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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

11. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 08.09.2016 

 

Z/230/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nové termíny nesplněných a oddálených úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle 
přílohy č. 2 a 3. 

 

 

Z/231/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 05.09.2016. 

 

 

 

Z/232/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění uzavření 
veřejnoprávní smlouvy č. KTÚ/VERJ-2016/796 s obcí Vítězná o výkonu některých úkolů městské 
policie dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění, konkrétně měření rychlosti 
v obci a činnosti s tím spojené a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.2.  v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění uzavření 
veřejnoprávní smlouvy č. KTÚ/VERJ-2016/797 s obcí Zdobín o výkonu některých úkolů městské 
policie dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění, konkrétně měření rychlosti 
v obci a činnosti s tím spojené a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.3.  v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění uzavření 
veřejnoprávní smlouvy č. KTÚ/VERJ-2016/798 s obcí Lanžov o výkonu některých úkolů městské 
policie dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění, konkrétně měření rychlosti 
v obci a činnosti s tím spojené a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

 

Z/233/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

1.1.  nevyhovět návrhu Kateřiny Bartošové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 3120/5 a 3120/8 v katastrálním území Dvůr 
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Králové nad Labem do intravilánu města, neboť uvedené pozemky se již v zastavěném území 
nacházejí, 

1.2.  nevyhovět návrhu Martina Bartoše na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 3120/9 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 
k bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, 

1.3.  nevyhovět návrhu Roberta Bartoše a Marie Bartošové na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 3120/12 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem do intravilánu města, neboť uvedený pozemek se již v zastavěném území 
nachází, 

1.4.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 1455/2 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití SV - plochy smíšené 
obytné - venkovské na základě návrhu Lenky Skořepové, 

1.5.  nevyhovět návrhu Josefa Janečka, Miloslava Janečka, Vladimíra Janečka, Marty Kratochvílové, 
Jany Nezdařilové, Růženy Sochové, Evžena Šulce, Luďka Šulce, Patra Šulce a Anny Zelené na 
pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy  
na p. p. č.  634, 88/1  v katastrálním území Lipnice u Dvora Králové do využití SV - plochy 
smíšené obytné - venkovské nebo do jiného využití pro výstavbu rodinného domu nebo 
rekreačního objektu, p. p. č. 88/3 je v platném územním plánu do využití SV již zařazena,  

1.6.  nevyhovět návrhu Roberta Bartoše, Marie Bartošové a Martina Bartoše na pořízení změny 
Územního plánu Dvůr Králové nad Labem spočívající v posunutí plánované kruhové křižovatky 
na silnici č. II/229 ve východní části města více směrem z města ke Zboží, 

1.7.  nevyhovět návrhu Moniky Reilové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy části p. p. č. 1559/3 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 
do využití SV - plochy smíšené obytné - venkovské, 

1.8.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy částí  
p. p. č. 279 v katastrálním území Žirecká Podstráň do využití SV - plochy smíšené obytné - 
venkovské na základě návrhu Marcela Šádka a Šárky Šádkové, 

1.9.  nevyhovět návrhu Jaromíra Šafky a Dany Šafkové na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající ve změně funkčního využití plochy na p. p. č. 3120/6 a 3120/7 
v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem s využitím pro rekreaci na plochu pro výstavbu 
rodinného domu,  

1.10.  nevyhovět návrhu Romany Bašové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v převodu plochy p. p. č. 905/22 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem do využití RI - plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci, 

1.11.  nevyhovět návrhu Romany Bašové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v převodu plochy p. p. č. 905/22 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, 

1.12.  nevyhovět návrhu Petry Sklenářové, Pavly Sklenářové, Jiřího Sklenáře, Jaroslava 
Rychlovského, Moniky Šebové a Karla Nováka na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové 
nad Labem spočívající ve vymezení stávající zastavitelné plochy Z011.2 do zastavěného území,  

1.13.  nevyhovět návrhu Štěpána Harwota na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 463 v katastrálním území Žireč Ves do využití  
SV - plochy smíšené obytné - venkovské, 

1.14.  nevyhovět návrhu Štěpána Harwota na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 279/1 v katastrálním území Žireč Ves do využití  
SV - plochy smíšené obytné - venkovské, 

1.15.  nevyhovět návrhu Petra Janovského a Renaty Janovské na pořízení změny Územního plánu 
Dvůr Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 3110/6 a 3110/7 v katastrálním 
území Dvůr Králové nad Labem do funkce umožňující výstavbu rodinných domů, 

1.16.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 1536 v katastrálním území Verdek do využití SV - plochy smíšené obytné - venkovské na 
základě návrhu Radomíra Polze a Dagmar Polzové, 

1.17.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
na p. p. č. 187/8. 187/2 a st. p. č. 151 v katastrálním území Lipnice u Dvora Králové do funkce  
VL - plochy výroby a skladování - lehký průmysl na základě návrhu Matěje Kopeckého, Hany 
Kopecké a Adama Kopeckého nebo do jiné vhodné (specifické) funkce, 

1.18.  nevyhovět návrhu Radky Machkové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající ve změně funkční plochy na p. p. č. 1226/3 v katastrálním území Dvůr Králové 
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nad Labem ze ZS - plochy zeleně soukromé a vyhrazené na BI - plochy pro bydlení v rodinných 
domech - městské a příměstské. 

 

 

Z/234/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej částí pozemkových parcel č. 2253/1, č. 2253/6, č. 2253/8, č. 2267/5, všechny v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem společnosti INZAT spol. s r. o., Preslova 441, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 150 Kč/m2, 

1.2.  smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2016/0876 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 23.09.2016 

 

Z/235/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2004/4 o výměře 688 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  
Mgr. Denise Kränkové, ********** ****, *** ** **** ******* *** ***** a Michalu Krejcarovi, ********** 
****, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu ve výši 441.973 Kč a podmínek 
stanovených ve zveřejnění č. 44/2016, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0806 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.10.2016 
 

Z/236/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení stavební parcely č. 2721 o výměře 222 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od České 
republiky - Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, Třanovského 622/11,  
163 00 Praha 6 - Řepy za tržní cenu ve výši 62.160 Kč stanovenou znaleckým posudkem  
č. 154/2016, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0811 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 16.09.2016 
 

Z/237/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  část usnesení číslo Z/81-1.3., 1.4./2015 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 11.06.2015, část usnesení č. Z/199-1.3.,1.4./216 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 
Labem z 08.06.2016,  

2 .   schva lu je  

2.1.  odkoupení pozemkových parcel č. 437/7 o výměře 206 m2, č. 437/10 o výměře 144 m2, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem za cenu 70.000 Kč, 
od Bělohoubkové Dagmary, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Brdlíkové Věry, ******** ****, 
*** ** **** ******* *** *****, Chourové Jany, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Hlavsy 
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Miloše a Hlavsové Mileny, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Horáka Josefa 
a Horákové Jany, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Horáka Luďka a Horákové 
Marcely, ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, Hráského Vladimíra, ******** ****, *** ** **** ******* 
*** *****, Kaupové Ludmily, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Kettnera Josefa 
a Kettnerové Hany, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Kirsche Miloše a Kirschové 
Dagmary, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Koppa Romana a Koppové Lenky, 
******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Krále Lubomíra a Králové Věry, ******** ****, *** ** 
**** ******* *** *****, Lorence Vítězslava, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Magáně 
Petra a Magáňové Miroslavy, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Nohejla Pavla 
a Nohejlové Zdeňky, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Odla Lukáše a Odlové Lucie, 
******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Mgr. Pokorné Lucie, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
PhDr. Syrovátkové Ivany, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Ing. Tröstera Pavla 
a Trösterové Renaty, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Ing. Vojáčkové Miroslavy, ******** 
****, *** ** **** ******* *** *****, manželů Voláka Pavla a Volákové Jindry, ******** ****, *** ** **** 
******* *** *****, manželů Voňky Miloše a Voňkové Miluše, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 
manželů Zoráda Josefa a Zorádové Jitky, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Zvelebilové 
Miluše, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****,* 

2.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0812 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 31.10.2016 
 

Z/238/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatný převod pozemkové parcely č. 756/7 o výměře 105 m2, pozemkové parcely č. 756/13 
o výměře 648 m2, části pozemkové parcely č. 858 o výměře 376 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 4607-418/2015 označena jako díl "r", části pozemkové parcely č. 3997 o výměře 62 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 4607-418/2015 označena jako díl "w", části pozemkové 
parcely č. 4154 o výměře 61 m2, která je dle geometrického plánu č. 4607-418/2015 označena 
jako díl "l", všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví Královéhradeckého kraje, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

2 .   pověřu je  

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

 

 

Z/239/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí částí pozemků pozemkové parcely č. 3631/2, které jsou dle geometrického 
plánu č. 4607-418/2015 označeny jako díl "h" o výměře 423 m2, díl "g" o výměře 124 m2, díl "f" 
o výměře 47 m2, díl "i" o výměře 126 m2, pozemkové parcely č. 3631/3, které jsou dle 
geometrického plánu č. 4607-418/2015 označeny jako díl "a1" o výměře 225 m2, díl b1" o výměře 
363 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to za podmínky, že dárce si vyhrazuje k tíži 
obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, který se zřizuje bezúplatně mezi stranami 
na dobu 10 let ode dne podpisu smlouvy, obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po 
předchozím písemném souhlasu dárce, od Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení. 
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Z/240/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 4558 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 
150 Kč/m2 společnosti CENTRALES s. r. o., Klicperova 2666, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/241/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu pro výstavbu rodinného domu na pozemkové parcele č. 2001/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, a to na dobu 12 let od uzavření kupní smlouvy na pozemkovou parcelu  
č. 2001/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Radimovi Musilovi, ******* *, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  dodatek č. OEMM/KUPP-2008/581-D2 ke kupní smlouvě z 26.11.2008 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dodatek dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 23.09.2016 
 

Z/242/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s odkoupením části pozemkové parcely č. 2525/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle 
předloženého snímku od společnosti ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem a pověřuje starostu města podpisem žádosti 
o odkoupení části pozemkové parcely, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 16.09.2016 
 

Z/243/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatný převod pozemkové parcely č. 362/8 o výměře 69 m2 v k. ú. Zboží u Dvora Králové 
pod stávající stavbou komunikace III/29926 do vlastnictví Královéhradeckého kraje, Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

2 .   pověřu je  

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

 

Z/244/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení části stavební parcely č. 63 o výměře 33 m2, která je dle geometrického plánu  
č. 210-280/2016 označena jako díl "a", části pozemkové parcely č. 231/2 o výměře 19 m2, která 
je dle geometrického plánu č. 210-280/2016 označena jako díl "b", obě v k. ú. Žireč Městys, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 26.000 Kč od Jaromíra Picka, ********* ****, *** ** **** ******* *** 
*****, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0835 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 23.09.2016 
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Z/245/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej domu čp. 940 stojícího na st. p. č. 1114  se st. p. č. 1114 v ul. Tyršova včetně zahrady 
u domu p. p. č. 541/4 v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem za minimální nabídkovou cenu 
1.800.000 Kč. 

 

 

Z/246/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   souh las í  

1.1.  s dlouhodobým pokračujícím partnerstvím do roku 2028 mezi městem Dvůr Králové nad Labem 
a společnosti EDUin, o. p. s., Veslařský ostrov 62, Praha 4, v rámci projektu Města vzdělávání, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o partnerství č. ŠKS/SPOL-2016/0802 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

 

Z/247/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  změnu termínů pro úhradu návratné finanční výpomoci MAS Královédvorsko, z. s., IČ: 01365525, 
nám. T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem z původních termínů do 30.09.2016 (splátka 
200.000 Kč) a do 31.12.2016 (splátka 300.000 Kč) na nový termín do 30.06.2017 (celá částka 
500.000 Kč), 

1.2.  dodatek č. RAF/FIN-2015/1201-D1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle bodu 
1.1. tohoto usnesení. 

 

Z/248/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2016 schválené Radou města Dvůr Králové nad Labem, 
upravující schválený rozpočet na rok 2016 a zahrnující změny v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změny závazných ukazatelů, vše v souladu s usnesením 
zastupitelstva města č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze 
07.03.2013, 

2 .   schva lu je  

2.1.  rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2016 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek 
rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů,  které upravuje schválený rozpočet na rok 2016 
zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

− na straně příjmů snižuje   o     3.545.810,00 Kč 

− na straně výdajů snižuje   o    15.718.403,42 Kč 

− ve financování upravuje    o   -12.172.593,42 Kč   

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2015 

 

− na straně příjmů       325.072.590,75 Kč 

− na straně výdajů       344.514.771,38 Kč 

− financování          19.442.180,63 Kč. 
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Z/249/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   pověřu je  

1.1.  starostu města jednat s majitelem společnosti JUTA, a. s. jakožto s vlastníkem pozemku č. 62/1 
v k. ú. Žirecká Podstráň dle LV č. 5446 (p. č. 211, díl 2 a č. 212) o zpětném odkupu části těchto 
pozemků a to v minimální šířce 6 metrů za účelem vybudování plnohodnotné komunikace 
propojující město Dvůr Králové nad Labem s městskou částí Žireč v lokalitě Žirecká Podstráň. 

 

 

Z/250/2016 - 11. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   pověřu je  

1.1.  starostu města jednat s ředitelem a. s. Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Ing. Jiřím 
Brandejsem ve věci odprodeje pískovcových obrub (ve vlastnictví města Dvora Králové nad 
Labem) z nábřeží Benešovo a ulice Štefánikova, v souvislosti s probíhající rekonstrukcí těchto 
komunikací a to z důvodu nedodržení postupů ze strany SÚS KHK a. s. při demontáži 
a manipulaci s těmito obrubami proti schválenému a odsouhlaseného projektu, a to za tržní cenu 
v místě a čase obvyklou, platnou před demontáží a poškozením předmětných obrub, 

1.2.  zástupce města Dvůr Králové nad Labem nepřevzít předmětné pískovcové obruby od Správy 
a údržby silnic Královéhradeckého kraje a. s. 

 

 
 
 
 
 

 
 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


