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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

18. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

konaného 08.03.2018 
 

Z/433/2018 - 18. 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/434/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 07.03.2018. 

 

Z/435/2018 - 18. 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 Dvůr Králové nad Labem č.1/2018  
o nočním klidu 

 

Z/436/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  založení Nadačního fondu pro podporu Městské nemocnice, a. s. ve Dvoře Králové nad Labem 

1.2.  zakládací listinu Nadačního fondu po podporu Městské nemocnice, a. s. ve Dvoře Králové nad 
Labem, včetně peněžitého vkladu města a jmenování prvních členů správní a dozorčí rady, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zřídit bankovní účet pro výše zmíněný nadační fond, 
Termín: 31.05.2018 

2.2.  vedoucímu KTÚ-PO 
2.2.1.  uvést číslo bankovního účtu do návrhu statutu nadačního fondu, 

Termín: 31.05.2018 
2.2.2.  připravit podklady pro zápis nadačního fondu do příslušného rejstříku, 

Termín: 31.05.2018 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostu města podpisem zakládací listiny a podpisem podkladů návrhu na zápis do veřejného 
rejstříku. 



Strana 2/8 

 

Z/437/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  vyjádření města Dvůr Králové nad Labem k návrhu na změnu v osobě konkurzního věřitele 
následujícího obsahu: účast města Dvůr Králové nad Labem v konkurzním řízení č. 43 K 27/2005 
zanikla rozhodnutím Vrchního soudu v Praze z 03.11.2011, č. j. 10 Cmo 55/2011-343 a změna 
účastníka tedy není možná.  

 

Z/438/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 1497/24 o výměře 162 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

manželům Romanovi a Martině Munzarovým, ** ***** ****, *** ** **** ******* *** *****,  
za dohodnutou kupní cenu 200 Kč/m

2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 32.400 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0098 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: 30.03.2018 

 

Z/439/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 2025/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Kristině Vojtěchové a 
Věře Munzarové, obě ***** ********* ***, *** ** **** ******* *** ****** 

 

Z/440/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavby - hrobky č. D-2104-250-H, která se nachází na p. p. č. 3496/7 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, MUDr. Věře Hrabyové, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, za dohodnutou 
kupní cenu 10.400 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPO-2018/0160 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: 16.03.2018 

 

Z/441/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení části pozemkové parcely č. 2304/1 o výměře 221 m
2
 označené jako díl "a", který  

se dle geometrického plánu č. 4841-504/2017 přislučuje do nově vzniklé pozemkové parcely  
č. 2304/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, části pozemkové parcely č. 2304/3 o výměře 94 m

2
 

označené jako díl "b", který se dle geometrického plánu č. 4841-504/2017 přislučuje do nově 
vzniklé pozemkové parcely č. 2304/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, části pozemkové parcely 
č. 231/42 o výměře 32 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 288-507/2017 označena jako nově 

vzniklá pozemková parcela č. 231/44 v k. ú. Žirecká Podstráň za kupní cenu 400 Kč/m
2
, 

 tj. za celkovou kupní cenu ve výši 138.800 Kč od Pavla Bořka, ******** ****, *** ** **** ******* *** 
*****, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0135 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: 16.04.2018 
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Z/442/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 2004/13 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 15 m
2
, 

která je dle geometrického plánu č. 4857-33/2018 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 2004/21 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.630 Kč 
včetně příslušné sazby DPH manželům Petru Ponikelskému, ************ ****, *** ** **** ******* *** 
***** a Andree Ponikelské, ** ** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0213 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.3.  prodej části pozemkové parcely č. 2004/13 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 25 m
2
, 

která je dle geometrického plánu č. 4857-33/2018 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 2004/22 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 6.050 Kč 
včetně příslušné sazby DPH manželům Vítu a Martině Všetečkovým, *********** ****, *** ** **** 
******* *** *****,** 

1.4.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0214 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.5.  prodej části pozemkové parcely č. 2004/13 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 29 m
2
, 

která je dle geometrického plánu č. 4857-33/2018 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 2004/21 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.018 Kč 
včetně příslušné sazby DPH manželům Aleši Bendovi, ****** ******* ***, *** ** **** ******* *** ***** 
a Lence Bendové, **** ****** ***, *** ** *******,* 

1.6.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0215 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.7.  prodej části pozemkové parcely č. 2004/13 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 33 m
2
, 

která je dle geometrického plánu č. 4857-33/2018 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 2004/21 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.986 Kč 
včetně příslušné sazby DPH manželům Jiřímu a Simoně Holanovým, ********* ****** ****, *** ** 
**** ******* *** *****,* 

1.8.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0216 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 smlouvy dle bodů 1.2., 1.4., 1.6., 1.8. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 06.04.2018 

 

Z/443/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   ruš í  

1.1.  usnesení č. Z/380/2017 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem z 14.09.2017, 
kterým byla schválena směna pozemkové parcely č. 90/6 v k. ú. Žirecká Podstráň a části 
pozemkové parcely č. 112/19 v k. ú. Žireč Městys, 

2 .   schva lu je  

2.1.  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. 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, 

2.2.  směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2018/0186 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.3.  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, 

2.4.  směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2018/0187 v souladu s bodem 2.3. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

 



Strana 4/8 

3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvy dle bodů 2.2. a 2.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 29.03.2018 

 

Z/444/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  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.  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 2.1. tohoto usnesení, 

2 .   pověřu je  

2.1.  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. 

 

Z/445/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  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, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem žádosti v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit žádost v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 16.03.2018 

 

Z/446/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   rozhodu je  

1.1.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit změnu způsobu využití 
plochy na částech p. p. č. 62/31, 62/7, 567, 62/34, 62/35 v katastrálním území Žirecká Podstráň 
ze způsobu využití NZ - plochy zemědělské na způsob využití VL - plochy výroby a skladování - 
lehký průmysl na základě návrhu Juta a. s., 

1.2.  nevyhovět návrhu společnosti J. Pišta a spol., společnost s r. o. na pořízení změny Územního 
plánu Dvůr Králové nad Labem spočívající v rozšíření zastavitelné plochy Z161 se způsobem 
využití OZ - plochy občanského vybavení - areál ZOO o pozemky sousedící se ZOO a v zařazení 
části p. p. č. 1648/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem do ploch se způsoby využití 
BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, DS - plochy dopravní 
infrastruktury - silniční a ZO - plochy zeleně ochranné a izolační, dle připojené grafické přílohy, 

1.3.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit změnu způsobu využití 
areálu „Zálabí“ na st. p. č. 2570, p. p. č. 1801/4 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 
pro smíšený účel bydlení s restauračním provozem nebo smíšený účel dočasného bydlení 
(ubytovací zařízení) s restaurací a drobnou nerušící komercí na základě návrhu ZET club s. r. o.,   

1.4.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit změnu způsobu využití 
areálu bývalého Košťálova zahradnictví na st. p. č. 4333, 4334, p. p. č. 3094/1, 3094/20 v 
katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, případně dalších okolních pozemcích pro umístění 
a realizaci centra s domovem pro seniory, pokud zájemce (INTEN GROUP s. r. o.) zajistí 
zpracování územní studie budoucího využití uvedených pozemků a tuto studii bez rozporu 
projedná s městem. 

1.5.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit rozšíření zastavitelné 
plochy Z161 v rozsahu dle grafické přílohy dodatku návrhu (žádosti) J. Pišta a spol., společnost s 
r. o. a změnu způsobu využití této plochy jako specifické pro realizaci záměru krytého bazénu 
(aquaparku) na základě návrhu J. Pišta a spol., společnost s r. o., pokud navrhovatel zajistí 
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zpracování územní studie budoucího využití rozšířené zastavitelné plochy Z161 a tuto studii bez 
rozporu projedná s městem. 

 

Z/447/2018 - 18. Zastupitelstvo města 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, z. s., Krátká 3192, Dvůr Králové nad Labem - 130.000 
Kč, 

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

HC Dvůr Králové, z. s., Lipnice 143, Dvůr Králové nad Labem - dospělí 900.000 Kč, 

HC Dvůr Králové, z. s., Lipnice 143, Dvůr Králové nad Labem - mládež 850.000 Kč, 

Softball Club Dvůr Králové nad Labem, Zborovská 1780, Dvůr Králové nad Labem - 82.000 Kč, 

Self defence team DK, z. s., Nerudova 1417, Dvůr Králové nad Labem - 85.000 Kč, 

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

Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., nábřeží J. Wolkera 137 - oddíl fotbalu 
800.000 Kč, 

SKK Dvůr Králové nad Labem z. s., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem - 42.000 Kč, 

TC Dvůr Králové, z. s, 17. listopadu 485, Dvůr Králové nad Labem - 250.000 Kč, 

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

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové 
nad Labem - 424.000 Kč,  

1. HK Dvůr Králové, z. s., Štítného 3050, Dvůr Králové nad Labem - 520.000 Kč, 

Angeles Dance Group, z. s., Zábřezí 12, Dvůr Králové nad Labem - 110.000 Kč, 

Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem, z. s., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem 
- 90.000 Kč, 

1.2.  smlouvy č. ŠKS/SMDO - 2018/0030, ŠKS/SMDO - 2018/0031, ŠKS/SMDO - 2018/0032, 
ŠKS/SMDO - 2018/0044, ŠKS/SMDO - 2018/0049, ŠKS/SMDO - 2018/0051, ŠKS/SMDO - 
2018/0052, ŠKS/SMDO - 2018/0055, ŠKS/SMDO - 2018/0057, ŠKS/SMDO - 2018/0060, 
ŠKS/SMDO - 2018/0061, ŠKS/SMDO - 2018/0062, ŠKS/SMDO - 2018/0063, ŠKS/SMDO - 
2018/0077, ŠKS/SMDO - 2018/0078, v souladu s bodem 3.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejich podpisem. 

 

Z/448/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Gabriele Vognarové, ******* **, **** ******* *** *****, ve výši 50.000 Kč  
na částečnou úhradu koupě elektronického terče,  

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0095, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem.  

 

 

Z/449/2018 - 18. 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 Soukupova 1516, Dvůr Králové nad Labem,  
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 o dotaci na aktuální rok. V rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 
na rok 2018 není s požadovanou částkou počítáno. 
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Z/450/2018 - 18. Zastupitelstvo města 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: 

Diakonii ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové 
nad Labem 

- na denní stacionář 96.000 Kč, 

- na domov pro seniory 104.000 Kč, 

- na domov se zvláštním režimem 96.000 Kč, 

- na pečovatelskou službu 160.000 Kč, 

Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec 

- na domov pro osoby se zdravotním postižením v Domově sv. Josefa 144.000 Kč, 

- na odlehčovací služby v Domově sv. Josefa 90.000 Kč, 

- na odlehčovací služby Hospic Anežky České 50.000 Kč, 

Farní charitě Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem 

- na osobní asistenci 160.000 Kč, 

- na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 52.000 Kč, 

- na sociálně terapeutické dílny 48.000 Kč, 

- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 160.000 Kč, 

- na odborné sociální poradenství 60.000 Kč, 

Misericordii, o. p. s., Štefánikova  1207, Dvůr Králové nad Labem  

- na sociální rehabilitaci 48.000 Kč, 

1.2.  smlouvy č. ŠKS/SMDO-2018/0136, ŠKS/SMDO-2018/0137, ŠKS/SMDO-2018/0138, 
ŠKS/SMDO-2018/0139, ŠKS/SMDO-2018/0141, ŠKS/SMDO-2018/0142, ŠKS/SMDO-
2018/0143, ŠKS/SMDO-2018/0099, ŠKS/SMDO-2018/0100, ŠKS/SMDO-2018/0101, 
ŠKS/SMDO-2018/0102, ŠKS/SMDO-2018/0103, ŠKS/SMDO-2018/0112 a v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení a pověřuj starostu města jejich podpisem, 

 

Z/451/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  informaci o souhrnných hodnotách rozpočtového opatření č. 6 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 KÚ 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

- na straně příjmů zvyšuje    o     12.291.895,94 Kč 

- na straně výdajů snižuje    o     33.679.798,45 Kč 

- ve financování upravuje    o    -45.971.694,39 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2017 

 

- na straně příjmů       372.644.156,92 Kč 

- na straně výdajů       372.409.609,67 Kč 

- financování              -234.547,25 Kč. 

 

 

Z/452/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2018 schválené Radou města Dvůr Králové nad Labem, 
upravující schválený rozpočet na rok 2018 a zahrnující změny v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změny závazných ukazatelů, vše v souladu s usnesením 
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zastupitelstva města č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem  
ze 07.03.2013. 

 

Z/453/2018 - 18. Zastupitelstvo města 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 2018, a to ve znění 
přílohy č. 1. 

 

Z/454/2018 - 18. Zastupitelstvo města 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 2018, 

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-2018/0194 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-2018/0194 
v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 22.03.2018 
 

Z/455/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
službu kontokorentního úvěru do výše 35 mil. Kč na pokrytí zvýšených nároků na zajištění 
provozních prostředků a finančních toků, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  dle předchozího doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou 
veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka ČSOB a. s., pobočky Hradec 
Králové, Břetislavova 1622, - adresa právnické osoby Československá obchodní banka, a. s. 
Radlická 333/150, Praha 5, 

2.2.  o dalším pořadí jednotlivých uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: Komerční banka, a. s., 
korporátní divize Východní Čechy, Ulrichovo nám. 854, Hradec Králové, - adresa právnické 
osoby Komerční banka, a. s. Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, UniCredit Bank, a. s. Centrum 
firemní a mezinárodní klientely východní Čechy, Ulrichovo nám. 854, Hradec Králové, adresa 
právnické osoby UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1, Praha 4 
- Michle, 

3 .   souh las í  

3.1.  s poskytnutím kontokorentního úvěru do výše úvěrového limitu 35 mil. Kč dle Smlouvy o úvěru  
č. 0010/18/5648 (ES č. RAF/FIN-2018/0230) včetně příloh vypracované Československou 
obchodní bankou, a. s., 

4 .   schva lu je  

4.1.  smlouvu o úvěru dle bodu 3.1. tohoto usnesení s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 
zakázky dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy včetně 
všech souvisejících dokumentů, 

5 .   uk ládá  
5.1.  vedoucímu RAF 

5.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku a současně zahrnout příslušné 
prostředky do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 2018, návrhu rozpočtu města 
na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 15.03.2018 
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5.1.2.  předložit starostovi města k podpisu Smlouvu o úvěru č. 0010/18/5648 (ES č. RAF/FIN-
2018/0230) včetně příloh a souvisejících dokumentů v souladu s bodem 4.1. tohoto 
usnesení. 

 
Termín: 30.03.2018 

 

Z/456/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2018 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek 
rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů,  které upravuje schválený rozpočet na rok 2018 
zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

-       na straně příjmů zvyšuje                                      o                      15.326.641,23 Kč 

· na straně výdajů zvyšuje                                      o                      12.295.288,69 Kč 

· ve financování upravuje                                       o                      -3.031.352,54 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018 

· na straně příjmů                                                                        379.340.692,04 Kč 

· na straně výdajů                                                                        454.852.108,94 Kč 

· financování                                                                                 75.511.416,90 Kč. 

 

 

Z/457/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  se  souh lasem  na vědom í  

1.1.  oznámení o konání valné hromady Krematoria a. s. Jaroměř 20. dubna 2018, 

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  
20. dubna 2018 dle přílohy č. 2 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Jarolím v. r.     Alexandra Jiřičková v. r. 
starosta města          místostarostka 

 
 
 
 
 
 

   

  
 

 


