBA Zálabí“ od 
společnosti SLEZAN HOLDING a. s.

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Zastupitelstvo města dne 16.06.2022 pod číslem usnesení Z/508/2022 – 20. Zastupitelstvo města Dvůr 
Králové nad Labem schválilo odkoupení zbývajících nemovitostí v areálu bývalého závodu „TIBA 
Zálabí“ za celkovou kupní cenu ve výši 38.440.000 Kč, která bude hrazena ve třech splátkách, kdy první 
splátka ve výši 20.000.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 31.07.2022, druhá splátka ve výši 
10.000.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 31.07.2023, třetí splátka ve výši 8.440.000 Kč bude 
uhrazena nejpozději do 31.07.2024, od společnosti SLEZAN HOLDING, a. s., IČO 24229709, se sídlem 
Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha 2, a to za podmínky zápisu geometrického plánu č. 
5461-57/2022 v katastru nemovitostí a schválilo kupní smlouvu.

Zápis geometrického plánu č. 5461-57/2022 v katastru nemovitostí však nebyl proveden a musel být 
přepracován. Přepracovaným geometrickým plánem došlo k přečíslování zbývající části pozemkové 
parcely č. 4869 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, kterou město Dvůr Králové nad Labem odkupuje. 
Nově je označena jako pozemková parcela č. 4869/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Vzhledem k této 
skutečnosti předkládáme opětovně k projednání.

Na základě předkládané kupní smlouvy město Dvůr Králové nad Labem odkoupí od společnosti 
SLEZAN HOLDING, a. s. následující nemovitosti:
- stavební parcelu č. 668/1, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, výroba,
- stavební parcelu č. 668/2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, výroba,
- stavební parcelu č. 1349/2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba 
(komín),
- stavební parcelu č. 2301, zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr,
- stavební parcelu č. 2303, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb.,
- stavební parcelu č. 4574, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, výroba,
- stavební parcelu č. 4583, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, výroba,
- stavební parcelu č. 4584, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, výroba,
- pozemkovou parcelu č. 1969/1, ostatní plocha – manipulační plocha,
- pozemkovou parcelu č. 1969/3, ostatní plocha – manipulační plocha,
- pozemkovou parcelu č. 3740/4, ostatní plocha – ostatní komunikace,
- pozemkovou parcelu č. 3983/1, ostatní plocha – manipulační plocha,
- pozemkovou parcelu č. 3983/4, ostatní plocha – manipulační plocha,
- pozemkovou parcelu č. 3983/5, ostatní plocha – manipulační plocha,
- pozemkovou parcelu č. 3983/6, ostatní plocha – manipulační plocha,
- pozemkovou parcelu č. 3983/7, ostatní plocha – manipulační plocha,
- pozemkovou parcelu č. 3983/8, ostatní plocha – manipulační plocha,
- pozemkovou parcelu č. 3989/1, ostatní plocha – ostatní komunikace,
- pozemkovou parcelu č. 4869/1, ostatní plocha – jiná plocha,
- pozemkovou parcelu č. 4881, ostatní plocha – jiná plocha,
- pozemkovou parcelu č. 4882, ostatní plocha – jiná plocha,
- pozemkovou parcelu č. 4886, ostatní plocha – jiná plocha,
- pozemkovou parcelu č. 4887, ostatní plocha – jiná plocha,
- pozemkovou parcelu č. 4888, ostatní plocha – jiná plocha,
- pozemkovou parcelu č. 4889, ostatní plocha – jiná plocha,
- pozemkovou parcelu č. 4894, ostatní plocha – jiná plocha,



všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

Nemovité věci odkoupí město Dvůr Králové nad Labem od společnosti SLEZAN HOLDING, a. s. za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 38.440.000 Kč, která bude uhrazena formou 3. splátek, a to:
- 1. splátka ve výši 20.000.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 30.09.2022, a to převodem na účet 
prodávajícího,
- 2. splátka ve výši 10.000.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 31.07.2023, a to převodem na účet 
prodávajícího,
- 3. splátka ve výši 8.440.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 31.07.2024, a to převodem na účet 
prodávajícího.

Původně sjednaná cena 38.500.000 Kč byla v rámci předkládané kupní smlouvy ponížena o částku 
60.000 Kč.
Sleva byla poskytnuta společností SLEZAN HOLDING, a. s., a to s ohledem na vyžadování komplexní 
údržby a opravy průmyslového komínu, který je součástí stavební parcely č. 1349/2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem a je kulturní památkou. Neodkladnou údržbu a opravu již zajistila a uhradila společnost 
SLEZAN HOLDING, a. s. (podrobně popsáno v čl. IV. odst. 2. předkládané smlouvy).

Součástí předkládané kupní smlouvy je i převzetí závazků, a to dle smluv uzavřených společností 
SLEZAN HOLDING, a. s. (podrobně popsáno v čl. V. odst. 1).

Přílohou materiálu je upravená kupní smlouva odsouhlasená protistranou.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 6. 9. 2022

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

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

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. ruší

1.1. své usnesení č. Z/508/2022 – 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
16.06.2022,

2. schvaluje

2.1. odkoupení stavební parcely č. 668/1, jejíž součástí je stavba bez čp/če, výroba, stavební 
parcely č. 668/2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, výroba, stavební parcely č. 1349/2, 
jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, stavební parcely č. 2301, stavební parcely č. 
2303, jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., stavební parcely č. 4574, jejíž součástí 
je stavba bez čp/če, výroba, stavební parcely č. 4583, jejíž součástí je stavba bez čp/če, 
výroba, stavební parcely č. 4584, jejíž součástí je stavba bez čp/če, výroba, pozemkové 
parcely č. 1969/1, pozemkové parcely č. 1969/3, pozemkové parcely č. 3740/4, 
pozemkové parcely č. 3983/1, pozemkové parcely č. 3983/4, pozemkové parcely č. 
3983/5, pozemkové parcely č. 3983/6, pozemkové parcely č. 3983/7, pozemkové parcely 
č. 3983/8, pozemkové parcely č. 3989/1, pozemkové parcely č. 4869/1, pozemkové 
parcely č. 4881, pozemkové parcely č. 4882, pozemkové parcely č. 4886, pozemkové 
parcely č. 4887, pozemkové parcely č. 4888, pozemkové parcely č. 4889, pozemkové 
parcely č. 4894, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu ve výši 
38.440.000 Kč, která bude hrazena ve třech splátkách, kdy první splátka ve výši 
20.000.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 30.09.2022, druhá splátka ve výši 10.000.000 
Kč bude uhrazena nejpozději do 31.07.2023, třetí splátka ve výši 8.440.000 Kč bude 
uhrazena nejpozději do 31.07.2024, od společnosti SLEZAN HOLDING, a. s., IČO 



24229709, se sídlem Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha 2,

2.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0104 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

3. ukládá

vedoucí OEMM

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

Termín: 23. 9. 2022

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačenými pozemky

Příloha č. 2 - smlouva č. OEMM/KUPP-2022/0104

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000867-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 15. 9. 2022

Prodej "areálu hájenky Kocbeře", jehož součástí je st. p. č. 183/4, 
jejíž součástí je stavba rodinného domu čp. 44, st. p. č. 183/1, jejíž 
součástí je stavba bez čp./če., st. p. č. 183/3, na které stojí stavba 
bez čp./če. (garáž bez LV), st. p. č. 278, jejíž součástí je stavba bez 
čp./če., p. p. č. 1218 a p. p. č. 1219, vše v obci a k. ú. Kocbeře

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Na základě schválení záměru prodeje uvedených nemovitostí radou města formou obálkové metody, za 
minimální kupní cenu ve výši 6.050.270 Kč, která byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 
3/1074/2022 ze dne 10.02.2022, došlo ke zveřejnění záměru na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem, v době od 06.06.2022, s možností podávat nabídky do 22.06.2022.

Dne 23.06.2022 proběhlo otvírání obálek, kdy byla otevřena jedna společná nabídka od stávajících 
nájemníků (podnájemníků) – 

 kteří nabídli kupní cenu ve výši 6.055.000 Kč.

V rámci podané nabídky byla uhrazena peněžitá jistota (kauce) ve výši 302.514 Kč. Zbývající část kupní 
ceny ve výši 5.752.486 Kč bude dle dohody uhrazena následujícím způsobem:

- část kupní ceny ve výši 1.715.820 Kč uhradí 
- část kupní ceny ve výši 2.018.333 Kč uhradí 
do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy bude složeno na účet města celkem 4.036.667 Kč.

si dodatečně požádala o možnost úhrady zbývající části kupní 
ceny ve výši 2.018.333 Kč v 2. polovině roku 2023, nejpozději však k 31.12.2023, a to z důvodu získání 
hypotečního úvěru. Na nesplacenou část kupní ceny ve výši 2.018.333 Kč bude zřízeno v katastru 
nemovitostí zástavní právo ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem až do jejího úplného uhrazení.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 6. 9. 2022

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2022 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 4.036.667,00 Kč
zbytek kupní ceny ve výši 2.018.333 Kč bude zahrnut do návrhu rozpočtu na rok 2023

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. podanou nabídku a návrh úhrady kupní ceny v rámci prodeje stavebních parcel č. 183/4 o 
výměře 316 m2, jejíž součástí je stavba rodinného domu čp. 44 , č. 183/1 o výměře 1 123 
m2, jejíž součástí je stavba bez čp./če, č. 183/3 o výměře 23 m2, na které stojí stavba bez 
čp./č.e. (garáž bez LV) a č. 278 o výměře 19 m2, jejíž součástí je stavba bez čp./če a 
pozemkových parcel č. 1218 o výměře 735 m2 a č. 1219 o výměře 800 m2, vše v obci a k. 
ú. Kocbeře, do podílového spoluvlastnictví  



 za celkovou kupní cenu 6.055.000 Kč,

2. schvaluje

2.1. prodej stavebních parcel č. 183/4 o výměře 316 m2, jejíž součástí je stavba rodinného 
domu čp. 44, č. 183/1 o výměře 1 123 m2, jejíž součástí je stavba bez čp./če, č. 183/3 o 
výměře 23 m2, na které stojí stavba bez čp./če. (garáž bez LV) a č. 278 o výměře 19 m2, 
jejíž součástí je stavba bez čp./če a pozemkových parcel č. 1218 o výměře 735 m2 a č. 
1219 o výměře 800 m2, vše v obci a k. ú. Kocbeře, do podílového spoluvlastnictví 

za celkovou kupní cenu 6.055.000 Kč s 
tím, že část kupní ceny ve výši 4.036.667 Kč bude uhrazena nejpozději do 30 dnů od 
podpisu kupní smlouvy a zbývající část kupní ceny ve výši 2.018.333 Kč bude uhrazena 
nejpozději do 31.12.2023, a to za podmínky zřízení zástavního práva v katastru 
nemovitostí ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem až do jejího úplného uhrazení,

2.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0136 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

3. ukládá

vedoucí OEMM

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

Termín: 10. 10. 2022

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - nabídka do výběrového řízení 

Příloha č. 2 - kupní smlouva č. OEMM/KUPP - 2022/0136

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000873-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 15. 9. 2022

Prodej bytových jednotek v čp. 2954, 2955 a 2963, Štefánikova - 
závazek vyplývající ze smluv o uzavření budoucí kupní smlouvy

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem v letech 2002-2004 uzavřelo se zájemci o bytové jednotky v domech 
čp. 2954, 2955 a 2963 v ul. Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem smlouvy o uzavření budoucí 
kupní smlouvy. Smluvní strany se zavázaly uzavřít v budoucnu kupní smlouvu, na základě které převede 
prodávající na kupujícího vlastnické právo k bytové jednotce a spoluvlastnickému podílu na společných 
částech domu a stavebním pozemku. V části smluv bylo jako termín uzavření kupní smlouvy definováno 
uplynutí 20 let ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o kolaudaci domu, v části 
smluv pak bylo jako termín definováno uplynutí 20 let od podpisu smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy. Termíny uzavření kupních smluv tedy nastanou v rozmezí 30.11.2022-31.03.2024. K uzavření 
kupní smlouvy po uplynutí stanovené doby je oprávněna písemně vyzvat kterákoliv ze smluvních stran. 
Kupní smlouvu uzavřou smluvní strany ve lhůtě do 1 měsíce od doručení výzvy k jejímu uzavření. V 
praxi to bude znamenat, že odbor OEMM vždy po uplynutí lhůty sjednané ve smlouvě o uzavření 
budoucí kupní smlouvy vyzve budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy.
Kupní ceny za bytové jednotky byly uhrazeny buď přímo při podpisu smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy nebo jsou po dobu 20 let spláceny. Zároveň jsou po dobu 20 let na užívání bytových jednotek 
uzavřeny nájemní smlouvy.
Předmětem převodu je 9 bytových jednotek v čp. 2954, 9 bytových jednotek v čp. 2955 (čp. 2954 a čp. 
2955 tvoří jeden stavební celek) a 12 bytových jednotek v čp. 2963. Po prodeji těchto bytových jednotek 
zůstanou ve vlastnictví města 2 prostory sloužící k podnikání v čp. 2954, 1 byt (jednotka není sice přímo 
zkolaudována jako bezbariérová, ovšem je umístěna v přízemí a je v ní ubytovaná osoba s omezenou 
pohyblivostí) a 1 prostor sloužící k podnikání v čp. 2955 a 1 bezbariérový byt a 2 prostory sloužící k 
podnikání v čp. 2963.
Rada města na své schůzi dne 22.06.2022 schválila na základě výše uvedeného závazku záměr prodeje 
bytových jednotek v domech čp. 2954, 2955 a 2963. Záměr byl zveřejněn a z řad veřejnosti k němu 
nebyly vzneseny žádné připomínky. Proto odbor OEMM předkložil radě města na schůzi dne 06.09.2022 
návrh kupní smlouvy, která bude s jednotlivými budoucími vlastníky uzavřena, a který byl vypracován 
vedoucím PO-KTÚ. Rada města doporučila zastupitelstvu města uzavřít s jednotlivými budoucími 
kupujícími kupní smlouvy. 

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 6. 9. 2022

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prodej bytové jednotky č. 2954/21 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem, 

za celkovou kupní cenu 989.200 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze 
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 27.11.2002,

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0151 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a 



pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.3. prodej bytové jednotky č. 2954/22 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem,

 za celkovou kupní cenu 815.126 Kč, v souladu se 
závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 27.11.2002,

1.4. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0152 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.5. prodej bytové jednotky č. 2954/23 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem,

 za celkovou kupní cenu 903.920 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze 
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 27.11.2002,

1.6. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0153 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.7. prodej bytové jednotky č. 2954/31 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem,

za celkovou kupní cenu 597.130 Kč, v souladu se závazkem 
vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 27.11.2002,

1.8. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0154 v souladu s bodem 1.7. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.9. prodej bytové jednotky č. 2954/32 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem, 

za celkovou kupní cenu 486.802 Kč, v souladu se závazkem 
vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 10.01.2003,

1.10. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0155 v souladu s bodem 1.9. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.11. prodej bytové jednotky č. 2954/33 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem,

za celkovou kupní cenu 541.650 Kč, v souladu se závazkem 
vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 10.01.2003,

1.12. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0156 v souladu s bodem 1.11. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.13. prodej bytové jednotky č. 2954/41 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem, 

 za celkovou kupní cenu 686.240 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze 
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 28.11.2002,

1.14. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0157 v souladu s bodem 1.13. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.15. prodej bytové jednotky č. 2954/42 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem,

 za celkovou kupní cenu 873.352 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze 
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 28.11.2002,



1.16. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0158 v souladu s bodem 1.15. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.17. prodej bytové jednotky č. 2954/43 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem, společnosti JUTA a. s., IČO 45534187, Dukelská 417, 544 01 
Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu 577.486 Kč, v souladu se závazkem 
vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 15.07.2003,

1.18. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0159 v souladu s bodem 1.17. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.19. prodej bytové jednotky č. 2955/21 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem,

 za celkovou kupní cenu 878.000 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze 
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 28.11.2002,

1.20. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0160 v souladu s bodem 1.19. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.21. prodej bytové jednotky č. 2955/22 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem, 

 za celkovou kupní cenu 723.860 Kč, v souladu se závazkem 
vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 22.07.2004,

1.22. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0161 v souladu s bodem 1.21. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.23. prodej bytové jednotky č. 2955/23 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem,

 za celkovou kupní cenu 1.173.945 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze 
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 29.10.2003,

1.24. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0162 v souladu s bodem 1.23. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.25. prodej bytové jednotky č. 2955/31 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem,

za celkovou kupní cenu 818.763 Kč, v souladu se závazkem 
vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 28.11.2002,

1.26. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0163 v souladu s bodem 1.25. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.27. prodej bytové jednotky č. 2955/32 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem,

 za 
celkovou kupní cenu 799.680 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 29.09.2003,

1.28. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0164 v souladu s bodem 1.27. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.29. prodej bytové jednotky č. 2955/33 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 



Dvůr Králové nad Labem,
 za celkovou kupní cenu 1.007.582 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím 

ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 07.04.2004,

1.30. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0165 v souladu s bodem 1.29. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.31. prodej bytové jednotky č. 2955/41 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem, společnosti JUTA a. s., IČO 45534187, Dukelská 417, 544 01 
Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu 541.328 Kč, v souladu se závazkem 
vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.11.2002,

1.32. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0166 v souladu s bodem 1.31. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.33. prodej bytové jednotky č. 2955/42 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem, 

 za celkovou kupní cenu 598.248 
Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
ze dne 12.01.2004,

1.34. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0167 v souladu s bodem 1.33. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.35. prodej bytové jednotky č. 2955/43 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem, Městské nemocnici a. s., IČO 25262238, Vrchlického 1504, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu 1.103.490 Kč, v souladu se 
závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 
04.02.2003,

1.36. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0168 v souladu s bodem 1.35. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.37. prodej bytové jednotky č. 2963/21 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem vč. 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, 
za celkovou kupní cenu 887.040 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.11.2002,

1.38. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0169 v souladu s bodem 1.37. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.39. prodej bytové jednotky č. 2963/22 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem vč. 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, za celkovou 
kupní cenu 569.309 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření 
budoucí kupní smlouvy ze dne 31.10.2002,

1.40. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0170 v souladu s bodem 1.39. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.41. prodej bytové jednotky č. 2963/23 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem vč. 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem,  za 
celkovou kupní cenu 1.168.400 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.11.2002,

1.42. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0171 v souladu s bodem 1.41. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,



1.43. prodej bytové jednotky č. 2963/24 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem vč. 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, Městské nemocnici a. s., IČO 25262238, Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu 1.027.472 Kč, v souladu se závazkem 
vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 04.02.2003,

1.44. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0172 v souladu s bodem 1.43. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.45. prodej bytové jednotky č. 2963/31 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem vč. 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, za 
celkovou kupní cenu 1.187.280 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 24.07.2002,

1.46. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0173 v souladu s bodem 1.45. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.47. prodej bytové jednotky č. 2963/32 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem vč. 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, za 
celkovou kupní cenu 553.988 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.11.2002,

1.48. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0174 v souladu s bodem 1.47. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.49. prodej bytové jednotky č. 2963/33 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem vč. 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem,
za celkovou kupní cenu 1.048.160 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 10.07.2003,

1.50. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0175 v souladu s bodem 1.49. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.51. prodej bytové jednotky č. 2963/34 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem vč. 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem,

za celkovou kupní cenu 991.239 Kč, v souladu se 
závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.11.2002,

1.52. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0176 v souladu s bodem 1.51. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.53. prodej bytové jednotky č. 2963/41 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem vč. 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem,

za celkovou kupní cenu 911.961 Kč, v souladu se závazkem 
vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.11.2002,

1.54. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0177 v souladu s bodem 1.53. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.55. schválit prodej bytové jednotky č. 2963/42 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem,  za celkovou 
kupní cenu 508.705 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření 
budoucí kupní smlouvy ze dne 26.11.2002,



1.56. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0178 v souladu s bodem 1.55. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.57. prodej bytové jednotky č. 2963/43 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem vč. 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem,

za celkovou kupní cenu 
953.864 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy ze dne 30.10.2003,

1.58. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0179 v souladu s bodem 1.57. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.59. schválit prodej bytové jednotky č. 2963/44 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad 
Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem,

za celkovou kupní cenu 930.000 Kč, v souladu se závazkem vyplývajícím ze 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 03.04.2006,

1.60. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2022/0180 v souladu s bodem 1.59. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

2. ukládá

vedoucí OEMM

2.1. předložit smlouvy dle výše uvedených bodů starostovi města k podpisu.

Termín: 31. 7. 2024

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - vzorová kupní smlouva

ZPRACOVAL: Šimková Petra



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000875-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 15. 9. 2022

Směna pozemků se společností CARLA spol. s r. o.

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem jedná se společností CARLA spol. s r. o. o směně pozemků, a to části 
pozemkové parcely č. 756/14, pozemkových parcel č. 756/15, č. 859/1, pozemkových parcel č. 886/5, č. 
4786 za části pozemkových parcel č. 756/1, č. 1238, pozemkovou parcelu č. 1237, všechny v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem.

Rada města dne 13.07.2022 pod číslem usnesení R/475/2022 – 117. rada města Dvůr Králové nad Labem 
schválila záměr směny části pozemkové parcely č. 756/14, pozemkových parcel č. 756/15, č. 859/1, č. 
886/5, č. 4786, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za části pozemkových parcel č. 756/1, č. 1238, 
pozemkovou parcelu č. 1237, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, se společností CARLA, spol. s r. 
o., IČO 48150134, Krkonošská 2850, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Záměr byl zveřejněn od 
19.07.2022 do 03.08.2022.

Na základě uplatněné námitky jako vlastníka sousední pozemkové parcely č. 
756/21 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to s ohledem na budoucí zajištění přístupu k pozemkové 
parcele č. 756/21 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, bylo jednáno  zástupcem 
společnosti CARLA spol. s r. o. a vlastníkem stávající komunikace na části pozemkové parcely č. 756/14 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, o možném novém přístupu k pozemkové parcele č. 756/21 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem.
V současné době je přístup na pozemkovou parcelu č. 756/21 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem řešen přes 
pozemkovou parcelu č. 756/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem (v soukromém vlastnictví) a tento přístup 
není ošetřen žádným věcným břemenem. Věcné břemeno přístupu není zapsáno ani u pozemkové parcely 
č. 756/14 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. V současné době nesouhlasí s novým přístupem na 
pozemkovou parcelu č. 756/21 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem přes stávající komunikaci (ve vlastnictví 
společnosti CARLA spol. s r. o. – viz zápis ze dne 20.5.1993 v příloze č. 5) nacházející se na části 
pozemkové parcely č. 756/14 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Současně souhlasí s přenecháním části 
komunikace na pozemkové parcele č. 756/14 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví města Dvůr 
Králové nad Labem (viz snímek v příloze č. 5). Nadále by společnost CARLA spol. s r. o. narovnala 
majetkové vztahy k pozemkům.

Stávající využití pozemků ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem:
- na části pozemkové parcely č. 756/14 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se nachází asfaltová 
komunikace do areálu společnosti CARLA spol. s r. o., která byla v rámci výstavby vybudována na její 
náklady,
- na pozemkové parcele č. 859/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se nachází stávající chodník, asfaltové 
parkoviště a asfaltová komunikace do areálu společnosti CARLA spol. s r. o., vše bylo v rámci výstavby 
vybudováno na její náklady,
- na pozemkové parcele č. 886/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se nachází stávající zaplocená plocha, 
která tvoří celek s pozemkovou parcelou č. 886/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,
- na pozemkové parcele č. 4786 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se nachází stávající zeleň, která 
navazuje na pozemky ve vlastnictví společnosti CARLA spol. s r. o.

Stávající využití pozemků ve vlastnictví společnosti CARLA spol. s r. o.:
- na části pozemkové parcely č. 756/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se nachází stávající chodník 
včetně zábradlí,
- na části pozemkové parcely č. 1238 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se nachází stávající zeleň (část 



pozemku pro budoucí cyklostezku),
- na pozemkové parcele č. 1237 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se nachází zeleň (pozemek pro budoucí 
cyklostezku).

Na jednání, které proběhlo dne 30.06.2022, bylo projednáno zajištění přístupu ke 
stávajícím pozemkům, které jsou v soukromém vlastnictví a jsou přístupné ze stávající komunikace na 
pozemkových parcelách č. 756/14, č. 859/1, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.  jako 
zástupcem vlastníka komunikace, bylo sděleno, že bude uzavřeno věcné břemeno.

Na základě projednání a se starostou města předkládáme k projednání uzavření 
budoucí směnné smlouvy. V případě schválení směny zastupitelstvem města bude následně zadáno 
vyhotovení geometrických plánů na oddělení dotčených částí pozemků, které budou podkladem směnné 
smlouvy. Ceny směňovaných pozemků budou stanoveny znaleckým posudkem a rozdíl cen bude 
finančně vyrovnán.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 6. 9. 2022

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. neschvaluje

1.1. prodej pozemkových parcel č. 756/14, č. 859/1, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2. schvaluje

2.1. směnu části pozemkové parcely č. 756/14, pozemkových parcel č. 756/15, č. 859/1, č. 
886/5, č. 4786, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za části pozemkových parcel č. 
756/1, č. 1238, pozemkovou parcelu č. 1237, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, se 
společností CARLA spol. s r. o., IČO 48150134, Krkonošská 2850, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem, a to s finančním vyrovnáním v případě rozdílných cen směňovaných 
pozemků, které budou stanoveny znaleckým posudkem,

3. pověřuje

3.1. starostu města podpisem budoucí směnné smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle 
bodu 2.1. tohoto usnesení.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s pozemky města

Příloha č. 2 - snímek s vyznačenou částí pozemku 756/1

Příloha č. 3 - snímek s vyznačenými pozemky 1237, 1238

Příloha č. 4 - zápis ze dne 20.5.1993

Příloha č. 5 - snímek s vyznačenou částí komunikace

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000876-2022-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 15. 9. 2022

Záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě 
„Seifertova“

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem připravilo, na pozemkové parcele č. 2253/8 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných a bytových domů v lokalitě „Seifertova“, a to dle 
vyhotovených studií na danou lokalitu.

Geometrickým plánem č. 5578-293/2022 došlo k rozdělení pozemkové parcely č. 2253/8 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem na nově vznikající pozemkové parcely č. 2253/21 o výměře 945 m2, č. 2253/22 o 
výměře 753 m2, č. 2253/23 o výměře 770 m2, č. 2253/24 o výměře 786 m2, č. 2253/25 o výměře 803 
m2, č. 2253/26 o výměře 819 m2, č. 2253/28 o výměře 959 m2, č. 2253/29 o výměře 924 m2, č. 2253/30 
o výměře 677 m2, které jsou určeny k výstavbě rodinných domů a dále na pozemkovou parcelu č. 
2253/27 o výměře 2 813 m2, která je určena k výstavbě bytových domů, pozemkové parcely č. 2253/8 o 
výměře 4 130 m2 (pro komunikaci), č. 2253/20 o výměře 628 m2 (pro budoucí komunikaci) a 
pozemkovou parcelu č. 2253/19 o výměře 8 809 m2 (zbývající část pozemku, jejíž část je určena pro 
biokoridor), všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

Pozemky pro výstavbu rodinných domů jsou dle platného územního plánu zahrnuty do funkčního využití 
SK - plochy smíšené obytné – komerční a pozemky (p. p. č. 2253/21 – p. p. č. 2253/26) a do funkčního 
využití BI – plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (p. p. č. 2253/28 – p. p. č. 
2253/30).

Pozemky mají v současné době vybudovány přípojky splaškové kanalizace, vodovodu a plynovodní 
přípojky. V průběhu měsíce září bude započato s realizací elektrických přípojek, jejichž dokončení je 
předpokládáno do konce roku 2022 (poplatek za připojení k distribuční síti ČEZu, který uhradilo město 
Dvůr Králové nad Labem, bude pro jednotlivé pozemky zahrnut do kupní ceny). V lokalitě není prozatím 
vybudována přístupová komunikace, která je povolena rozhodnutím č. j. MUDK-ODS/15054-2022/kap 
40223-2021 ze dne 07.03.2022 (nabití právní moci dne 07.04.2022).

Vzhledem k uvedenému předkládáme k projednání záměr prodeje nově vznikajících pozemkových 
parcel č. 2253/21, č. 2253/22, č. 2253/23, č. 2253/24, č. 2253/25, č. 2253/26, č. 2253/28, č. 2253/29, č. 
2253/30, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, které jsou odděleny geometrickým plánem č. 
5578-293/2022, a to formou elektronické aukce a za podmínek uvedených v předkládaném zveřejnění 
(viz příloha č. 5 tohoto zveřejnění).

V přílohách předkládaného materiálu je přiložena tabulka s podíly na připojení k distribuční soustavě 
ČEZu, tabulka dosud vynaložených nákladů i s předpokládanými náklady.

Při přípravě zveřejnění bylo vycházeno z podkladů poskytnutých odborem RISM.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 6. 9. 2022

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem



1. schvaluje

1.1. výběrové řízení a prodej dle geometrického plánu č. 5578-293/2022 nově vznikajících 
parcel č. 2253/21 o výměře 945 m2 za vyvolávací cenu 2.299.400 Kč vč. DPH, č. 2253/22 
o výměře 753 m2 za vyvolávací cenu 1.834.760 Kč vč. DPH, č. 2253/23 o výměře 770 m2 
za vyvolávací cenu 1.875.900 Kč vč. DPH, č. 2253/24 o výměře 786 m2 za vyvolávací 
cenu 1.914.620 Kč vč. DPH, č. 2253/25 o výměře 803 m2 za vyvolávací cenu 1.955.760 
Kč vč. DPH, č. 2253/26 o výměře 819 m2 za vyvolávací cenu 1.994.480 Kč vč. DPH, č. 
2253/28 o výměře 959 m2 za vyvolávací cenu 2.333.280 Kč vč. DPH, č. 2253/29 o 
výměře 924 m2 za vyvolávací cenu 2.248.580 Kč vč. DPH, č. 2253/30 o výměře 677 m2 
za vyvolávací cenu 1.650.840 Kč vč. DPH, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
formou elektronické aukce ve smyslu a za podmínek dle přílohy č. 5 tohoto materiálu,

2. ukládá

vedoucí OEMM

2.1. zveřejnit prodej dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem.

Termín: 14. 10. 2022

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - geometrický plán

Příloha č. 2 - výřez z územního plánu

Příloha č. 3 - tabulka podílů na připojení ČEZ

Příloha č. 4- tabulka nákladů

Příloha č. 5 - zveřejnění - návrh

Příloha č. 6 - přihláška (příloha č. 1 zveřejnění)

Příloha č. 7 - podmínky elektronické aukce (příloha č. 2 zveřejnění)

Příloha č. 8 - zastavovací situace (příloha č. 3 zveřejnění)

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie


