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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 125.  

VÝPIS Z USNESENÍ  
Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 27.02.2018 

 
 

R/119/2018 - 125. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  rozšíření pojištění majetku města o pojištění areálu čp. 101 (areál budovy a pozemků tzv. bývalé 
městské tržnice nakoupený od Vánočních ozdob, DUV - družstvo Dvůr Králové nad Labem), 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení dodatek č. 28 k pojistné smlouvě  
č. 5830851989 (ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-28) na pojištění majetku s Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu dodatek č. 28 k pojistné smlouvě č. 5830851989 (ES 
č. RAF/POJI-2008/0559-D-28) na pojištění majetku v souladu s bodem 1.2. tohoto 
usnesení. 

Termín: 05.03.2018 
 

R/120/2018 - 125. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  schválit 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. 235-58/2018 označena jako 
nově vzniklá pozemková parcela č. 112/21 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.  schválit směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2018/0186 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem, 

1.3.  schválit směnu části pozemkové parcely č. 112/19 v k. ú. Žireč Městys, která je dle 
geometrického plánu č. 235-58/2018 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 112/22  
v k. ú. Žireč Městys za pozemkovou parcelu č. 2539/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně 
panelové komunikace s Petrem Teichmanem, *** ***** ****, *** ** **** ******* *** *****, bez další 
finanční kompenzace a za podmínky výmazu zástavního a předkupního práva u pozemkové 
parcely č. 2539/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem z katastru nemovitostí, 

1.4.  schválit směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2018/0187 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení 
a pověřit starostu města jejím podpisem. 
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R/121/2018 - 125. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  souhlasit s odkoupením stavební parcely č. 83 jejíž součástí je stavba čp. 3, pozemkové parcely 
č. 3848, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 13.000.000 Kč od České 
spořitelny, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00, 

1.2.  souhlasit s odkoupením nemovitostí v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení i z cizích zdrojů 
(úvěru) v návaznosti na realizaci úkolu v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení, 

1.3.  pověřit vedoucího odboru RAF projednáním možností financování, poptáním a zajištěním 
případných cizích zdrojů na zabezpečení financování nákupu nemovitostí v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení. 

 

R/122/2018 - 125. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   doporuču je  zas tup i te l s tvu  m ěs ta  

1.1.  souhlasit s odkoupením pozemkových parcel č. 2585/1 o výměře 1 351 m
2
, č. 2589/1 o výměře 

770 m
2
, č. 2591/2 o výměře 616 m

2
 a pozemkové parcely č. 2585/2 o výměře 670 m

2
 včetně 

asfaltové komunikace, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od společnosti ČEZ, a. s.,  
se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 

1.2.  pověřit starostu města podpisem žádosti v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

 

 

 
 
 
 
 
 Jan Jarolím v. r.    Alexandra Jiřičková v. r. 

 starosta města                místostarostka 
 
 

 

 

  

  
 

 


