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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

19. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

konaného 26.04.2018 

 
 

Z/458/2018 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 25.04.2018. 

 

Z/459/2018 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení 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, která bude hrazena 
formou dvou splátek, od České spořitelny, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62,  
140 00, 

1.2.  kupní smlouvu na nemovitou věc č. OEMM/KUPP-2018/0415 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města jednáním o možnostech zachování movitého vybavení budovy České spořitelny, 
a. s. dle přílohy č. 5 Souhrnného návrhu na doplnění stávajícího seznamu movitých památek  
z 05.10.1994, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 04.05.2018 

 

Z/460/2018 - 19. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtové opatření č. 3 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                        5.096.806,20 Kč 

- na straně výdajů zvyšuje                                o                      15.806.008,20 Kč 

- ve financování upravuje                                 o                      10.709.202,00 Kč  
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Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018 

- na straně příjmů                                                                   384.437.498,24 Kč 

- na straně výdajů                                                                   470.658.117,14 Kč 

- financování                                                                            86.220.618,90 Kč 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2018, po této úpravě v souhrnné výši  
86.220.618,90 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 
smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. 

 

Z/461/2018 - 19. 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. 2/2018 -  
o nočním klidu. 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  
 

 


