
Strana 1/10 

 

ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

17. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

konaného 07.12.2017 
 

Z/394/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   vo l í  

1.1.  dalším členem RM Veroniku Tomkovou s účinností od 07.12.2017. 

 

 

Z/395/2017 - 17. 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/396/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 05.12.2017. 

 
 

 

Z/397/2017 - 17. 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 04.10.2017 
a Osadního výboru Lipnice z 18.10.2017. 

 

 

Z/398/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.   v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za každé jednání 
v roce 2017 ve výši 100 Kč členům výborů a 150 Kč předsedům výborů. 
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Z/399/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   s tanovu je  

1.1.  odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší 
odměna. V případě souběhu funkcí, mimo řadového neuvolněného člena zastupitelstva města, 
bude poskytnuta tato odměna navýšená o 200 Kč za každé další členství (předsednictví) ve 
výboru nebo komisi do nejvýše počtu tří funkcí.   

Stanovení odměn: 
1. neuvolněný člen zastupitelstva města - měsíční odměna ve výši 700 Kč 

2. člen rady města - měsíční odměna ve výši 2.000 Kč 

3. předseda výboru nebo komise - měsíční odměna 1.000 Kč 

4. člen výboru nebo komise - měsíční odměna 900 Kč 

Odměna bude poskytována s účinností nového nařízení tj. od 01.01.2018. V případě nástupu 
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode 
dne složení slibu. V případě změny v radě města a výboru bude odměna poskytována ode dne 
zvolení do této funkce. V případě změny v komisích bude odměna poskytována ode dne 
jmenování do této funkce.  

 

 

Z/400/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  rezignaci Jana Štípka na funkci zastupitele pověřeného řízením MP k termínu 30.11.2017 
z důvodu nástupu na Městskou policii Dvůr Králové nad Labem do pracovní pozice ředitel MP,  

1.2.  informaci o řízení Městské policie Dvůr Králové nad Labem starostou města v termínu od 
01.12.2017 v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů, 

2 .   ruš í  

2.1.  pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Dvůr Králové nad Labem strážníka 
Pavla Chmelíka v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů, které bylo schváleno usnesením č. Z/285/2016-12 z 08.12.2016 s účinností 
od termínu 08.12.2017, 

3 .   pověřu je  

3.1.  s účinností od 09.12.2017 v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů, plněním některých úkolů při řízení Městské policie Dvůr Králové nad 
Labem Jana Štípka na dobu neurčitou, 

4 .   schva lu je  
4.1.  rozsah pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Dvůr Králové nad Labem dle 

§ 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 3, 

5 .   uk ládá  
5.1.  starostovi města 

5.1.1.  projednat změnu pověření se strážníkem Pavlem Chmelíkem a Janem Štípkem a podepsat 
nové pověření dle bodu 4.1. 

 
Termín: 08.12.2017 

 

 

Z/401/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  Plán prevence kriminality města Dvůr Králové nad Labem na období 2017 - 2022. 
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Z/402/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  petici občanů "Ne! omezování provozní doby restaurací a barů!", 

2 .   schva lu je  

2.1.  odpověď na petici podle přílohy č. 2 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

 

Z/403/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  petici občanů za zrušení výstavby strojírenského závodu v průmyslové zóně Zboží, 

 

2 .   schva lu je  
2.1.  odpověď na petici dle přílohy č. 2 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

 

Z/404/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  Zprávu o uplatňování Územního plánu Dvůr Králové nad Labem za období 2013 - 2017. 
 

 

 

Z/405/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   rozhodu je  

1.1.  nevyhovět návrhu Jiřího Raina a Ivany Rainové 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 využití určeného pro výstavbu objektů pro bydlení, 

1.2.  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 určeného k bydlení - do ploch obytných smíšených SV nebo do ploch BI, 

1.3.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit změnu způsobu využití 
plochy na st. p. č. 4905 a p. p. č. 905/26 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem ze 
způsobu využití RZ - plochy rekreace - zahrádkové osady na způsob využití Bi - plochy bydlení 
v rodinných domech - městské a příměstské na základě návrhu Dagmar Steinerové, Jany 
Řeháčkové a Miluše Markové s podmínkou zajištění potřebného kapacitního dopravního 
napojení.  

 

 

Z/406/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  Jana Jarolíma jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem Změny č. 2 
Územního plánu Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

Z/407/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti o dotaci na výstavbu nové ČOV ve Dvoře Králové nad Labem z Operačního 
programu životního prostředí 2014 - 2020 dle projektové dokumentace zpracované projekční 
kanceláří PROVOD - inženýrská společnost, s. r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČ 25023829, 
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2.   uk ládá  
2.1.  radě města 

2.1.1.  dopracovat žádost o dotaci na výstavbu nové ČOV ve Dvoře Králové nad Labem  
a v termínu do 18.01.2018 tuto žádost schválit a podat. 

 
Termín: 18.01.2018 

 

Z/408/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s podáním žádosti o dotaci z MŠMT - podpora materiálně technické základny sportu, 

1.2.  s poskytnutím finančních prostředků z vlastního rozpočtu na dofinancování dotace z MŠMT na 
rekonstrukci zimního stadionu (výměny chladící technologie a na ně navazující stavební práce) 
v programu "Podpora materiálně technické základny sportu". 

 

 

Z/409/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  Informativní zprávu o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na 
realizaci investiční akce: "Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady". 

 

 

Z/410/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  Zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 01.01.2018 
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: 15.12.2017 
 

 

Z/411/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  výši měsíčních zúčtovatelných záloh za čištění odpadních vod na ČOV pro provozovatele 

společnost LITAVE  s. r. o. ve výši 1.266.667 Kč bez DPH od 01.01.2018 do data pravomocného 
rozhodnutí soudu týkajícího se sporu o výši plateb za čištění vody s vlastníkem ČOV společností 
Evorado Import, a. s. 

 

 

Z/412/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavby - hrobového zařízení č. D-565-27-H, které se nachází na p. p. č. 3496/7  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Karlu Řehákovi, bytem Čelakovského 1997, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, za dohodnutou kupní cenu 14.800 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPO-2017/0955 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: 22.12.2017 
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Z/413/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkových parcel č. 366/3 o výměře 610 m2 a č. 366/4 o výměře 9 m2, obě  
v k. ú. Žirecká Podstráň, Zuzaně Novákové, ***** ********** ***, *** ** ********* * ****** *********, za 
dohodnutou kupní cenu 150 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 92.850 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/0997 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: 12.01.2018 
 

Z/414/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemku vedeného jako stavební parcela č. 3691 o výměře 458 m2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, za cenu 350 Kč/m2, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek vymezených 
v budově čp. 2360, 2361, stojící na st. p. č. 3691, v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, 
a to vlastníkům jednotek č. 2360/11, 2360/12, 2360/13, 2360/21, 2360/22, 2360/23, 2360/31, 
2360/32, 2360/33, 2360/41, 2360/42, 2360/43, 2361/11, 2361/12, 2361/13, 2361/21, 2361/22, 
2361/23, 2361/31, 2361/32, 2361/33, 2361/41, 2361/42, 2361/43. 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. 7120, 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: 12.01.2018 

 

Z/415/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  prodej pozemkové parcely č. 135 o výměře 1 151 m2, k. ú. Lanžov, za kupní cenu 40.000 Kč, 

která je stanovena znaleckým posudkem č. 246/2017 ze dne 06.11.2017, MUDr. Mališové 
Jaroslavě, ***** ******** ********, *** ** ***** * * ********,    

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/1000 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: 12.01.2018 

3 .   neschva lu je  

3.1.  prodej části pozemkové parcely č. 132/1 v k. ú. Lanžov, MUDr. Mališové Jaroslavě, ***** ******** 
********, *** ** ***** * * *********   ** 

 

Z/416/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 823/5 o výměře 53 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu ve výši 10.600 Kč, Františku Noskovi, ***** *********** 
***, ******** *********, *** ** *******, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/1005 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: 12.01.2018 
 

Z/417/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2531/8 o výměře 997 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 
cenu 400 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 398.800 Kč, manželům Michalu Tomanovi, 
***** ********** **, *** ** ***** ****, a Denise Tomanové, bytem ******* **, *** ** **** ******* *** *****, 
** 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/1022 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: 12.01.2018 
 

Z/418/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2253/12 o výměře 272 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  
Mgr. Michalu Pichovi, ***** ******* ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

 

Z/419/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkových parcel č. 933/2 o výměře 15 m2 a č. 932/3 o výměře 50 m2, obě  
v k. ú. Verdek za kupní cenu 150 Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu ve výši 9.750 Kč, Milanu 
Matyskovi, ***** ****** ***, *** ** *******, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/1018 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: 12.01.2018 
 

 

Z/420/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 607/3 o výměře 303 m2 v k. ú. Žirecká Podstráň, Karlu Linhardovi, 
******* ******** *****, *** ** **** ******* *** ******* 

 

 

Z/421/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  prodej stavební parcely č. 271/5 jejíž součástí je stavba čp. 323 o výměře 971 m2, pozemkové 
parcely č. 180/2 o výměře 695 m2, pozemkové parcely č. 4330 o výměře 635 m2, pozemkové 
parcely č. 182/1 o výměře 1 054 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví 
Hynka Němce, *** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****. 
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Z/422/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodloužení termínu pro výstavbu rodinného domu na pozemkové parcele č. 1984/15 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, a to na dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy na pozemkovou parcelu  
č. 1984/15 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  dodatek č. 3 RIM/KUPP-2008/538-D-3 ke kupní smlouvě z 01.12.2008 dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení s Romanem Pošvou, ***** ***** *, *** ** *******, Evou Válkovou, *** ***** ****, *** ** **** 
******* *** ***** 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: 30.12.2017 
 

Z/423/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej částí pozemkové parcely č. 1819/1 o výměře 254 m2, která je dle geometrického plánu  
č. 4784-269/2017 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 1819/9 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, části pozemkové parcely č. 1819/1 o výměře 292 m2 označené jako díl "a", který se 
dle geometrického plánu č. 4784-269/2017 přislučuje do nově vzniklé pozemkové parcely  
č. 1819/10 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, části pozemkové parcely č. 3739/1 o výměře 58 m2 
označené jako díl "b", který se dle geometrického plánu č. 4784-269/2017 přislučuje do nově 
vzniklé pozemkové parcely č. 1819/10 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, části pozemkové parcely 
č. 3739/1 o výměře 307 m2, která je dle geometrického plánu č. 4784-269/2017 označena jako 
nově vzniklá pozemková parcela č. 3739/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, společnosti 
PENZION ZA VODOU s. r. o., Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 182.200 Kč a zřízení bezúplatného věcného 
břemene na pozemkových parcelách č. 1819/9, č. 1819/10, č. 3739/2, všechny v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4784-269/2017 ve prospěch města 
Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvu o koupi nemovité věci a zřízení věcného břemene č. OEMM/KUPP-2017/1006 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: 31.12.2017 
 

 

Z/424/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
1.1.  odkoupení částí pozemkových parcel č. 2304/1, č. 2304/3, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

části pozemkové parcely č. 231/42 v k. ú. Žirecká Podstráň, a to v rozsahu dle situace záborů, za 
kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 od Pavla Bořka, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2017/1007 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: 30.12.2017 
 

 

Z/425/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemkových parcelách č. 3613/1, č. 3613/2, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od Drahomíry Holubové, ************ ****, *** ** **** ******* ***  
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*****, Jany Kohlové, *********** ***, *** ** ******* *** ********, Jany Šepsové, ** ****** ****, *** ** **** 
******* *** *****, Josefa Vlačihy, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, Jiřího Voltera, ** ****** ****, 
*** ** **** ******* *** *****, Jiřiny Zárubové, ****** ******, **** ****, *** ** *******, Petry Zichové, 
********* ****, *** ** **** ******* *** ***** za celkovou kupní cenu ve výši 24.964 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/1001 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: 30.12.2017 
 

 

Z/426/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení 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, která bude hrazena formou dvou splátek, od Vánočních ozdob, DUV - družstva 
Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 2286, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2017/1014 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: 15.12.2017 
 

 

 

Z/427/2017 - 17. Zastupitelstvo města 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. 5/2017 O stanovení 
školských obvodů základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem a části školského 
obvodu základní školy zřízené městem Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

 

 

Z/428/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na  vědom í 

1.1.  Místní akční plán vzdělávání ORP Dvůr Králové nad Labem. 
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Z/429/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtové opatření č. 5 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  13.945.023,75 Kč 

- na straně výdajů zvyšuje   o    4.334.960,52 Kč 

- ve financování upravuje   o   -9.610.063,23 Kč   

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2017 
- na straně příjmů                360.352.260,98 Kč 

- na straně výdajů                406.089.408,12 Kč 

- financování       45.737.147,14 Kč. 

 

 

 

Z/430/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem  v rámci 
případného rozpočtového opatření č. 6 pro rok 2017 uskutečněného na základě nutnosti 
narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2017 dle 
předchozích závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění případného rozpočtového 
opatření č. 6 pro rok 2017 k 31.12.2017 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. 6 pro rok 2017, hodnoty této dodatečné úpravy 
rozpočtu města na rok 2017. 

 

 

Z/431/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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 2018, včetně rozpočtů 
městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím sestavení: 

Celkové příjmy ve výši 360.995.373,81 Kč + financování 76.985.493,94 Kč = celkové zdroje 
437.980.867,75 Kč. Celkové výdaje ve výši 437.980.867,75 Kč, 

1.2.  závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu 
města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018 a č. 2 
město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené příspěvkovým 
organizacím na rok 2018, 

1.3.  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných darů, 
příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2018 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 2018, 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 2018 bez určení jeho pořadového čísla 
a konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny: 

• Změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění k 01.01.2018. 
• Upřesnění výše transferů dle schváleného státního rozpočtu a dle upřesnění dalších veřejných 

rozpočtů,  
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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 2018. 

 

 

 

Z/432/2017 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2019 až 2020 
nahrazující dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období 
let 2018 až 2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 Jan Jarolím v. r. 

starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 

místostarostka 

 
 


