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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

2. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

 konaného dne 08.12.2022 

Z/16/2022 - 2. 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/17/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. zřizuje 

1.1. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů tyto výbory zastupitelstva: 

- Osadní výbor Verdek, 

- Osadní výbor Lipnice, 

- Osadní výbor Zboží, 

- Osadní výbor Žireč, 

2. stanovuje 

2.1. maximální počet členů Osadního výboru Verdek a Osadního výboru Zboží na 3, Osadního 

výboru Lipnice a Osadního výboru Žireč na 7, 

3. volí 

3.1. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů předsedy a další členy osadních výborů takto: 

 

Osadní výbor Verdek 

předseda:  Jan Exner, 

členové:  Ing. Michal Gejdoš, Petr Vondrouš, 
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Osadní výbor Lipnice 

předseda:  Jan Metelka 

členové:  Vladimíra Matušková, DiS., Jaroslav Munzar, Ing. Blanka Porcalová, Jiří Šimek, 

  Markéta Šimková, Marek Šturm, 

 

Osadní výbor Žireč 

předsedkyně:  Mgr. Linda Harwot, Ph.D. 

členové:  Alena Palmová, Jan Pohl, Jaroslav Rapáč, Ondřej Rapáč, DiS. 

 

Z/18/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města ze dne 05.12.2022. 

 

Z/19/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. pověřuje 

1.1. kontrolní výbor prováděním kontroly výběrových řízení jednotlivých odborů města, 

1.2. kontrolní výbor prováděním kontroly právnických osob založených či zřízených pro výkon 

samostatné působnosti města, zaměřené na dodržování právních předpisů, včetně 

výběrových řízení těchto právnických osob, 

1.3. kontrolní výbor prováděním kontroly na základě podnětů zastupitelů nebo občanů města 

týkající se samosprávy města i právnických osob založených či zřízených pro výkon 

samostatné působnosti města. 

 

Z/20/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění peněžité plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za každé 

jednání výboru nebo komise za období od 01.01.2022 do 24.10.2022 ve výši 200 Kč členům 

a 300 Kč předsedům, 

1.2. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění peněžité plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za každé 

jednání výboru nebo komise ve volebním období 2022–2026 ve výši 300 Kč členům a 400 Kč 

předsedům. Peněžité plnění bude vypláceno 1x ročně vždy na konci kalendářního roku 

na základě podkladů (prezenčních listin) od předsedů výborů nebo komisí. 
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Z/21/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej stavební parcely č. 3231 o výměře 16 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.000 Kč Rostislavu Tomkovi, *******, *******, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0212 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: 30.12.2022 

 

Z/22/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 3546/3 o výměře 37 m2, která je dle geometrického plánu 

č. 5584-370/2022 označená jako nově vzniklá pozemková parcela č. 3546/5 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 21.817 Kč Společenství 

vlastníků pro dům čp. 157 Slovany ve Dvoře Králové nad Labem, IČO 275 42 033, 

Slovany 157, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0143 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: 30.12.2022 

 

Z/23/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 1257 o výměře 646 m2, která je dle geometrického plánu 

č. 432-548/2022 označená jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1257/3 v k. ú. Kocbeře, 

za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 344.964 Kč Ditě Kohútové, *******, *******, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0228 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: 30.12.2022 

 

  



4/11 

 

 

Z/24/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. předložený postup při prodeji bytových jednotek č. 1984/31 a č. 1984/32, obě v čp. 1984, 

1985, Roháčova, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. nabídkovou cenu bytových jednotek uvedených v bodě 1.1. tohoto usnesení ve výši ceny 

v místě a čase obvyklé dle ocenění znalce, 

1.3. znění vzorové nabídky na odkoupení bytových jednotek a pověřuje starostu města podpisem 

nabídek stávajícím nájemníkům, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr prodeje bytových jednotek dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

2.2. předložit nabídky na odkoupení bytových jednotek v souladu s body 1.1., 1.2. a 1.3. tohoto 

usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 19.12.2022 

 

Z/25/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. změnu průběhu katastrální hranice mezi katastrálním územím Dvůr Králové nad Labem 

a katastrálním územím Verdek, a to v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 

1.2. změnu průběhu katastrální hranice mezi katastrálním územím Dvůr Králové nad Labem 

a katastrálním územím Žirecká Podstráň, a to v rozsahu dle přílohy č. 4 tohoto materiálu, 

1.3. změnu průběhu katastrální hranice mezi katastrálním územím Dvůr Králové nad Labem 

a katastrálním územím Žirecká Podstráň, a to v rozsahu dle přílohy č. 6 tohoto materiálu. 

 

Z/26/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

1.1. prodej pozemkových parcel č. 466, č. 471/1, obě v k. ú. Verdek, do vlastnictví 

Anny Rapošové, *******, *******, 

2. schvaluje 

2.1. prodej pozemkové parcely č. 467/1 v k. ú. Verdek za kupní cenu ve výši 17.640 Kč, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 7463/25/2022 ze dne 01.11.2022, Anně Rapošové, 

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

2.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0230 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: 13.01.2023 
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Z/27/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 3634, která je dle geometrického plánu č. 5666-468/2022 

označena jako díl „a“ a přisloučena do pozemkové parcely č. 3439, vše v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, za kupní cenu ve výši 45.360 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem 

č. 551/2022 ze dne 24.10.2022, Mgr. Editě Vaňkové, *******, *******, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0231 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: 13.01.2023 

 

Z/28/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 1595/1, která se dle geometrického plánu                     

č. 5620-368/2022 přislučuje do pozemkové parcely č. 1608/2, části pozemkové parcely 

č. 1608/1, která se dle geometrického plánu č. 5620-368/2022 přislučuje do pozemkové 

parcely č. 1608/2, části pozemkové parcely č. 1608/2, která dle geometrického plánu 

č. 5620-368/2022 zůstává označena jako pozemková parcela č. 1608/2, části pozemkové 

parcely č. 3718, která se dle geometrického plánu č. 5620-368/2022 přislučuje 

do pozemkové parcely č. 1608/2, části pozemkové parcely č. 3723/1, která se dle 

geometrického plánu č. 5620-368/2022 přislučuje do pozemkové parcely č. 1608/2, všechny 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 4.095.090 Kč bez DPH, 

tj. 4.955.058,90 Kč s DPH, do vlastnictví Diakonie Českobratrské církve evangelické, 

IČO 45242704, se sídlem Belgická 374/22, 120 00 Praha – Vinohrady, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2022/0233 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: 13.01.2023 

 

Z/29/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. v rámci připravované stavby „AT stanice u nemocnice, Dvůr Králové nad Labem“ s navýšením 

odkupované části pozemkové parcely č. 3519/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem z původních 

cca 55 m2 na cca 90 m2, 
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2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 (ES OEMM/BUDK-2019/0974-D1) ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 

08.01.2020 s Královéhradeckým krajem, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 

500 03 Hradec Králové a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit dodatek dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 01.12.2022 

 

Z/30/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost o posouzení ceny za pozemek od Bc. Pavlíny Peterové, *******, *******, 

2. schvaluje 

2.1. prodej části pozemkové parcely č. 2253/8 o výměře 959 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 5578-293/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 2253/28, 

obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 2.333.280 Kč včetně příslušné 

sazby DPH a za podmínek stanovených ve zveřejnění č. 69/2022 Ing. Davidu Zvelebilovi, 

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

3. pověřuje 

3.1. starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 2.1. 

tohoto usnesení, 

4. schvaluje 

4.1. prodej části pozemkové parcely č. 2253/8 o výměře 924 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 5578-293/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 2253/29, 

obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 2.248.580 Kč včetně příslušné 

sazby DPH a za podmínek stanovených ve zveřejnění č. 69/2022 Bc. Pavlíně Peterové, 

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

5. pověřuje 

5.1. starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 4.1. 

tohoto usnesení, 

6. schvaluje 

6.1. prodej části pozemkové parcely č. 2253/8 o výměře 677 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 5578-293/2022 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 2253/30, 

obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 1.680.000 Kč včetně příslušné 

sazby DPH a za podmínek stanovených ve zveřejnění č. 69/2022 Mariyi a Yuriymu 

Yeremchuk, *******, *******, 
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7. pověřuje 

7.1. starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 6.1. 

tohoto usnesení. 

 

Z/31/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost o prodej pozemku z vlastnictví města od Mgr. Zory Polaczykové, *******, *******, 

2. schvaluje 

2.1. znění odpovědi pro Mgr. Zoru Polaczykovou, *******, *******. 

 

Z/32/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

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, 

tj. 2.718.628 Kč včetně DPH, 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. 

 

Z/33/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. Nasika Kiriakovského jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem 

Změny č. 5 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/34/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. navýšení poskytnuté dotace o 15.000 Kč na celkovou částku 380.000 Kč Krasobruslařskému 

klubu Dvůr Králové nad Labem, z. s., IČO 02904683, Zborovská 2371, Dvůr Králové nad 

Labem na nájemné v rámci sportovní činnosti, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. ŠKS/SMDO-2022/0034 D – 1 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jeho podpisem. 
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Z/35/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. potvrzuje 

1.1. pověření zastupitelky města Dvůr Králové nad Labem Mgr. Alexandry Jiřičkové k zastupování 

města ve všech orgánech MAS Královédvorsko, z. s., se všemi právy a povinnostmi člena 

včetně práva hlasovacího, které jí bylo uděleno usnesením zastupitelstva města Dvůr Králové 

nad Labem č. Z/89/2015 ze dne 11.06.2015. 

 

Z/36/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s poskytnutím finančního daru ve výši 100.000 Kč Leader Projects, z. ú., IČO 14293498, 

Na Vrších 246, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř na pořízení generátorů pro město 

Buštyno, Ukrajina, 

2. schvaluje 

2.1. darovací smlouvu č. ŠKS/DAR-2022/0136 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 

starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí ŠKS 

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

Termín: 15.12.2022 

 

Z/37/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem 

na roky 2023–2027 dle přílohy č. 1, 

2. schvaluje 

2.1. priority a opatření stanovené střednědobým plánem dle bodu 1.1 tohoto usnesení 

pro město Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/38/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. žádost společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., o převod pozemků 

p. č. 2322/10, 2322/14, 3771/6, 2364/2, 2360, st. 2815, st. 2816, st. 2817, st. 2818, st. 4388 

a st. 4389, zapsaných na LV 10001 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, které jsou 

ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, 

2. souhlasí 

2.1. se zvýšením základního kapitálu společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., 

o pozemky p. č. 2322/10, 2322/14, 3771/6, 2364/2, 2360, st. 2815, st. 2816, st. 2817, 
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st. 2818, st. 4388 a st. 4389, zapsané na LV 10001 v katastrálním území Dvůr Králové nad 

Labem, které jsou ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, prostřednictvím vkladu 

společníka, 

3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. zadat zpracování znaleckého posudku za účelem ocenění pozemků p. č. 2322/10, 2322/14, 

3771/6, 2364/2, 2360, st. 2815, st. 2816, st. 2817, st. 2818, st. 4388 a st. 4389, zapsaných 

na LV 10001 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 12.12.2022 

 

Z/39/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. cenu vodného ve výši 38,09 Kč/m3 bez DPH pro rok 2023, 

1.2. cenu stočného ve výši 58,05 Kč/m3 bez DPH pro rok 2023. 

 

Z/40/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. rozpočtové opatření č. 4 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 zvyšuje o 23.513.027,37 Kč 

· na straně výdajů snižuje o    1.745.273,18 Kč 

· ve financování upravuje o -21.767.754,19 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2022 

· na straně příjmů 497.623.193,18 Kč 

· na straně výdajů 654.287.983,44 Kč 

· financování          156.664.790,26 Kč. 

 

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

156.664.790,26 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. 
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Z/41/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem 

v rámci pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2022 uskutečněného 

na základě nutnosti narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi 

k 31.12.2022 dle předchozích závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění 

pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2022 k 31.12.2022 dle požadavků 

nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to především u dotačních titulů 

a vztahů k jiným rozpočtům, 

2. ukládá vedoucímu RAF 

2.1. předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města, konanému po provedení 

pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2022, hodnoty této dodatečné úpravy 

rozpočtu města na rok 2022. 

Termín: 31.03.2023 

 

Z/42/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2023, včetně rozpočtů 

městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím sestavení: 

Celkové příjmy ve výši 487.266.986,00 Kč + financování 157.768.349,06 Kč = celkové zdroje 

645.035.335,06 Kč. Celkové výdaje ve výši 645.035.335,06 Kč. Uvedený celkový schodek 

rozpočtu města na rok 2023 v souhrnné výši 157.768.349,06 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 uvěrového limitu 160 mil. Kč, 

1.2. závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu 

města Dvůr Králové nad Labem na rok 2023 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2023, 

č. 2 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 

2023 – dle organizačních jednotek a paragrafů rozpočtové skladby – závazné ukazatele 

rozpočtu a č. 3 město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené 

příspěvkovým organizacím na rok 2023, závaznými ukazateli rozpočtu u tabulky č. 1 jsou 

stanoveny paragrafy rozpočtové skladby. Ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými 

příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle 

jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu, 

1.3. tvorbu peněžních fondů města dle tabulky č. 4 Fondy města Dvůr Králové nad Labem, návrh 

rozpočtu fondů na rok 2023, 

1.4. dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných darů, 

příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2023 v té výši a těm právnickým a fyzickým 

osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu. 
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Z/43/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2024 až 2025 

nahrazující dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 

na období let 2023 až 2024. 

 

Z/44/2022 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci o situaci útulku pro kočky Další šance, z. s., IČO 22873163, se sídlem 

Čechova 664/4, 500 02 Hradec Králové, 

2. ukládá radě města 

2.1. najít vhodné prostory pro zřízení útulku pro kočky, 

2.2. nastavit dostatečné financování. 

Termín: 28.02.2023 

 

 

 

 

  Jan Jarolím v. r.          Jan Helbich v. r.  
starosta města     místostarosta města   

     


