
Strana 1/12 

 

ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

12. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 08.12.2016 

 

Z/251/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
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/252/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 06.12.2016. 

 

Z/253/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 15.06.2016 
a 11.10.2016. 

 

Z/254/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   souh las í  

1.1.  s přípravou projektu „Braunův Betlém - podpora návštěvnosti a prezentace kulturní památky", 

1.2.  se změnou hospodářského plánu využití dílčích částí lesa v majetku města do kategorie „les 
zvláštního určení", 

1.3.  s úpravou komunikací pro turistické využití za podmínky dodržení nosnosti a šířky hlavní 
komunikace pro hospodářskou činnost v lese. 

 

Z/255/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.   v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2016 o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s účinností od 01.01.2017. 
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Z/256/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2016 o nočním klidu, s účinností od 
01.01.2017. 

 

Z/257/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  Dohodu o zrušení smlouvy  o smlouvě budoucí č. OEMM/DOHO-2016/1245, kterou se ruší 
smlouva o budoucí smlouvě o převodu nemovitosti ze dne 30.09.2016 se společností Karsit 
Automotive, s. r. o., se sídlem Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.2.  dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu nemovitosti ze dne 08.12.2016  
(ES OEMM/BUDK-2016/0801-D-1) se společností Karsit Automotive, s. r. o., se sídlem 
Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

Z/258/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  Zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 01.01.2017 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit zřizovací listinu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 15.12.2016 
 

Z/259/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   souh las í  

1.1.  s prodloužením termínu do 30.06.2017 na úhradu nákladů v souvislosti s realizací 
majetkoprávního vypořádání k pozemkům v rámci projektu  "Labská stezka" se sdružením 
Královéhradecká labská o. p. s., zastoupeným ředitelkou společnosti Ladislavou Reichovou, ve 
smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z 15.07.2015, 

1.2.  s prodloužením termínu pro získání vlastnictví potřebných pozemků a s prodloužením termínu 
pro uzavření darovací smlouvy v souvislosti s realizací majetkoprávního vypořádání k pozemkům 
v rámci projektu "Labská stezka" nejpozději do 30.06.2017, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 3 OEMM/FIN-2015/0522 - D-3 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku  
č. OEMM/FIN-2015/0522 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jeho 
podpisem, 

2.2.  dodatek č. 2 OEMM/BUDO-2015/0521 - D-2 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací  
č. OEMM/BUDO-2015/0521 v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení a pověřuje starostu města 
jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit dodatky dle bodu 2.1. a 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 20.12.2016 
 

Z/260/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2  písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za 
každé jednání v roce 2016 ve výši 100 Kč členům výborů a 150 Kč předsedům výborů. 
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Z/261/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení části pozemkové parcely č. 787/5 o výměře 68 m2, která je dle geometrického plánu  
č. 4607-418/2015 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 787/51, části pozemkové 
parcely č. 787/5 o výměře 14 m2, která je dle geometrického plánu č. 4607-418/2015 označena 
jako nově vzniklá pozemková parcela č. 787/52, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 28.700 Kč od  
MUDr. Miroslavy Landové, **** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, Martina Wagnera, ********* 
*******, ********, *** ** ***** *, Miroslavy Wagnerové, **** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****,* 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/1089 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: 16.12.2016 
 

Z/262/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  směnu části pozemkové parcely č. 297/2 o výměře 3 654 m2 v k. ú. Žireč Ves, která je dle 
geometrického plánu č. 136-390/2016 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 297/4 
v k. ú. Žireč Ves, za pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci č. 205/1 díl 2  
o výměře 3 145 m2, č. 205/2 díl 2 o výměře 309 m2, č. 570 díl 3 o výměře 200 m2, všechny  
v k. ú. Žirecká Podstráň s Naděždou Berkyovou, ***** **** **, *** ** *******, Zdeňkou Koškovou, 
***** **, *** ** **** ******* *** *****, Petrem Šírem, ***** **, *** ** **** ******* *** *****, Hanou 
Šírovou, ******* ********, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2016/1136 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 30.12.2016 
 

Z/263/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 2253/6 o výměře 612 m2, která je dle geometrického plánu  
č. 4701-422/2016 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 2253/13 v k. ú. Dvůr 
Králové, části pozemkové parcely č. 2253/1 o výměře 1677 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 4701-422/2016 označena jako díl "c" přislučující se do pozemkové parcely č. 2267/5, části 
pozemkové parcely č. 2253/8 o výměře 2706 m2, která je dle geometrického plánu  
č. 4701-422/2016 označena jako díl "a" přislučující se do pozemkové parcely č. 2267/5, části 
pozemkové parcely č. 2267/5 o výměře 2185 m2, která je dle geometrického plánu označena 
jako díl "f" přislučující se do pozemkové parcely č. 2267/5, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 navýšenou o příslušnou sazbu DPH, tj. za 
celkovou kupní cenu ve výši 1.303.170 Kč společnosti INZAT spol. s r. o., Preslova 441,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/1158 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.3.  prodej části pozemkové parcely č. 2253/1 o výměře 3741 m2, která je dle geometrického plánu  
č. 4701-422/2016 označena jako díl "e" přislučující se do pozemkové parcely č. 2253/1, části 
pozemkové parcely č. 2270/1 o výměře 130 m2, která je dle geometrického plánu č. 4701-
422/2016 označena jako díl "j" přislučující se do pozemkové parcely č. 2253/1, části pozemkové 
parcely č. 2270/2 o výměře 138 m2, která je dle geometrického plánu č. 4701-422/2016 
označena jako díl "k" přislučující se do pozemkové parcely č. 2253/1, části pozemkové parcely  
č. 2277/1 o výměře 1333 m2, která je dle geometrického plánu označena jako díl "o" přislučující 
se do pozemkové parcely č. 2253/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou  
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kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 včetně příslušné sazby DPH, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 
2.136.800 Kč Dr. Ing. Milanu Líbalovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.4.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/1159 v souladu s bodem 1.3. 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: 16.12.2016 
 

2.1.2.  předložit kupní smlouvu dle bodu 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
 

Termín: 30.12.2016 
 

2.1.3.  předložit radě města k projednání uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. 

 
Termín: 20.12.2016 

 

Z/264/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  částečnou změnu usnesení číslo Z/211/2016 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 08.06.2016 v bodě 1.3., spočívající v nahrazení části původního textu "Antonína Friedy", za text 
"Jana Friedy", 

1.2.  změnu smlouvy o darování nemovité věci č. OEMM/DAR-2016/0579 v souladu s bodem  
1.1. tohoto usnesení. 

 

Z/265/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   t r vá  

1.1.  na svém usnesení č. Z/28/2014 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze 
17.12.2014. 

 

Z/266/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 1988/12 v domě čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
čp. 1987, 1988, 1989 a st. p. č. 2347 ve výši 522/17416 Jakubovi Lachnittovi, trvale bytem  
* ********** ****, **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 550.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2016/0794 dle bodu 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: 16.12.2016 
 

Z/267/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   k ons ta tu je  

1.1.  že jsou v souladu s kupní smlouvou z 01.05.2001, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad 
Labem a  Zdeňkem Ponikelským, *** *********** ****, *** ** **** ******* *** ***** na byt č. 35  
v čp. 2958 ul. Štefánikova, splněny podmínky převodu práv a povinností na Danielu Žihlovou, 
******** *** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2016/1097 s Danielou Žihlovou, ******** *** ****, *** 
** **** ******* *** ***** a se Zdeňkem Ponikelským,  *** *********** ****, *** ** **** ******* *** ***** 
a pověřuje starostu města podpisem dohody o převzetí závazku, 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit dohodu o převzetí závazku dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 30.12.2016 

 

Z/268/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 1980/3 o výměře 124 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
která je dle geometrického plánu č. 4690-14/2016 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 1980/9 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Romanu Pošvovi, ***** ***** *, *** ** ******* 
a Evě Válkové, *** ***** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  prodej části pozemkové parcely č. 1980/3 o výměře 152 m2, která je dle geometrického plánu  
č. 4690-14/2016 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1980/10 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, Pavlu a Bc. Dagmar Motalovým, ****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.3.  prodej části pozemkové parcely č. 1980/3 o výměře 12 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která 
je dle geometrického plánu č. 4690-14/2016 označena jako díl "a" přislučující se do nově vzniklé 
pozemkové parcely č. 1980/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, části pozemkové parcely  
č. 1980/4 o výměře 89 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která je dle geometrického plánu  
č. 4690-14/2016 označena jako díl "b" přislučující se do nově vzniklé pozemkové parcely  
č. 1980/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ing. Ctiradu Pokornému, ******** ****, *** ** **** ******* 
*** ***** a Kláře Pokorné, ********** ****, *** ** **** ******* *** *****. 

 

Z/269/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 4535/1 o výměře 8 705 m2, č. 4535/2 o výměře 36 m2, 
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od České republiky - Státního pozemkového úřadu, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem žádosti o bezúplatný převod pozemků dle bodu 1.1. tohoto usnesení, 

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

 

Z/270/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkové parcely č. 4536 o výměře 5 542 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od 
Petry Helingerové, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** za kupní cenu 170 Kč/m2, tj. za celkovou 
kupní cenu ve výši 942.140 Kč, 

2 .   pověřu je  

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

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  vyhotovit návrh kupní smlouvy a projednat návrh s vlastnicí pozemkové parcely. 
 

Termín: 16.12.2016 
 

Z/271/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   ruš í  

1.1.  část svého usnesení č. Z/250/2016 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 08.09.2016 v bodě 1.2. 
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Z/272/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   rozhodu je  

1.1.  nevyhovět návrhu Justýny Mladové a Petra Dostála na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 2182/3 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, 

1.2.  nevyhovět návrhu Dany Pečené a Františka Pečeného na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 2182/1 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, 

1.3.  nevyhovět návrhu Martiny Brádlové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 2182/2 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do 
využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, 

1.4.  nevyhovět návrhu Jakuba Kolly, Jiřiny Nápravníkové, Miroslava Andrýse, Jitky Šturmové, Milana 
Munzara, Jiřího Vonky, Milana Lukáška, Jiřího Heřmanského, Jaroslavy Klofáčové, Michala 
Rajsnera a Lucie Rajsnerové na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 1215/5, 1126/2, 1211, 1122/1, 1122/2 v katastrálním 
území Dvůr Králové nad Labem na zahrádkářskou kolonii, tj. do využití RZ - plochy rekreace - 
zahrádkové osady, 

1.5.  nevyhovět návrhu Květoslavy Stránské na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 1398/1, 1400/2, 1402/1 v katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem do způsobu využití umožňujícího výstavbu staveb pro bydlení, 

1.6.  nevyhovět návrhu Ilony Umlaufové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající ve vytvoření předpokladů pro zástavbu rodinnými domy na části p. p. č. 1177/1 
v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, 

1.7.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
na p. p. č. 1617/19, 1617/20 a části p. p. č. 1617/1  v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem do využití SK - plochy smíšené obytné - komerční na základě návrhu Daniela Lukeše, 

1.8.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
na p. p. č. 422 v katastrálním území Zboží u Dvora Králové do využití SV - plochy smíšené 
obytné - venkovské na základě návrhu Jiřího Vosáhla, 

1.9.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
na p. p. č. 402/16 v katastrálním území Žireč Ves do využití SV - plochy smíšené obytné - 
venkovské pro umožnění výstavby rodinného domu na základě návrhu Ivy Matasové, 

1.10.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 311/20 v katastrálním území Sylvárov do způsobu využití SK - plochy smíšené obytné - 
komerční na základě návrhu Miluše Vidasovové, Jiřího Vidasova a Miroslava Vojtíška, 

1.11.  nevyhovět návrhu Milana Líbala na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 3252/15 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 
do využití jako plochy bydlení v rodinných domech nebo jako plochy smíšené obytné venkovské, 

1.12.  nevyhovět návrhu Luďka Vondrouše a Heleny Erbenové na pořízení změny Územního plánu 
Dvůr Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy části p. p. č. 1426/27 v katastrálním 
území Dvůr Králové nad Labem do využití umožňujícího výstavbu rodinného domu, 

1.13.  nevyhovět návrhu Milana Zlámala na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy na st. p. č. 5599, 5597, p. p. č. 2184/18, 2184/4 v katastrálním 
území Dvůr Králové nad Labem do způsobu využití umožňujícího změnu užívání stavby pro 
rodinnou rekreaci č. e. 5350 na rodinný dům, 

1.14.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit přeřazení plochy  
na st. p. č. 4302, p. p. č.1810/2, 4899, 4900, 1806/3 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem do využití BH - plochy bydlení v bytových domech na základě návrhu Daniela Lukeše, 

1.15.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit přeřazení plochy  
na st. p. č. 4153, p. p. č. 719/8 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem z využití  
RI - plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci do využití BI - plochy bydlení 
v rodinných domech - městské a příměstské na základě návrhu Jaroslava Tyče, 

1.16.  nevyhovět návrhu Martina Stejného a Jaroslava Janka na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 1133/12 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem do využití plochy bydlení v rodinných domech, 

1.17.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 1990/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení 
v rodinných domech - městské a příměstské s řešením dopravních ploch na tomto pozemku i na 
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sousední st. p. č. 1087 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem na základě návrhu Michala 
Lukáše, Břetislava Lukáše a Šárky Lukášové, pokud navrhovatelé zajistí zpracování územní 
studie budoucího využití uvedených pozemků, s návazností na plochu rezervy R01, a tuto studii 
bez rozporu projednají s městem, 

1.18.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit změnu funkce na části  
p. p. č. 3358/8 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem v rozsahu zastavitelné plochy Z176 
z využití SK - plochy smíšené obytné - komerční do využití VL - plochy výroby a skladování - 
lehký průmysl na základě návrhu DUHACOLOR spol. s r. o., 

1.19.  nevyhovět návrhu Vladimíra Voňky na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem týkající se převedení rezervy R06 na p. p. č. 212/3 v katastrálním území Sylvárov do 
návrhové plochy se způsobem využití SK - plochy smíšené obytné - komerční, 

1.20.  nevyhovět návrhu Jiřího Voňky na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
týkající se převedení rezervy R06 na p. p. č. 212/5 v katastrálním území Sylvárov do návrhové 
plochy se způsobem využití SK - plochy smíšené obytné - komerční, 

1.21.  nevyhovět návrhu Věry Lhotákové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy p. p. č. 1133/15 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do 
využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, 

1.22.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit umožnění výstavby 
doplňkových staveb (kůlna na nářadí, pergola, skleník) na p. p. č. 3110/23 v katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem k rodinnému domu v sousedství zařazením plochy uvedeného 
pozemku do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské na základě 
návrhu Jana Buta a Kateřiny Kašparové nebo do jiné vhodné funkce, 

1.23.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit převedení plochy  
na p. p. č. 4550 Dvůr Králové nad Labem do způsobu využití VL - plochy výroby a skladování - 
lehký průmysl na základě návrhu KARSIT AUTOMOTIVE, s. r. o., 

1.24.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
na p. p. č. 1133/13 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do způsobu využití BI - plochy 
bydlení v rodinných domech - městské a příměstské na základě návrhu Jiřího Mencla a Hany 
Menclové, 

1.25.  revokovat své usnesení č. Z/180/2016 - 7.ZM, bod 1., podbod 1.12. z 08.03.2016 a nevyhovět 
návrhu Josefa Pišty na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem spočívající ve 
změně „Plochy občanské vybavenosti - areál ZOO“ na části p. p. č. 1648/1 v katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem na „Plochu zvláštního určení“, jak byla vedena v původním územním 
plánu, 

1.26.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
na p. p. č. 212/2, 224/6, části p. p. č. 224/1, 212/1, 224/7, 224/5 v katastrálním území Sylvárov 
z využití SK - plochy smíšené obytné - komerční na využití OV - plochy občanského vybavení - 
veřejná infrastruktura za účelem vybudování galerie neživé přírody na základě návrhu Luboše 
Blahy, 

1.27.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
na p. p. č. 1616/1, 1617/11, 1617/12 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do využití  
SK - plochy smíšené obytné - komerční na základě návrhu Jaroslavy Lukešové, 

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

1.29.  nevyhovět návrhu Jaroslava Flégra a Ireny Richterjörkové na pořízení změny Územního plánu 
Dvůr Králové nad Labem spočívající ve změně způsobu využití p. p. č. 464/2, 464/3, 464/4 
v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem na BI - plochy bydlení v rodinných domech - 
městské a příměstské, 

1.30.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit změnu zařazení plochy 
na p. p. č. 2250 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem z využití OM - plochy občanského 
vybavení - komerční zařízení malá a střední do využití SK - plochy smíšené obytné - komerční na 
základě návrhu EPOS CZ spol. s r. o., 

1.31.  nevyhovět návrhu Petra Stejskala na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v umožnění výstavby rekreační roubenky na části p. p. č. 21 a 10/2 v katastrálním 
území Sylvárov,  
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1.32.  nevyhovět návrhu Hany Pfeiferové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v umožnění výstavby rodinného domu na p. p. č. 1133/9 v katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem, 

1.33.  nevyhovět návrhu Josefa Odla a Markéty Odlové na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy části p. p. č.  908/12 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, 

1.34.  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 nebo do využití BI - plochy bydlení 
v rodinných domech - městské a příměstské, 

1.35.  nevyhovět návrhu Jana Tomáška na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy p. p. č. 3449/3 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do 
využití SV - plochy smíšené obytné - venkovské, 

1.36.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit změnu funkce  
z OM - plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední na VL - plochy výroby 
a skladování - lehký průmysl na st. p. č. 5285, částech p. p. č. 756/1, 756/6, změnu funkce  
z X - plochy specifické - obrana a bezpečnost státu na VL - plochy výroby a skladování - lehký 
průmysl na p. p. č. 756/8, části p. p. č. 756/6, změnu funkce ze ZP - plochy zeleně přírodního 
charakteru na VL - plochy výroby a skladování - lehký průmysl na p. p. č. 756/5, částech  
p. p. č. 861/3, 861/4, změnu funkce ze ZS - plochy zeleně soukromé a vyhrazené na VL - plochy 
výroby a skladování - lehký průmysl na částech p. p. č. 861/4, 863/4 vše v katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem na základě návrhu CARLA spol. s r. o. a Jaroslavy Lukešové, 

1.37.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit přeřazení způsobu 
využití plochy na p. p. č. 1897/4 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem z využití  
OS - plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení do využití SK - plochy 
smíšené obytné - komerční na základě návrhu Jaroslavy Lukešové, 

1.38.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 3107/29 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do způsobu využití RI - plochy 
rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci na základě návrhu Miluše Volfové a Václava Volfa 
nebo do jiného způsobu využití, 

1.39.  nevyhovět návrhu Heleny Rážové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v začlenění části p. p. č. 545/1 v katastrálním území Zboží u Dvora Králové v linii 
oplocení do zastavěného území, 

1.40.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit umožnění výstavby 
rodinného domu na p. p. č. 1820/1, 1820/5, 1820/6, 1820/7, 1819/3 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem na základě návrhu Miroslava Másla a Rudolfa Mikulského, 

1.41.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit převedení plochy  
p. p. č. 318/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem ze způsobu využití OS - plochy 
občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení do způsobu využití RI - plochy 
rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci nebo BI - plochy bydlení v rodinných domech - 
městské a příměstské na základě návrhu Lucie Ebnerové nebo do jiného způsobu využití, 

1.42.  nevyhovět návrhu Heleny Petrlové na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 1374/6 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem do způsobu využití SV - plochy smíšené obytné - venkovské, 

1.43.  nevyhovět návrhu Jana Pavelky, Tomáše Honce a Štěpána Pavelky na pořízení změny 
Územního plánu Dvůr Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy části p. p. č. 1565 
v katastrálním území Verdek, která leží vně vymezeného zastavěného území, plochy  
p. p. č. 1562, 1564, části p. p. č. 1563 v katastrálním území Verdek do způsobu využití  
SV - plochy smíšené obytné - venkovské, 

1.44.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit převedení plochy části  
p. p. č. 1565 v katastrálním území Verdek, která leží uvnitř vymezeného zastavěného území, do 
způsobu využití SV - plochy smíšené obytné - venkovské na základě návrhu Jana Pavelky, 
Tomáše Honce a Štěpána Pavelky, 

1.45.  nevyhovět návrhu Jana Pavelky na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy p. p. č. 1588 v katastrálním území Verdek do způsobu využití  
SV - plochy smíšené obytné - venkovské, 

1.46.  nevyhovět návrhu Michala Havrana a Zdeňky Havranové na pořízení změny Územního plánu 
Dvůr Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 1688/5 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem do způsobu využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské 
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a příměstské a v zařazení plochy p. p. č. 1688/38 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 
do způsobu využití DS - ploch y dopravní infrastruktury - silniční, 

1.47.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení souboru 
pozemků a staveb: st. p. č. 1040 se stavbou občanského vybavení č. p. 857, st. p. č. 2113 se 
stavbou pro výrobu a skladování bez ć. p./č. e., p. p. č. 1093/1 vše v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem, do způsobu využití SM - plochy smíšené obytné - městské na základě 
návrhu Petra Týfy, zastupujícího na základě plné moci Martina Frýzla a Ilonu Frýzlovou, pokud 
navrhovatel zajistí zpracování územní studie budoucího využití uvedených pozemků a tuto studii 
bez rozporu projedná s městem, 

1.48.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 1852/2, východních částí p. p. č. 1852/2, 1841/9 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem do způsobu využití, který umožní výstavbu rodinného domu, na základě návrhu Hedviky 
Čiperové. 

 

Z/273/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   rozhodu je  

1.1.  nevyhovět návrhu Miriam Valentové, Marie Kopečkové a Karla Huvara na pořízení změny 
Územního plánu Dvůr Králové nad Labem spočívající v posunutí navrhované komunikace  
ZD02 mimo p. p. č. 2663, 2661/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem a ve změně 
způsobu využití pro plochu na p. p. č. 2661/1, 2661/2, 2661/3, 2661/4, 2663 v katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem na využití SK - plochy smíšené obytné - komerční nebo SM - plochy 
smíšené obytné - městské, 

1.2.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zahrnutí plochy na  
p. p. č. 129, 154, 160, 230/4, 230/5, 230/6 v katastrálním území Lipnice u Dvora Králové do 
způsobu využití OZ - plochy občanského vybavení - areál ZOO na základě návrhu ZOO Dvůr 
Králové a. s.,  

1.3.  nevyhovět návrhu Pavla Richterjörka a Ivety Richterjörkové na pořízení změny Územního plánu 
Dvůr Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 1708 v katastrálním území Verdek 
do využití pro bydlení nebo pro rekreaci, 

1.4.  nevyhovět návrhu Drahoslavy Kličkové a Jaroslava Kličky na pořízení změny Územního plánu 
Dvůr Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 1711, 1713 v katastrálním území 
Verdek do využití pro bydlení nebo pro rekreaci, 

1.5.  nevyhovět návrhu Zdeňka Žižky na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy části p. p. č. 1488 v katastrálním území Verdek do využití  
SV - plochy smíšené obytné - venkovské nebo do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech 
- městské a příměstské, 

1.6.  nevyhovět návrhu Martina Šimka na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v umožnění výstavby rodinného domu na p. p. č. 1378/10, 3701/2 v katastrálním 
území Dvůr Králové nad Labem,  

1.7.  nevyhovět návrhu JUTA a. s. na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v zařazení plochy p. p. č. 2005 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do 
využití BH - plochy bydlení v bytových domech, 

1.8.  nevyhovět návrhu Lenky Hamplové a Martina Hampla na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 700/9 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem do způsobu využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské 
a příměstské, 

1.9.  revokovat své usnesení č. Z/180/2016 - 7.ZM, bod 1., podbod 1.6. z 08.03.2016 a nevyhovět 
návrhu Václava Volfa, Milušky Volfové a Pavlíny Hrabyové na pořízení změny Územního plánu 
Dvůr Králové nad Labem spočívající ve změně funkčního využití plochy p. p. č. 3107/1 
v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/274/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   pověřu je  

1.1.  starostu města zajistit právní posudek vlivu přijetí návrhu nové provozovatelské smlouvy mezi 
městem DK n/L a Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. na další 
právní vztahy s jinými subjekty, včetně vlivu na vztah s provozovatelem ČOV, a to zejména 
s ohledem na ustanovení článku 24.6 návrhu nové provozovatelské smlouvy, který ruší všechny 
dosavadní smlouvy a jiné písemné dohody mezi smluvními stranami, 
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1.2.  starostu města předložit na příštím ZM návrh nové provozovatelské smlouvy spolu s právním 
posudkem dle bodu 1.1. 

 

Z/275/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem na roky 
2017 - 2019 dle přílohy č. 1,  

 

2 .   schva lu je  

2.1.  cíle a opatření, stanovené střednědobým plánem dle bodu 1.1. tohoto usnesení, pro město Dvůr 
Králové nad Labem. 

 

Z/276/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti - děkanství Dvůr Králové nad Labem, 
Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 10.000 Kč na restaurování varhan v kostele  
sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/DAR-2016/1156, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem. 

 

Z/277/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  Plán odpadového hospodářství města Dvůr Králové nad Labem s platností a účinností od 
01.01.2017 a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

Z/278/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  změnu názvu stávajícího fondu Zvláštní a praktická škola Dvůr Králové nad Labem na Základní 
škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  v souladu s § 84, odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Statut fondu Základní škola a Praktická škola Dvůr 
Králové nad Labem. 

 

 

Z/279/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  rozpočtové opatření č. 7 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, 

 

Z/280/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtové opatření č. 8 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 zvyšuje   o     9.623.151,00 Kč 

− na straně výdajů snižuje   o   14.174.036,25 Kč 

− ve financování upravuje    o  -23.797.187,25 Kč   
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Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2016 

− na straně příjmů       338.493.573,75 Kč 

− na straně výdajů       326.185.856,13 Kč 

− financování         -12.307.717,62 Kč. 

 

Z/281/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem  v rámci 
případného rozpočtového opatření č. 9 pro rok 2016 uskutečněného na základě nutnosti 
narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2016 dle 
předchozích závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění případného rozpočtového 
opatření č. 9 pro rok 2016 k 31.12.2016 dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska 
předkládání ročních výkazů, a to především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města, konanému po provedení 
případného rozpočtového opatření č. 9 pro rok 2016, hodnoty této dodatečné úpravy 
rozpočtu města na rok 2016. 

 

Z/282/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017, včetně rozpočtů 
městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím sestavení: 

Celkové příjmy ve výši 322.006.329,20 Kč + financování 58.282.838,80 Kč = celkové zdroje 
380.289.168,00 Kč. Celkové výdaje ve výši 380.289.168,00 Kč, 

1.2.  závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu 
města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 a č. 2 
město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené příspěvkovým 
organizacím na rok 2017, 

1.3.  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných darů, 
příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, a to s časovou použitelností na 
období rozpočtového roku 2017, v souladu s § 18, odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

1.4.  předběžně rozpočtové opatření k rozpočtu za rok 2017 bez určení jeho pořadového čísla 
a konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny: 

• Změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění k 01.01.2017. 

• Upřesnění výše transferů dle schváleného státního rozpočtu a dle upřesnění dalších veřejných 
rozpočtů,  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit případné provedené rozpočtové změny v souladu s obsahem bodu 1.4. tohoto 
usnesení ke schválení v rámci rozpočtového opatření nejbližšímu zasedání zastupitelstva 
města, konanému po provedení těchto případných změn, v roce 2017. 

 

Z/283/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtový výhled města Dvůr Králové nad Labem na období let 2018 - 2020. 

 

Z/284/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   souh las í  

1.1.  se záměrem vytvoření expozice textilního tisku ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   pověřu je  

2.1.  místostarostku města jednáním ve věci dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 
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Z/285/2016 - 12. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem 
1.   ruš í  

1.1.  pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Dvůr Králové nad Labem Jindřicha 
Hauke v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o obecní policii), které bylo schváleno usnesením č. 479/2009-16. ZM ze 
14.01.2009, 

2 .   pověřu je  

2.1.  v souladu s § 3 odst. 2 zákona o obecní policii, plněním některých úkolů při řízení Městské policie 
Dvůr Králové nad Labem Pavla Chmelíka na dobu určitou 1 rok, 

2.2.  Jana Štípka, zastupitele pověřeného řízením Městské policie Dvůr Králové nad Labem podpisem 
pověření dle bodu 2.1. tohoto usnesení, 

3 .   schva lu je  

3.1.  rozsah pověření dle § 3 odst. 2 zákona o obecní policii, Pavla Chmelíka dle přílohy č. 1. 

 

 

 
 
 

 
 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r.  
místostarostka 

 
 

  
  
 

 


