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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

16. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

konaného 14.09.2017 
 

Z/357/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   mění  

1.1.  usnesení Z/4/2014 - 1.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   s tanoví  

2.1.  počet místostarostů na 2, 

3 .   u rču je  
3.1.  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích funkce starosty a dvou 

místostarostů jako funkce, pro které jsou členové ZM uvolněni s účinností od 14.09.2017. 

 

Z/358/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  

1.1.  usnesení Z/99/2015 - 5. ZM - v bodu 2, 
2 .   u rču je  

2.1.  v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, okruh 
úkolů svěřených starostovi Janu Jarolímovi a místostarostovi Janu Helbichovi takto: 

 

do okruhu úkolů svěřených starostovi Janu Jarolímovi přísluší činnost těchto odborů: 
 

odbor kanceláře tajemníka úřadu 

odbor ekonomiky a majetku města 

odbor dopravy a silničního hospodářství 

odbor životního prostředí 

odbor výstavby a územního plánování  
 

do okruhu úkolů svěřených místostarostovi Janu Helbichovi přísluší činnost těchto odborů: 

 

odbor rozvoje, investic a správy majetku města 

odbor informatiky 

odbor obecní živnostenský úřad. 
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Z/359/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   vo l í  

1.1.  dalším členem RM Josefa Pojezdného s účinností od 14.09.2017. 

 

Z/360/2017 - 16. Zastupitelstvo města 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/361/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 11.09.2017. 

 

 

Z/362/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 
1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 10.05.2017, 

19.06.2017 a Osadního výboru Verdek z 25.07.2017. 

 

Z/363/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informaci předsedy kontrolního výboru o průběhu kontrol uložených usnesením ZM z 01.06.2017, 
č. Z/335/2017 a žádost o prodloužení termínu předložení zastupitelstvu města zprávy 
o provedení těchto kontrol do 07.12.2017, 

2 .   uk ládá  
2.1.  předsedovi kontrolního výboru 

2.1.1.  předložit zastupitelstvu města zprávy o provedení těchto kontrol, přičemž upřesňuje období 
pro provedení kontroly nerealizovaných projektů na dobu od roku 2004 do roku 2014, 

 
Termín: 07.12.2017 

3 .   vo l í  

3.1.  dalším členem kontrolního výboru Dušana Kubicu s účinností od 14.09.2017. 

 

Z/364/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odepsání pohledávky podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, ve výši 38.840 Kč za Bohumírou Kramářovou. 

 

Z/365/2017 - 16. Zastupitelstvo města 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. 4/2017 s účinností od 01.01.2018. 

 

Z/366/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   rozhodu je  
1.1.  nevyhovět návrhu Pavla Běhala na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

spočívající v převedení části p. p. č. 160/3 v katastrálním území Sylvárov do plochy se způsobem 
využití RI - plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci. 
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Z/367/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  Zadání Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

Z/368/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   kons ta tu je  

1.1.  že jsou v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě z 31.10.2002, uzavřenou mezi městem 
Dvůr Králové nad Labem a původním kupujícím na byt č. 22 v čp. 2963 ul. Štefánikova, splněny 
podmínky převodu práv a povinností na Lenku Paroubkovou, ***** ***, *** ** **** ******* *** *****, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2017/0688 s Lenkou Paroubkovou, ***** ***, *** ** 

**** ******* *** ***** * ***** ********* *********, ********** ******, ********, ***** * 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: 15.09.2017 

 

Z/369/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   kons ta tu je  
1.1.  že jsou v souladu s kupní smlouvou z 14.02.2001, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad 

Labem a Marií Janečkovou, na byt č. 41 v čp. 2958 ul. Štefánikova, splněny podmínky převodu 
práv a povinností na Zdeňku Jaklovou, ******* *** **, *** **, **** *******, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2017/0753 se Zdeňkou Jaklovou, ******* *** **, *** 
**, ***** ******* a s Ing. Petrem Janečkem, **** ************** ******, ******* *****, *** **, ***** 
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: 15.09.2017 

 

Z/370/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 318/1 a části pozemkové parcely č. 320, obě v k. ú. Sylvárov, 
o celkové výměře 3 714 m2, které jsou dle geometrického plánu č. 217-167/2017 označeny jako 
pozemková parcela č. 320 v k. ú. Sylvárov, Miroslavu Vrabcovi, ***** ******* ******** *** **, *** ** 
**** ******* *** *****, za dohodnutou kupní cenu 20 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 74.280 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0791 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: 13.10.2017 
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Z/371/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemku vedeného jako st. p. č. 4019 o výměře 827 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za cenu 350 Kč/m2, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek vymezených v budově 
čp. 2335, 2336, 2337, 2338 stojící na st. p. č. 4019 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem, a to vlastníkům jednotek č. 2335/11, 2335/12, 2335/21, 2335/22, 2335/31, 2335/32, 
2335/41, 2335/42, 2335/51, 2335/52, 2335/61, 2335/62, 2336/11, 2336/12,  2336/21,  2336/22, 
2336/31, 2336/32, 2336/41, 2336/42, 2336/51, 2336/52, 2336/61, 2336/62, 2337/11, 2337/12, 
2337/21, 2337/22, 2337/31, 2337/32, 2337/41, 2337/42, 2337/51, 2337/52, 2337/61, 2337/62, 
2338/11, 2338/12, 2338/21, 2338/22, 2338/31, 2338/32, 2338/41, 2338/42, 2338/51, 2338/52, 
2338/61 a 2338/62. 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. 5612, 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: 14.10.2017 
 

Z/372/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 429/5 o výměře 110 m2 v k. ú. Žireč Městys, která je dle 
geometrického plánu č. 228-138/2017 označena jako díl "a" v k. ú. Žireč Městys, za kupní cenu 
150 Kč/m2, tj celkovou kupní cenu ve výši 16.500 Kč, Oblastní charitě Červený Kostelec, se 
sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec,  

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0761 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: 13.10.2017 
 

Z/373/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 1929/5 o výměře 515 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Josefu 
Koláři, bytem ********* ***, *** ** **** ******* *** ****** 

 

Z/374/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkových parcel č.1830/25 o výměře 258 m2 a č. 1843/15 o výměře 22 m2, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, od Ellen Herrmann, ********* *, *** ** **********, za dohodnutou 
celkovou kupní cenu 73.210 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 214/2017 
z 20.06.2017, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0783 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: 13.10.2017 
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Z/375/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkové parcely č. 677/20 o výměře 98 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od 
Ireny Králíčkové, *********** ****, *** ** **** ******* *** *****, za kupní cenu 150 Kč/m2, tj. za 
celkovou kupní cenu ve výši 14.700 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0703 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: 29.09.2017 
 

Z/376/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s bezúplatným nabytím pozemkové parcely č. 402/4 o výměře 706 m2 v k. ú. Žireč Ves od České 
republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha, 

1.2.  s odkoupením pozemkové parcely č. 402/3 o výměře 2 828 m2 v k. ú. Žireč Ves od České 
republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem žádostí v souladu s body 1.1., 1.2. tohoto usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit žádosti v souladu s body 1.1., 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 22.09.2017 
 

Z/377/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 205/1 dílu 2 o výměře 1 697 m2, vedené ve 

zjednodušené evidenci s původem v přídělovém plánu v k. ú. Žirecká Podstráň, která je dle 
geometrického plánu č. 252-9265/2015 označena jako díl "a" a přislučuje se do nově vzniklé 
pozemkové parcely č. 62/28 v k. ú. Žirecká Podstráň, části pozemkové parcely č. 205/2 dílu 2 
o výměře 200 m2, vedené ve zjednodušené evidenci s původem v přídělovém plánu  
v k. ú. Žirecká Podstráň, která je dle geometrického plánu č. 252-9265/2015 označena jako díl 
"b" a přislučuje se do nově vzniklé pozemkové parcely č. 62/28 v k. ú. Žirecká Podstráň, 

1.2.  smlouvu o darování nemovitosti č. D994170270 (ES OEMM/DAR-2017/0718) dle bodu 1.1. 
tohoto usnesení s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec 
Králové - Slezské Předměstí 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: 22.09.2017 
 

Z/378/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkové parcely č. 551/8 o výměře 55 m2 v k. ú. Zboží u Dvora Králové za 
dohodnutou kupní cenu 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 27.500 Kč od manželů 
Jaroslava a Lenky Swětíkových, ***** **, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0726 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.3.  odkoupení pozemkové parcely č. 551/10 o výměře 37 m2 v k. ú. Zboží u Dvora Králové za 
dohodnutou kupní cenu 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 18.500 Kč od Markéty 
Chrpové, ******* ****, *** ** **** ******* *** ***** a zrušení věcného břemene práva užívání pro 
Vladislava Zimu, ***** **, *** ** **** ******* *** *****, 
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1.4.  kupní smlouvu a dohodu o zrušení věcného břemene č. OEMM/KUPP-2017/0727 v souladu 
s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.5.  odkoupení pozemkové parcely č. 551/11 o výměře 17 m2 v k. ú. Zboží u Dvora Králové za 
dohodnutou kupní cenu 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 8.500 Kč od Michala 
Kašpara, ***** **, *** ** **** ******* *** ***** a Zdeňka Kašpara, ***** **, *** ** **** ******* *** *****, 

1.6.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0728 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.7.  odkoupení části stavební parcely č. 18 o výměře 2 m2 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, která je dle 
geometrického plánu č. 165-310/2017 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 551/21 
v k. ú. Zboží u Dvora Králové, části stavební parcely č. 18 o výměře 24 m2 v k. ú. Zboží u Dvora 
Králové, která je dle geometrického plánu označena jako nově vzniklá pozemková parcela  
č. 551/22 v k. ú. Zboží u Dvora Králové za dohodnutou kupní cenu 500 Kč/m2, tj., za celkovou 
kupní cenu 13.000 Kč od manželů Petra a Marie Liškových, ***** **, *** ** **** ******* *** *****, 

1.8.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0777 v souladu s bodem 1.7. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.9.  odkoupení části stavební parcely č. 29  v k. ú. Zboží u Dvora Králové a části pozemkové parcely 
č. 551/3 v k. ú. Zboží u Dvora Králové o celkové výměře 3 m2, které jsou dle geometrického 
plánu č. 165-310/2017 označeny jako nově vzniklá pozemková parcela č. 551/24 v k. ú. Zboží 
u Dvora Králové za dohodnutou kupní cenu 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši  
1.500 Kč od Ireny Černé, ******** ****, *** ** **** ******* *** ***** a Milana Mesnera, ***** **, *** ** 
**** ******* *** *****, 

1.10.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0778 v souladu s bodem 1.9. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvy dle bodů 1.2., 1.4., 1.6., 1.8., 1.10. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 29.09.2017 

 

Z/379/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu pro výstavbu a kolaudaci bytového domu "D" v termínu do 30.06.2019 pro 
společnost Protivítr - invest s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 

1.2.  dodatek 2 č. RIM/KUPP-2013/1369-D2 v souladu s bodem 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: 29.09.2017 
 

Z/380/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  směnu pozemkové parcely č. 90/6 v k. ú. Žirecká Podstráň, části pozemkové parcely č. 112/19 
v k. ú. Žireč Městys, která je dle geometrického plánu č. 229-284/2017 označena jako nově 
vzniklá pozemková parcela č. 112/20 v k. ú. Žireč Městys za pozemkové parcely č. 523/1,  
č. 523/2, č. 524/1, č. 524/2, všechny v k. ú. Žireč Městys s Ing. Luďkem Teichmanem, ********** 
******, ******** *********, *** ** ****** ******* bez další finanční kompenzace, 

1.2.  směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2017/0790 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 směnnou smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 29.09.2017 
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Z/381/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu nemovitosti z 08.12.2016  
(ES OEMM/BUDK-2016/0801-D-2) se společností Karsit Automotive, s. r. o., se sídlem 
Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř, kterým se mění termín nabytí právní moci 
stavebního povolení Investičního záměru a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dodatek č. 2 dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 22.09.2017 
 

Z/382/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  finanční náhradu ve výši 372.265 Kč Státnímu pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha 3 - Žižkov za bezúplatně převedenou pozemkovou parcelu č. 2631/2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem a bezúplatně převedené části pozemkových parcel č. 2628/3, č. 2631/3, obě 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem dle smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1001990654. 

 

Z/383/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s odkoupením nemovitosti čp. 101 stojící na stavebních parcelách č. 442/1, č. 442/2 a stavebních 
parcel č. 442/1, č. 442/2, č. 461/3, č. 461/4, č. 461/5 včetně stavby garáže, pozemkových parcel 
č. 4236, č. 4237, č. 4325, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 
9.400.000 Kč od Vánočních ozdob, DUV - družstva, nábřeží Benešovo 2286, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, 

1.2.  s odkoupením nemovitostí v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení z vlastních zdrojů, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zahrnout příslušné finanční prostředky pro nákup nemovitostí v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení do návrhu rozpočtu pro rok 2018, 

 
Termín: 30.11.2017 

2.2.  vedoucí OEMM 
2.2.1.  projednat a předložit ke schválení kupní smlouvu. 

Termín: 30.11.2017 
 

Z/384/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  nabytí nemovitého majetku - pomníku 8 pruským vojínům - hrobu obětí války 1866, který se 
nachází na pozemku st. p. č. 1418/1 v obci a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, evidenční číslo 
v Centrální evidenci válečných hrobů CZE-5203-03510, 

1.2.  darovací smlouvu č. OEMM/DAR-2017/0786 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 darovací smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 06.10.2017 
 

Z/385/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  prodej částí pozemkových parcel č. 2307/5, č. 2307/7 dle geometrického plánu č. 4785-

270/2017, pozemkových parcel č. 2307/1, č. 2306/2, č. 4774, stavebních parcel č. 2519, č. 2520, 
č. 4357, včetně staveb, které jsou součástí těchto pozemků, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad  
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Labem za kupní cenu ve výši 4.300.000 Kč stanovenou znaleckým posudkem do vlastnictví 
České republiky - Povodí Labe, státního podniku, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0812 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

 

Z/386/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  Memorandum o spolupráci č. OEMM/OSTA-2017/0750 dle přílohy číslo 1 tohoto materiálu 

a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit Memorandum o spolupráci dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

 
Termín: 22.09.2017 

 

Z/387/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  
1.1.  s podáním žádosti o dotaci, 

1.2.  s poskytnutím finančních prostředků z vlastního rozpočtu na dofinancování dotace z MŠMT. 

 

Z/388/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.   
poskytnutí dotace na rekonstrukci fasády domu čp. 503, ul. Tylova, Dvůr Králové nad Labem, Mileně 

Danelzik a Karlu-Heinzi Danelzikovi, bytem ********* ****, **** ******* *** *****, z důvodu, že město 
Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje každoročně dotační program pro obnovu vnějšího pláště 
objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území městské 
památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem, kde mají vlastníci uvedené nemovitosti 
možnost žádat dotaci na aktuální rok. V rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017 
není s požadovanou částkou počítáno. 

 

 

Z/389/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcemi: Vlčkovice č. ŠKS/DOHO-

2017/0731, Doubravice č. ŠKS/DOHO-2017/0732, Libotov č. ŠKS/DOHO-2017/0733, Hajnice  
č. ŠKS/DOHO-2017/0734, Choustníkovo Hradiště č. ŠKS/DOHO-2017/0735, Kuks  
č. ŠKS/DOHO-2017/0736, Stanovice č. ŠKS/DOHO-2017/0737, Kohoutov č. ŠKS/DOHO-
2017/0738, Kocbeře č. ŠKS/DOHO-2017/0739 a Nemojov č. ŠKS/DOHO-2017/0741. 

 
 

Z/390/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  dotaci SKK Dvůr Králové nad Labem, z. s., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 
10.000 Kč na úhradu pohonných hmot, energií, nájemného a startovného, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2017/0743 v souladu s bodem 1.1 tohoto usnesení, a pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy. 
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Z/391/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   uk ládá  
1.1.  vedoucímu RAF 

1.1.1.  v případě vydání rozhodnutí o přidělení dotačních prostředků na akci "Rekonstrukce  
ZŠ Schulzovy Sady", projednat, poptat a zajistit cizí zdroje na zabezpečení průběhu 
financování této investiční akce. 

Termín: 28.02.2018 
 

Z/392/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2017 schválené Radou města Dvůr Králové nad Labem, 
upravující schválený rozpočet na rok 2017 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/393/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  rozpočtové opatření č. 4 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   7.444.582,00 Kč 

− na straně výdajů snižuje   o      143.384,25 Kč 

− ve financování upravuje    o  -7.587.966,25 Kč   

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2017 

 

− na straně příjmů      346.407.237,23 Kč 

− na straně výdajů      401.754.447,60 Kč 

− financování         55.347.210,37 Kč. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Jan Jarolím v. r. 

starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 

místostarostka 

 
 

  

  

 

 


