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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

21. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

 konaného dne 15.09.2022 

Z/524/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

2. schvaluje 

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

 

Z/525/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města ze dne 14.09.2022. 

 

Z/526/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis Osadního výboru Verdek z 30.06. a 06.09.2022, zápis č. 3/2022 Osadního výboru Žireč 

z 29.08.2022 a zápis Osadního výboru Zboží z 27.08.2022, 

2. schvaluje 

2.1. odpověď na zápisy Osadního výboru Verdek z 30.06. a 06.09.2022, Osadního výboru Žireč 

z 29.08.2022 a Osadního výboru Lipnice z 25.05.2022. 
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Z/527/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ověřuje 

1.1. že Změna č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem není v rozporu s Politikou územního 

rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, se Zásadami územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4, se stanovisky dotčených orgánů 

a se stanoviskem krajského úřadu podle požadavku § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

2. souhlasí 

2.1. se způsobem zohlednění požadavků vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje ve smyslu § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu Změny č. 4 Územního plánu 

Dvůr Králové nad Labem tak, jak je uvedeno v textové časti odůvodnění Změny č. 4 

Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, kapitole I, 

3. vydává 

3.1. opatření obecné povahy Změnu č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem podle § 43 

odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů a podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, 

4. pověřuje 

4.1. Jana Jarolíma, starostu a Alexandru Jiřičkovou, místostarostku podpisem opatření obecné 

povahy Změny č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/528/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost Ing. Lenky Bartošové, jíž se domáhá svolání krizového štábu a mimořádného zasedání 

zastupitelstva, 

2. schvaluje 

2.1. odpověď na žádost Ing. Lenky Bartošové dle přílohy č. 3, 

3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. předložit odpověď dle bodu 2.1. starostovi města k podpisu. 

Termín: 19.09.2022 
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Z/529/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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. 

 

Z/530/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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, 

Ing. Pavlem Davidem, *******, *******, ******* a Ing. Marcelou Hurtovou, *******, 

*******, ******* 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, Ing. Pavlu Davidovi, *******, 

*******, ******* a Ing. Marcele Hurtové, *******, *******, ******* 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 Ilonu 

Damianidu, *******, *******, ******* 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: 30.09.2022 
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Z/531/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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 Jaroslavem Marelem, *******, 

*******, 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: 07.10.2022 

 

Z/532/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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 parcel 

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 Ing. Janem a Ing. Pavlou Voglovými, *******, *******, 

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: 07.10.2022 
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Z/533/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

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

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

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

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

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

Semaniakovi, *******, *******. 

 

Z/534/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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 03.08.2022, Haně a Ctiradu Pokorným, *******, *******, 

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: 07.10.2022 

 

Z/535/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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. 
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Z/536/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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. 

 

Z/537/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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: 23.09.2022 
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Z/538/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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 manželům Milanu a Aleně Píseckým, 

manželům Josefu a Jarmile Šourkovým a Elišce Kejzlarové, *******, *******, 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 manželům Milanu a Aleně 

Píseckým, manželům Josefu a Jarmile Šourkovým a Elišce Kejzlarové, *******, *******, 

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 

 

Z/539/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej bytové jednotky č. 2954/21 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Janě Salavcové, *******, ******* 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 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, do SJM Václavu a Květoslavě Etrychovým, *******, ******* za celkovou 

kupní cenu 815.126 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí 
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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 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Petře Pavlisové, *******, ******* 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 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, do SJM Ing. Milanovi a Dáše Bohatým, *******, ******* 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 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Ing. Ludvíku Blažkovi, *******, ******* 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 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Ing. Marcele Blažkové, *******, ******* 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 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Ctiboru Pechlátovi, *******, ******* 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 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Kateřině Marvanové, *******, ******* 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, 
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1.17. prodej bytové jednotky č. 2954/43 v čp. 2954, 2955, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem 

včetně 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 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Michaele Havelkové, *******, ******* 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 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, do SJM Jaroslavu a Reketi Janečkovým, *******, ******* 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 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Gabriele Bohaté, *******, ******* 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 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Krystyně Marii Serenčíšové, *******, ******* 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 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Michalu Tauferovi, *******, ******* a Veronice Tauferové, *******, 

******* 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 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Ing. Andree Březské, *******, ******* za celkovou kupní cenu 

1.007.582 Kč v souladu se závazkem vyplývajícím ze smlouvy o uzavření budoucí kupní 
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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 

včetně 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 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5330, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, do SJM Ing. Milanovi a Ing. Dagmar Krskovým, *******, ******* 

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 

včetně 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 včetně 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, Františku Ruprechtovi, *******, ******* 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 včetně 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, Lence Paroubkové, *******, ******* 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 včetně 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, Lucii Dostálové, *******, ******* 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 včetně 

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 
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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 včetně 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, Gabriele Hamplové, *******, ******* 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 včetně 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, Janu Geltnerovi, *******, ******* 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 včetně 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, Ing. Zdeňku Cermanovi, *******, ******* 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 včetně 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, do SJM Mgr. Miloslavu LL.M. a Mgr. Stanislavě Culkovým, *******, ******* 

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 včetně 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, do SJM Romanovi a Kateřině Komedovým, *******, ******* 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 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Anně Zaplatílkové, *******, ******* 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, 
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1.57. prodej bytové jednotky č. 2963/43 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem včetně 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, Marku Fejskovi, *******, ******* a Janě Fejskové, *******, ******* 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 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, Aleně Páté, *******, ******* 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: 31.07.2024 

 

Z/540/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

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

Ing. Tadeáši Vodičkovi, *******, *******, 

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. 
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Z/541/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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 včetně DPH, č. 2253/22 

o výměře 753 m2 za vyvolávací cenu 1.834.760 Kč včetně DPH, č. 2253/23 o výměře 770 m2 

za vyvolávací cenu 1.875.900 Kč včetně DPH, č. 2253/24 o výměře 786 m2 za vyvolávací cenu 

1.914.620 Kč včetně DPH, č. 2253/25 o výměře 803 m2 za vyvolávací cenu 1.955.760 Kč 

včetně DPH, č. 2253/26 o výměře 819 m2 za vyvolávací cenu 1.994.480 Kč včetně DPH, 

č. 2253/28 o výměře 959 m2 za vyvolávací cenu 2.333.280 Kč včetně DPH, č. 2253/29 

o výměře 924 m2 za vyvolávací cenu 2.248.580 Kč včetně DPH, č. 2253/30 o výměře 677 m2 

za vyvolávací cenu 1.650.840 Kč včetně 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 

 

Z/542/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

od 16.09.2022 dle přílohy č. 1. 

 

Z/543/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zahájení prací na tvorbě nového Programu rozvoje města Dvůr Králové           

nad Labem 2023–2030. 

 

Z/544/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. Strategii komunikace města Dvůr Králové nad Labem směrem k občanům dle přílohy č. 1, 

Strategii komunikace města Dvůr Králové nad Labem směrem k turistům dle přílohy č. 2, 

Logomanuál města Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 3 a Manuál jednotného vizuálního 

stylu města Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 4. 
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Z/545/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Dvůr Králové nad Labem, IČO 60152478, 

nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem ve výši 100.000 Kč na zvýšené výdaje 

družstva mužů florbalu v souvislosti s postupem do celorepublikové soutěže, 

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO-2022/0133 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

 

Z/546/2022 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2022 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 

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

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

Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

· na straně příjmů snižuje o  2.931.530,64 Kč 

· na straně výdajů snižuje o  4.821.519,76 Kč 

· ve financování upravuje o -1.889.989,12 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2022 

· na straně příjmů  474.110.165,81 Kč 

· na straně výdajů  652.542.710,26 Kč 

· financování  178.432.544,45 Kč 

 

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

178.432.544,45 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let, 

smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč a zároveň 

také smlouvou o úvěru na financování investičních záměrů města v letech 2021 až 2024 

v celkové výši úvěrového limitu 160 mil. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

  Jan Jarolím v. r.  Alexandra Jiřičková v. r. 

  starosta města         místostarostka 

             
             
           

            
          


