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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

20. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

konaného dne 06.06.2018 

 
 

Z/462/2018 - 20. 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/463/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem- V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 04.06.2018. 

 

Z/464/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   uk ládá  
1.1.  předsedovi kontrolního výboru 

1.1.1.  vypořádat se s vyjádřeními vedoucích odborů k jednotlivým zápisům z kontroly, dopracovat 
podrobnou zprávu k rekonstrukci atletického stadionu s jednoznačným závěrem, zda podle 
kontrolního výboru ZM v případě této akce vznikla městu škoda nebo nikoliv, objektivně 
vyhodnotit skutečnosti ke kontrolovaným akcím, vyčíslit finanční náročnost jednotlivých 
nerealizovaných projektů z minulých let (2004 - 2018), 

Termín: 06.09.2018 
1.1.2.  předložit znovu zprávu kontrolního výboru po zapracování veškerých náležitostí dle bodu 

1.1. tohoto usnesení na příštím řádném ZM. 
Termín: 06.09.2018 

 

Z/465/2018 - 20. 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 24.01., 26.02.  
a 05.04.2018. 

 

Z/466/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 63, odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní 
smlouvu č. KTÚ/VERJ-2018/548 s obcí Choustníkovo Hradiště o výkonu některých úkolů 
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Městské policie Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném 
znění a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu KTÚ-PO 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu 
Termín: 30.06.2018 

 

Z/467/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 650.000 Kč MAS Královédvrsko, z. s.,  
náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  veřejnoprávní smlouvu č. KTÚ/VERJ-2018/0477 s MAS Královédvorsko, z. s., dle bodu 
1.1.tohoto usnesení, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem smlouvy s MAS Královédvorsko, z. s., 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout v souladu se zněním smlouvu č. KTÚ/VERJ-2018/0477 dle bodu 1.2. tohoto 
usnesení příslušné finanční prostředky do rámce návrhu rozpočtového opatření č. 4 pro rok 
2018 a do rámce návrhu rozpočtu města na rok 2019. 

 
Termín: 30.06.2018 

 

Z/468/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   vo l í  

1.1.  přísedící Okresního soudu v Trutnově: 

1. Milan Fejks, **** **********, ********** ****, *** ** **** ******* *** *****,*2. Zdeňka Hartmanová, **** 
**********, ******* **, *** ** **** ******* *** *****,*3. Jana Josífková, **** **********, ********* ****, *** ** 
**** ******* *** *****,*4. Alena Sedláčková, **** **********, ********** **, *** ** **********,*5. PhDr. Ing. 
Petr Minář, Ph.D. et Ph.D., **** **********, ******* ***, *** ** **** ******* *** ************* 

 

Z/469/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   s tanoví  

1.1.  počet členů zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022 v počtu 21 členů, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí VVS 

2.1.1.  počet členů zastupitelstva města, který byl stanoven zastupitelstvem města, vyvěsit  
na úřední desce městského úřadu. 

Termín: 08.06.2018 
 

Z/470/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  se změnou kategorie jednotky Dvůr Králové n. L. - Žireč JPO V na kategorii JPO III/1, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek ke Zřizovací listině - změna kategorie jednotky. 

 

Z/471/2018 - 20. 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 07.06.2018 
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: 08.06.2018 
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Z/472/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2018/0439 s Ondřejem Růžičkou, *********** ****, 
**** ******* *** ***** a s Hugo Řehořem, *********** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostu 
města podpisem dohody o převzetí závazku, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dohodu o převzetí závazku dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 15.06.2018 
 

Z/473/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  prodej částí pozemkových parcel č. 3523/1 a č. 3523/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
Josefu Schmiedovi, ***** ******** **, *** ** **** ******* *** ****** 

 

Z/474/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej částí pozemkové parcely č. 4155 o celkové výměře 142 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, které jsou dle geometrického plánu č. 4883-120/2018 označeny jako nově vzniklé 
pozemkové parcely č. 4155/2, č. 4155/3 a č. 4155/4, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  
za kupní cenu 200 Kč/m

2
, tj. celkovou kupní cenu ve výši 28.400 Kč, Robertu Noskovi, ***** *** 

***** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0498 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: 29.06.2018 

 

Z/475/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 2253/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem Pavlíně Horákové, 
bytem ******* ******** ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

Z/476/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  prodej částí pozemkových parcel č. 224/4, č. 232, obě v k. ú. Sylvárov Petru Hronešovi, ******* 
******** ****, *** ** **** ******* *** ***** a Lívii Lejkové, ******** *****, *******, *****, a to z důvodu 
přípravy studie daného území a prodeje pozemků formou obálkové metody, 

1.2.  prodej částí pozemkových parcel č. 224/4, č. 232, obě v k. ú. Sylvárov Aleně Janečkové, 
********** ****, *** ** **** ******* *** *****, a to z důvodu přípravy studie daného území a prodeje 
pozemků formou obálkové metody. 

 

Z/477/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  odkoupení stavební parcely č. 2138, jejíž součástí je stavba bez čísla popisného a evidenčního  
o výměře 825 m

2
 a části pozemkové parcely č. 908/14 o výměře 1.085 m

2
, obě v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 7.200.000 Kč od společnosti TMW, a. s., se sídlem 
Dvůr Králové nad Labem, Nedbalova 573, 544 01. 
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Z/478/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s odkoupením části pozemkové parcely č. 2645/6 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  
pro přístupovou komunikaci k ČOV Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 400 Kč/m

2
,  

od Českého kynologického svazu ZKO Dvůr Králové nad Labem - 138, Zdobín 24, 544 01, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2018/0572 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 22.06.2018 

 

Z/479/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkové parcely č. 1149/7 o výměře 362 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 

kupní cenu 390 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 141.180 Kč od Ing. Martina 

Otradovského, ** ** ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** a Tomáše Otradovského, DiS, ******* 
****** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0566 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: 22.06.2018 

 

Z/480/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 402/4 o výměře 706 m
2
 v k. ú. Žireč Ves od České 

republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha, 

1.2.  smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 1001981854 (ES OEMM/DAR-2018/0565)  
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: 29.06.2018 

 

Z/481/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 1987/42 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 460/17416 na společných částech 
domu čp. 1987, 1988, 1989, st. p. č. 2347, Martinu Novákovi, ***** **, **** ******* *** *****,  
za celkovou kupní cenu 701.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2018/0381 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.3.  prodej bytové jednotky č. 1987/43 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 508/17416 na společných částech 
domu čp. 1987, 1988, 1989, st. p. č. 2347, společnosti JUTA a. s., zastoupené statutárním 
ředitelem Ing. Jiřím Hlavatým, Dukelská 417, Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu 
770.000 Kč, 

1.4.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2018/0382 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 
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1.5.  prodej bytové jednotky č. 1902/24 v čp. 1902, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 471/7737 na společných částech domu čp. 1902, 
st. p. č. 2263, Marcelu Kubínovi, ******* ****, **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu  
801.354 Kč, 

1.6.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2018/0384 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.7.  prodej bytové jednotky č. 2331/41 v čp. 2331, 2332, 2333, 2334, Elišky Krásnohorské v obci  
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6510/416700  
na společných částech domu čp. 2331, 2332, 2333, 2334, st. p. č. 3682, Ing. Martinu Mocovi  
a Mgr. Lindě Mocové, ******** ****, **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu 1.270.000 Kč, 

1.8.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2018/0385 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 kupní smlouvy dle bodů 1.2., 1.4., 1.6. a 1.8. tohoto usnesení starostovi města  
k podpisu. 

Termín: 10.07.2018 
 

Z/482/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 676/38 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Ing. Janu Helbichovi, 
bytem ** ** ********* ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

Z/483/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   rozhodu je  

1.1.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 720 v katastrálním území Zboží u Dvora Králové do způsobu využití SV - plochy smíšené 
obytné - venkovské v souvislosti s návrhem Petra Beneše, Jaroslava Beneše, Vlastimila Beneše 
a Evy Benešové.   

1.2.  v rámci Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem prověřit zařazení plochy  
p. p. č. 2226/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem jako plochy určené pro zástavbu 
rodinnými domy na základě návrhu MOPA BOHEMIA s. r. o. 

1.3.  nevyhovět návrhu společnosti JUTA a.s. na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem spočívající v zařazení plochy p. p. č. 2005 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 
do způsobu využití BH - plochy bydlení v bytových domech. 

 

Z/484/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí Královská věnná města za rok 2017. 

 

Z/485/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   udě lu je  

1.1.  Cenu města Dvůr Králové nad Labem za trenérskou činnost Jaromíru Bekovi a Heleně Seitlové, 
za celoživotní přínos v oblasti sportu Josefu Němcovi in memoriam, za sportovní úspěchy Josefu 
Tomášovi, za absolvování Svatojakubské cesty (600 km) v roce 2017 na invalidním vozíku Janu 
Duškovi, za celoživotní přínos v literární oblasti - Jaroslavu Kratěnovi, v hudební oblasti - Martinu 
Laulovi, za autorství knihy Když do života vstoupí demence: aneb Praktický průvodce péčí o 
osoby s demencí nejen v domácím prostředí - Marcele Hauke, za převyprávění a nakreslení 
Rukopisu královédvorského v komiksu - Filipu Pýchovi. 
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Z/486/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotací z rozpočtu města  Dvůr Králové nad Labem na obnovu vnějšího pláště objektů 
následovně: 

Soňa Vachková, ********** *** ***, **** ******* *** ***** - 150.000 Kč, na obnovu části šindelové 
střechy objektu čp. 478, ul. Přemyslova, Dvůr Králové nad Labem, 

Doc. MUDr. René Vobořil, PhD., ** ********* *** ******, ****** ******* - 20.000 Kč na opravu krytiny 
a výměnu oken objektu čp. 81, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 

Josef Pešťák, *********** *** ****, **** ******* *** ***** - 65.000 Kč na opravu dvorní fasády čp. 45, 
ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, 

Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května čp. 1170, Červený Kostelec - 65.000 Kč na obnovu 
fasády a zdiva objektu barokní sýpky čp. 166, v Žirči 

1.2.  smlouvy o poskytnutí dotací č. ŠKS/SMDO - 2018/0399, č. ŠKS/SMDO - 2018/0400,  
č. ŠKS/SMDO - 2018/0403 a č. ŠKS/SMDO - 2018/0404 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejich podpisem, 

2 .   neschva lu je  

2.1.  poskytnutí dotace pro Milenu Danelzik a Karl-Heinz Danelzik, ********* ****, **** ******* *** *****, 
na opravu fasády objektu čp. 503, ul. Tylova, Dvůr Králové nad Labem. Nejedná se o havarijní 
stav. 

 

Z/487/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad 
Labem za rok 2017 dle přílohy č.1 a Akční plán sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr 
Králové nad Labem na rok 2018 dle přílohy č. 2, 

2 .   schva lu je  

2.1.  cíle a opatření pro město Dvůr Králové nad Labem stanovené Akčním plánem rozvoje sociálních 
služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2018. 

 

Z/488/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Nadaci Josefa a Zdeňky Vágnerových, Na Příčce 2423, Dvůr Králové nad 
Labem, ve výši 30.000 Kč na vydání a prezentaci knihy Josefa Vágnera - Sen safari, 

1.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2018/0580 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem. 

 

Z/489/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  Akční plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem 2018, v souladu se zákonem  
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Z/490/2018 - 20. 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 roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem, sestavenou  
k 31.12.2017, 

2 .   nevznáš í  

2.1.  požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky uvedené v bodě 1.1. 

 

Z/491/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2017 jako 
součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2017. 
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Z/492/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2017 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2017 v souladu s § 17, odst. 7 
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 
pozdějších doplnění a předpisů s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. 

 

Z/493/2018 - 20. 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 finančních 
prostředků v souhrnné výši 400.000 Kč finančního neinvestičního příspěvku pro rok 2018  
k zajištění činností souvisejících s výkonem působnosti v oblasti veřejné správy pro Hasičský 
záchranný sbor Královéhradeckého kraje, 

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 poskytnutí a využití finančních prostředků  
z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/FIN-2018/0558) s Českou republikou - 
Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, se sídlem nábřeží U Přívozu 122/4, 
Hradec Králové 3 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostovi města k podpisu smlouvu o poskytnutí a využití finančních prostředků  
z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem (ES č. RAF/FIN-2018/0558) v souladu s bodem 
1.2. tohoto usnesení. 

 
Termín: 15.06.2018 

 

Z/494/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  upravený Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2019 až 
2020 nahrazující v plném rozsahu dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové 
nad Labem na období let 2019 až 2020. 

 

Z/495/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtové opatření č. 4 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                               1.008.119,96 Kč 

· na straně výdajů zvyšuje                                      o                                 919.977,09 Kč 

· ve financování upravuje                                      o                                  -88.142,87 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018 

· na straně příjmů                                                                                 385.445.618,20 Kč 

· na straně výdajů                                                                                 471.578.094,23 Kč 

· financování                                                                                          86.132.476,03 Kč 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2018, po této úpravě v souhrnné výši  
86.132.476,03 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 
smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. 
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Z/496/2018 - 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  informace o pokračujících jednáních o vytvoření expozice textilního tisku, 

2 .   pověřu je  

2.1.  místostarostku města jednáním o smlouvě o partnerství. 

 

 

 

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

 

 


