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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

13. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 16.03.2017 

 

Z/286/2017 - 13. 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/287/2017 - 13. 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 14.03.2017. 

 

 

Z/288/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  měs ta  vz í t  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 14.11.2016. 

 

Z/289/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  bez náhrady vnitřní předpis č.2/2004 Statut Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dvůr 
Králové nad Labem. 

 

Z/290/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů  obecně závaznou vyhlášku  města č. 1/2017 O stanovení 
školských obvodů spádových mateřských škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/291/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
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. 2/2017 o nočním klidu. 
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Z/292/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
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. 3/2017 o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství. 

 

 

Z/293/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu k postupu přípravy výstavby nové ČOV ve Dvoře Králové nad Labem. 

 

Z/294/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

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

 

 

Z/295/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  požadavek prof. Ing. Petra Hlavínka, CSc., MBA, na výši odměny za zpracování odborné 
expertizy ve sporech se společností EVORADO IMPORT, a. s. vedených pod sp. zn. 30Co 
3/2013 a 30Co 5/2013 v částce 970.000 Kč bez DPH, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat finanční požadavek dle bodu 1.1. do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

 
Termín: 16.03.2017 

 

Z/296/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o zpracování právního posudku vlivu přijetí nové provozovatelské smlouvy mezi 
městem Dvůr Králové nad Labem a Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad 
Labem, s. r. o. advokátkou advokátní kanceláře Nypl, Novák, Kavalírová a partneři,  
Mgr. Kateřinou Kavalírovou, 

1.2.  na základě návrhů na optimalizaci smlouvy zastupiteli města a v souladu se závěry právního 
posudku Mgr. Kateřiny Kavalírové bude provozovatelská smlouva upravena na základě těchto 
návrhů a závěrů. 

 

 

Z/297/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 1108/1 o celkové výměře 104 m2, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, která je dle geometrického plánu č. 4688-241/2016 z 06.01.2017 označena jako nově 
vzniklá pozemková parcela č. 1108/4 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Martině Helbichové, ***** 
******* ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 20.800 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0143 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.3.  prodej části pozemkové parcely č. 1108/1 o celkové výměře 91 m2, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, která je dle geometrického plánu č. 4688-241/2016 z 06.01.2017 označena jako nově 
vzniklá pozemková parcela č. 1108/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ing. Lucii Sýkorové, *****  
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 ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 18.200 Kč, 

1.4.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0144 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.5.  prodej části pozemkové parcely č. 1108/1 o celkové výměře 106 m2, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, která je dle geometrického plánu č. 4688-241/2016 z 06.01.2017 označena jako nově 
vzniklá pozemková parcela č. 1108/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Jaroslavu Wankovi, ***** 
******* ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 21.200 Kč, 

1.6.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0146 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.7.  prodej části pozemkové parcely č. 1108/1 o celkové výměře 87 m2, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, která je dle geometrického plánu č. 4688-241/2016 z 06.01.2017 označena jako nově 
vzniklá pozemková parcela č. 1108/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, MVDr. Rastislavu 
Pokornému a Květoslavě Pokorné, oba ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu  
200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 17.400 Kč, 

1.8.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0147 v souladu s bodem 1.7. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvy dle bodu 1.2., 1.4., 1.6. a 1.8. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 16.04.2017 

 

Z/298/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 1131/4 o celkové výměře 46 m2, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, která je dle geometrického plánu č. 4725-504/2016 z 06.01.2017 rozdělena a označena 
jako díl "a" a jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1131/130, obě v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, Monice Skutové, ***** ** ** **** ****, *** ** **** ******* *** *****, za sazbu 200 Kč/m2, tj. za 
celkovou kupní cenu 9.200 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0141 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: 16.04.2017 
 

Z/299/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 705/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 50 Kč/m2 
Liboru Landovi, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Jaroslavě Lukešové, ***** ******** ****, 
*** ** **** ******* *** ***** a Iloně Lehečkové, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

Z/300/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemku vedeného jako st. p. č. 4014 o výměře 799 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za cenu 350 Kč/m2, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek vymezených v budově 
čp. 2364, 2365, 2366, 2367 stojící na st. p. č. 4014 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem, a to vlastníkům jednotek č. 2364/11, 2364/12, 2364/21, 2364/22, 2364/31, 2364/32, 
2364/41, 2364/42, 2364/51, 2364/52, 2364/61, 2364/62, 2365/11, 2365/12, 2365/21, 2365/22, 
2365/31, 2365/32, 2365/41, 2365/42, 2365/51, 2365/52, 2365/61, 2365/62, 2366/11, 2366/12, 
2366/21, 2366/22, 2366/31, 2366/32, 2366/41, 2366/42, 2366/51, 2366/52, 2366/61, 2366/62,  
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 2367/11, 2367/12, 2367/21, 2367/22, 2367/31, 2367/32, 2367/41, 2367/42, 2367/51, 2367/52, 
2367/61 a 2367/62. Velikosti prodávaných spoluvlastnických podílů a tomu odpovídající podíl na 
úhradě kupní ceny bude odpovídat velikosti podílu na společných částech budovy, příslušející 
každému vlastníkovi jednotky tak, jak jsou uvedeny na LV č. 5482, vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov,  

2 .   uk ládá  
2.1.  starostovi města 

2.1.1.  vypracovat návrh smlouvy dle bodu 1.1. tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města 
uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle 
této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 
Termín: 16.05.2017 

 

Z/301/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 1701/2 o výměře 221 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
která je dle geometrického plánu č. 4697-400/2016 z 15.11.2016 označena jako díl "a"  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu ve výši  
44.200 Kč, a to Martinu Dostálovi, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, manželům Ing. Janu 
Holému a Jindře Holé, ***** ****** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, manželům Josefu 
Kubelkovi a Jaroslavě Kubelkové, ***** ****** ********, *** ** **** ******* *** ***** a Veronice 
Vyšanské, ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, každému do spoluvlastnického podílu ve 
výši 1/4 prodávané části pozemku, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0228 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: 16.04.2017 
 

 

Z/302/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemku vedeného jako st. p. č. 2680 o výměře 598 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za cenu 350 Kč/m2, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek vymezených v budově 
čp. 2089, 2090, 2091 stojící na st. p. č. 2680 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, a to 
vlastníkům jednotek č. 2089/11, 2089/12, 2089/13, 2089/21, 2089/22, 2089/23, 2089/31, 
2089/32, 2089/33, 2089/41, 2089/42, 2089/43, 2089/51, 2089/52, 2089/53, 2089/61, 2089/62, 
2089/63, 2089/71, 2089/72, 2089/73, 2090/11, 2090/12, 2090/21, 2090/22, 2090/31, 2090/32, 
2090/41, 2090/42, 2090/51, 2090/52, 2090/61, 2090/62, 2090/71, 2090/72, 2091/11, 2091/12, 
2091/13, 2091/21, 2091/22, 2091/23, 2091/31, 2091/32, 2091/33, 2091/41, 2091/42, 2091/43, 
2091/51, 2091/52, 2091/53, 2091/61, 2091/62, 2091/63, 2091/71, 2091/72, 2091/73. Velikosti 
prodávaných spoluvlastnických podílů a tomu odpovídající podíl na úhradě kupní ceny bude 
odpovídat velikosti podílu na společných částech budovy, příslušející každému vlastníkovi 
jednotky tak, jak jsou uvedeny na LV č. 7572, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, 

2 .   uk ládá  
2.1.  starostovi města 

2.1.1.  vypracovat návrh smlouvy dle bodu 1.1. tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města 
uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle 
této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 
Termín: 16.05.2017 
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Z/303/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemku vedeného jako st. p. č. 2657 o výměře 603 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za cenu 350 Kč/m2, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek vymezených v budově 
čp. 2095, 2096, 2097 stojící na st. p. č. 2657 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, a to 
vlastníkům jednotek č.2095/11, 2095/12, 2095/13, 2095/21, 2095/22, 2095/23, 2095/31, 2095/32, 
2095/33, 2095/41, 2095/42, 2095/43, 2095/51, 2095/52, 2095/53, 2095/61, 2095/62, 2095/63, 
2095/71, 2095/72, 2095/73, 2096/11, 2096/12, 2096/21, 2096/22, 2096/31, 2096/32, 2096/41, 
2096/42, 2096/51, 2096/52, 2096/61, 2096/62, 2096/71, 2096/72, 2097/11, 2097/12, 2097/13, 
2097/21, 2097/22, 2097/23, 2097/31, 2097/32, 2097/33, 2097/41, 2097/42, 2097/43, 2097/51, 
2097/52, 2097/53, 2097/61, 2097/62, 2097/63, 2097/71, 2097/72, 2097/73. Velikosti 
prodávaných spoluvlastnických podílů a tomu odpovídající podíl na úhradě kupní ceny bude 
odpovídat velikosti podílu na společných částech budovy, příslušející každému vlastníkovi 
jednotky tak, jak jsou uvedeny na LV č. 5536, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, 

2 .   uk ládá  
2.1.  starostovi města 

2.1.1.  vypracovat návrh smlouvy dle bodu 1.1. tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města 
uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva  podle 
této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 
Termín: 16.05.2017 

 

Z/304/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemku vedeného jako st. p. č. 2628/1 o výměře 84 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za cenu 350 Kč/m2, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek vymezených v budově 
čp. 2028, 2029, 2030 stojící na st. p. č. 2626 a na st. p. č. 2628/1, obě v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem, a to vlastníkům jednotek č. 2028/11, 2028/12, 2028/21, 2028/22, 2028/31, 
2028/32, 2028/41, 2028/42, 2029/11, 2029/12, 2029/21, 2029/22, 2029/31, 2029/32, 2029/41, 
2029/42, 2030/11, 2030/12, 2030/21, 2030/22, 2030/31, 2030/32, 2030/41, 2030/42. Velikosti 
prodávaných spoluvlastnických podílů a tomu odpovídající podíl na úhradě kupní ceny bude 
odpovídat velikosti podílu na společných částech budovy, příslušející každému vlastníkovi 
jednotky tak, jak jsou uvedeny na LV č. 5759, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, 

2 .   uk ládá  
2.1.  starostovi města 

2.1.1.  vypracovat návrh smlouvy dle bodu 1.1. tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města 
uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle 
této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 
Termín: 16.05.2017 

 

Z/305/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej částí pozemkových parcel č. 2253/1, č. 2253/8, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Haně 
Bémové, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****. 

 

 

Z/306/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  odkoupení pozemku stavební parcela č. 1928 o výměře 896 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
jehož součástí je stavba pro obchod čp. 321 za kupní cenu ve výši 5.300.000 Kč, pro zřízení 
expozice tisku od Jana Béma, **** ***** ****, *** ** **** ******* *** *****,* 

1.2.  odkoupení pozemku stavební parcela č. 1928 o výměře 896 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
jehož součástí je stavba pro obchod čp. 321 za kupní cenu ve výši 5.300.000 Kč, pro zřízení 
polyfunkčního centra od Jana Béma, **** ***** ****, *** ** **** ******* *** *****. 
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Z/307/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  část usnesení č. Z/172-1.2./2016 - 7. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 08.03.2016, kterým byla schválena smlouva o darování nemovité věci č. OEMM/DAR-
2016/0180, 

2 .   schva lu je  

2.1.  částečnou změnu usnesení Z/172-1.1./2016 - 7. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v odstranění spoluvlastnického podílu ve výši   

1/40 od Zbyňka Luňáka, ******* **, *** ** **** ******* *** *****, odstranění spoluvlastnického podílu ve 
výši 1/40 od Jaroslava Pacáka, ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

2.2.  smlouvu o darování nemovité věci č. OEMM/DAR-2017/0140 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 smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 28.04.2017 
 

Z/308/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu pro výstavbu rodinného domu na pozemkové parcele č. 2001/5 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, a to na dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy na pozemkovou parcelu  
č. 2001/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  dodatek č. 2 RIM/KUPP-2009/17-D-2 ke kupní smlouvě z 15.01.2009 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Ing. Ivem a Ivanou Svobodovými, ****** **, *** ** **** ******* *** ***** 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: 31.03.2017 
 

Z/309/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkové parcely č. 677/21 o výměře 83 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od Ing. 
Romany Březovjákové, ** ********** ***, ***** ********, Aleše Součka, *********** ***, **** ******* *** 
*****, Mgr. Karla Součka Ph.D., ** ** ***, ************, Heleny Štípkové, ****** ************ ****, **** 
******* *** *****, za kupní cenu 150 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 12.450 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2016/0813 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: 28.04.2017 
 

Z/310/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2004/16 o výměře 417 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Martinu 
a Renatě Novisedlákovým, *** ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu ve 
výši 373.000 Kč a podmínek stanovených zveřejněním č. 11/2017, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0261 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

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

Termín: 19.05.2017 
 

 

Z/311/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 1535/30 o výměře 1 419 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
která je dle geometrického plánu č. 4731-420/2016 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 1535/57 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Radanu Černému, ***** ****, *** ** **** ******* 
*** ***** a Kristýně Černé, ****** **, *** ** **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu ve výši 
752.825 Kč a podmínek stanovených zveřejněním č. 10/2017, 

1.2.  změnu způsobu úhrady kupní ceny ve výši 752.825 Kč odchylně od podmínek zveřejnění  
č. 10/2017, 

1.3.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0267v souladu s body 1.1., 1.2. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 05.04.2017 
 

Z/312/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  darování části pozemkové parcely č. 436/4 v k. ú. Doubravice u Dvora Králové, částí 
pozemkových parcel č. 543, č. 557/1, obě v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, částí pozemkových 
parcel č. 525/1, č. 526/2, obě v k. ú. Horní Dehtov do vlastnictví Královéhradeckého kraje, 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, s právem hospodařit s majetkem kraje pro 
Správu silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizaci, 

1.2.  smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. OEMM/BUDO-2017/0227 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací se sídlem 
Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 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: 24.03.2017 
 

Z/313/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 62/8 v k. ú. Žirecká Podstráň společnosti JUTA a. s., Dukelská 417, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 125 Kč/m2 bez příslušné sazby DPH, 

2 .   schva lu je  

2.1.  prodej pozemkové parcely č. 62/8 v k. ú. Žirecká Podstráň společnosti JUTA a. s., Dukelská 417, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, která bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH, 

2.2.  smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDO-2017/0247 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 smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 05.04.2017 
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Z/314/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  částečnou změnu usnesení číslo Z/263/2012 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 21.06.2012 v bodě 1.4., spočívající v nahrazení části původního textu "dle výpisu LV č. 5620, 
který tvoří přílohu tohoto usnesení", za text "dle výpisu LV č. 9650, který tvoří přílohu tohoto 
usnesení". 

 

Z/315/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   k ons ta tu je  

1.1.  že jsou v souladu s kupní smlouvou z 25.11.1999, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad 
Labem a Janou Šolcovou, *** *********** ****, *** ** **** ******* *** *****, na byt č. 22 v čp. 2957  
ul. Štefánikova, splněny podmínky převodu práv a povinností na Miroslava Dundu, ********** *** 
***, *** ** **** ****, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2017/0241 s Miroslavem Dundou, ********** *** ***, 
*** ** **** **** a s Janou Šolcovou, *** *********** ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu 
města podpisem dohody o převzetí závazku, 

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: 17.03.2017 

 

 

Z/316/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 01.04.2017 
a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

 

Z/317/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  otevřený dopis zastupitelům města Dvora Králové nad Labem od spolku "Braunův Betlém", 

2 .   souh las í  

2.1.  s prověřením podmínek případného převzetí národní kulturní památky s názvem "Betlém 
v Novém lese u Kuksu" do majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedení města 

3.1.1.  vyzvat Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, k přípravě projektu 
na revitalizaci Braunova Betléma. 

 
Termín: 01.06.2017 

 

 

Z/318/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  aktualizaci Akčního plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem. 
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Z/319/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb 
následovně:  

Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 109.000 
Kč nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 49.000 Kč odborné sociální poradenství, 137.000 Kč 
osobní asistence, 47.000 Kč sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 33.000 Kč sociálně 
terapeutické dílny, 

Diakonie ČCE - středisko Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad 
Labem - 55.000 Kč domov se zvláštním režimem, 87.000 Kč denní stacionář, 182.000 Kč 
pečovatelská služba, 60.000 Kč domov pro seniory, 

Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec - 82.000 Kč odlehčovací 
služby v Domově sv. Josefa, 82.000 Kč domov pro osoby se zdravotním postižením, 46.000 Kč 
Hospic Anežky České,  

Misericordia, o. p. s., Štefánikova 1207, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 58.000 Kč sociální 
rehabilitace, 

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818, 541 01 Trutnov - 33.000 Kč 
kontaktní centrum, 

1.2.  smlouvy o poskytnutí dotací č. ŠKS/SMDO-2017/0169, ŠKS/SMDO-2017/0170, ŠKS/SMDO-
2017/0171, ŠKS/SMDO-2017/0172, ŠKS/SMDO-2017/0173, ŠKS/SMDO-2017/0174, 
ŠKS/SMDO-2017/0164, ŠKS/SMDO-2017/0151, ŠKS/SMDO-2017/0175, ŠKS/SMDO-
2017/0145, ŠKS/SMDO-2017/0142, ŠKS/SMDO-2017/0149, ŠKS/SMDO-2017/0176, 
ŠKS/SMDO-2017/0177 v souladu s bodem 1.1. a pověřuje starostu města jejich podpisem. 

 

Z/320/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec 
na zdravotní pobyty ve středisku Domov sv. Josefa, Žireč. V rozpočtu města Dvůr Králové nad 
Labem na rok 2017 není s požadovanou částkou počítáno. 

 

Z/321/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně HC Dvůr Králové nad Labem o 50%, které vyplývá 
ze smluv č. ŠKS/SMDO - 2016/0117 a ŠKS/SMDO - 2016/0118 z důvodu významné sportovní 
reprezentace spolku.  

 

 

Z/322/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotací na podporu tělovýchovy a sportu na úhradu nákladů sportovní činnosti 
specifikovaných ve smlouvách následovně: 

KARATE DO Dvůr Králové nad Labem, Krátká 3192, Dvůr Králové nad Labem - 100.000 Kč, 

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s., Zborovská 2371, Dvůr Králové nad Labem - 
300.000 Kč, 

1. HK Dvůr Králové, z. s., Štítného 3050, Dvůr Králové nad Labem - 560.000 Kč, 

Softball Club Dvůr Králové nad Labem, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem - 128.000 Kč, 

SKK Dvůr Králové nad Labem, z. s., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem - 30.000 Kč 

HC Dvůr Králové, z. s., Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem - dospělí 310.000 Kč, 

Taneční skupina Attitude, Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem - 72.000 Kč, 

TC Dvůr Králové, z. s, 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem - 180.000 Kč, 

Angeles Dance Group, z. s., Zábřezí 12, Dvůr Králové nad Labem - 105.000 Kč, 

HC Dvůr Králové, z. s., Čechova 1662, Dvůr Králové nad Labem - mládež 765.000 Kč, 

Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., nábřeží J. Wolkera 137 - oddíly bez fotbalu 
294.000 Kč,  
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Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., nábřeží J. Wolkera 137 - oddíl fotbalu 
730.000 Kč, 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žireč, Žireč 164, Dvůr Králové nad Labem - 13.000 Kč, 

Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, z. s., Okružní 2319, Dvůr Králové nad Labem - 
145.000 Kč,  

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové 
nad Labem - 397.000 Kč, 

1.2.  smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2017/0116, ŠKS/SMDO - 2017/0136, ŠKS/SMDO - 2017/0135, 
ŠKS/SMDO - 2017/0134, ŠKS/SMDO - 2017/0133, ŠKS/SMDO - 2017/0131, ŠKS/SMDO - 
2017/0129, ŠKS/SMDO - 2017/0127, ŠKS/SMDO - 2017/0124, ŠKS/SMDO - 2017/0123, 
ŠKS/SMDO - 2017/0122, ŠKS/SMDO - 2017/0121, ŠKS/SMDO - 2017/0120, ŠKS/SMDO - 
2017/0118, ŠKS/SMDO - 2017/0117, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejich podpisem. 

 

Z/323/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  architektonickou studii prostoru v budově Střední školy informatiky a služeb a informaci 
o pokračujících jednáních o vytvoření expozice textilního tisku. 

 

Z/324/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  se  souh lasem  na vědom í 

1.1.  oznámení o konání valné hromady Krematoria a. s. Jaroměř 21. dubna 2017, 

1.2.  program valné hromady Krematoria a. s. Jaroměř bez připomínek a doplnění, 

2 .   schva lu je  

2.1.  plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě Krematoria a. s. Jaroměř konané  
21. dubna 2017 dle přílohy č. 2 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

Z/325/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   de legu je  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu odboru ŠKS Petru Zivrovou jako osobu 
oprávněnou jednat za město Dvůr Králové nad Labem na valných hromadách Asociace měst pro 
cyklisty. 

 

Z/326/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o souhrnných hodnotách rozpočtového opatření č. 9 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  
KÚ Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

- na straně příjmů zvyšuje    o     7.036.885,88 Kč 

- na straně výdajů snižuje    o   22.573.445,52 Kč 

- ve financování upravuje    o  -29.610.331,40 Kč  

 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2016 

 

- na straně příjmů       345.530.459,63 Kč 

- na straně výdajů       303.612.410,61 Kč 

- financování        -41.918.049,02 Kč. 
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Z/327/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci o opatřeních přijatých Radou města Dvůr Králové nad Labem, v souladu s § 102 odst. 
3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro případ 
nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2017, a to ve znění přílohy č. 1. 

 

 

Z/328/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí vyrovnávací 
platby ve výši 200.000 Kč Městské nemocnici, a. s. ve Dvoře Králové nad Labem za plnění 
závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské lékařské služby první pomoci v roce 2017, 

1.2.  v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ES č. RAF/FIN-2017/0257 pro 
výše uvedený účel s Městskou nemocnicí, a. s. se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ES č. RAF/FIN-2017/0257 
v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 24.03.2017 

 

 

Z/329/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2017 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek 
rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů,  které upravuje schválený rozpočet na rok 2017 
zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, a to v následujícím sestavení : 

 

- na straně příjmů zvyšuje   o       6.885.143,81 Kč 

- na straně výdajů zvyšuje   o                  14.468.612,25 Kč 

- ve financování upravuje   o     7.583.468,44 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2017 

 

- na straně příjmů                  328.891.473,01 Kč 

- na straně výdajů                  394.757.780,25 Kč 

- financování         65.866.307,24 Kč. 
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Z/330/2017 - 13. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   požadu je  

1.1.  dokončení výstavby operačních sálů v podobě hrubé stavby v areálu Městské nemocnice, a. s., 
Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, ze strany Královéhradeckého kraje ještě 
v roce 2017,  

1.2.  současné zachování minimálně stávajícího rozsahu poskytované péče Městské nemocnice, a. s., 
Dvůr Králové nad Labem jako je tomu v dnešní době, 

2 .   pověřu je  

2.1.  zastupitele města MUDr. Libora Senetu vedením případných jednání o dostavbě operačních sálů 
v areálu Městské nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem na úrovni vedení 
Královéhradeckého kraje, Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s., nebo dalších 
zainteresovaných subjektů. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 
 

  
  
 

 


