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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

21. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

konaného dne 06.09.2018 
 

Z/497/2018 - 21. 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 úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle přílohy č. 2. 

 

Z/498/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 04.09.2018. 

 

Z/499/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města z 20.8.2018. 

 

Z/500/2018 - 21. 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-2018/739 s obcí Zdobín o výkonu některých úkolů Městské policie Dvůr Králové 
nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

1.2.  v souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní smlouvu 
č. KTÚ/VERJ-2018/738 s obcí Nemojov o výkonu některých úkolů Městské policie Dvůr Králové 
nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

1.3.  v souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní smlouvu 
č. KTÚ/VERJ-2018/830 s obcí Kocběře o výkonu některých úkolů Městské policie Dvůr Králové 
nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

1.4.  v souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění veřejnoprávní smlouvu 
č. KTÚ/VERJ-2018/831 s obcí Vlčkovice v Podkrkonoší o výkonu některých úkolů Městské 
policie Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění  
a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

Z/501/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
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1.   rozhodu je  

1.1.  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 24 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, o vzniku organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dvůr Králové nad 
Labem - Verdek, s platností a účinností k 01.03.2019. 

2 .   schva lu je  

2.1.  zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Dvůr Králové nad Labem - Verdek dle 
přílohy č. 1, s platností a účinností od 01.03.2019. 

 

Z/502/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  informaci o zabezpečení Nařízení o ochraně osobních údajů městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  členové ZM Dvůr Králové nad Labem, členové RM, členové výborů ZM Dvůr Králové nad Labem, 
členové komisí RM a členové pracovních orgánů, které ustavila RM nebo ZM, kteří v rámci plnění 
stanovených oprávnění a povinností člena daného orgánu přicházejí do styku s osobními údaji, 
jejich správcem nebo zpracovatelem je město Dvůr Králové nad Labem: 

- jsou oprávněni tyto osobní údaje zpracovávat pro výkon své funkce, v nezbytném rozsahu  
a po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu výkonu dané funkce člena orgánu města,  

- nejsou oprávněni tyto osobní údaje zpřístupňovat jiným osobám nebo je zveřejňovat, s výjimkou 
případného vystoupení na jednání příslušného orgánu města, je-li při tom zveřejnění daného 
osobního údaje nezbytné, 

- musí zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích a o konkrétních bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení daných osobních údajů, povinnost mlčenlivosti trvá  
i po skončení výkonu dané funkce, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vzor prohlášení mlčenlivosti dle přiloženého návrhu, 

3 .   uk ládá  
3.1.  Tajemník městského úřadu 

3.1.1.  zajistit podpis všemi dotčenými osobami, které jsou ve smyslu tohoto usnesení vázáni 
mlčenlivostí. 

Termín: 30.09.2018 
 

Z/503/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 3670/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 3 m
2
, která 

je dle geometrického plánu č. 4914-338/2018 označena jako díl „a", který se přislučuje  
do stávající  pozemkové parcely č. 998 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu  
500 Kč/m

2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 1.500 Kč, Stanislavě Helbichové, ***** ********* ****, 

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

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0860 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: 12.10.2018 

 

Z/504/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 43/3 a stavební parcely č. 130 včetně objektu občanské 
vybavenosti čp. 35, vše v k. ú. Verdek, společnosti Keramika plus spol. s.r.o. se sídlem 
Hájemství 6, 544 01 Vítězná. 

 

Z/505/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  
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1.1.  prodej pozemkové parcely č. 1731/4 o výměře 353 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 

cenu 400 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 141.200 Kč a zřízení služebnosti cesty  

a stezky na pozemkové parcele č. 1731/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu vymezeném 
geometrickým plánem č. 4897-290/2018, za jednorázovou úhradu 10.000 Kč, Společenství 
vlastníků jednotek domu čp. 1514 ve Dvoře Králové nad Labem, se sídlem nábřeží Benešovo 
1514, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  smlouvu kupní a o zřízení služebnosti cesty a stezky č. OEMM/KUPP-2018/0829 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 kupní a o zřízení služebnosti cesty a stezky dle bodu 1.2. tohoto 
usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 12.10.2018 
 

Z/506/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 3795/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Filipu Kubíkovi, bytem 
*** ***** ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

Z/507/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavebních parcel č. 4750 o výměře 23 m
2
, č. 4886 o výměře 29 m

2
, č. 5500 o výměře  

22 m
2
, č. 5504 o výměře 1 m

2
, č. 5508 o výměře 19 m

2
, č. 5955 o výměře 38 m

2
 a č. 5983  

o výměře 12 m
2
, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a stavební parcely č. 110 o výměře  

7 m
2
 v k. ú. Žirecká Podstráň, za dohodnutou kupní cenu 500 Kč/m

2
, tj. za celkovou kupní cenu 

ve výši 75.500 Kč, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- 
Podmokly, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0506 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: 12.10.2018 

 

Z/508/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 1118 o výměře 129 m
2
 a části pozemkové parcely  

č. 525/6 o výměře 2.434 m
2
, která je dle geometrického plánu č. 169-148/2018 označena jako 

nově vzniklá pozemková parcela č. 525/9, vše v k. ú. Horní Dehtov, za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem č. 447/18 z 22.06.2018, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 30.800 Kč, 
Danielu Burešovi, bytem ********* ****, *** ** **** ******* *** *****,      ** 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0733 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: 12.10.2018 

 

Z/509/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavební parcely č. 144 o výměře 28 m
2
 v k. ú. Žireč Městys, za kupní cenu 300 Kč/m

2
, tj. 

za celkovou kupní cenu ve výši 8.400 Kč, Pavlu a Věře Kavanovým, ***** ***** ***, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0611 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
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2.1.  vedoucí OEMM 
2.1.1.  předložit kupní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 12.10.2018 
 

Z/510/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  prodej stavební parcely č. 585/2 o výměře 38 m
2
 a části pozemkové parcely č. 947/1, obě  

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Martinu a Bohdaně Hladíkovým, bytem ********* ***, *** ** **** 
******* *** ****** 

 

Z/511/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 1820/4 o celkové výměře 6 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, která je dle geometrického plánu č. 4909-316/2018 označená jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 1820/13 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 500 Kč/m

2
, tj. 

celkovou kupní cenu ve výši 3.000 Kč, Michalu Zemanovi, ******* ******** ****, *** ** **** ******* *** 
***** a zrušení věcného břemene cesty na prodávané části pozemkové parcely, zřízeného ve 
prospěch vlastníků stavební parcely č. 1335/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Klejšmída Jiřího, 
Klejšmídové Elišky a Novákové Leony, všichni bytem *********** ****, *** ** **** ******* *** *****, * 

1.2.  smlouvu kupní a o zrušení věcného břemene cesty č. OEMM/KUPP-2018/0843 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 kupní a o zrušení věcného břemene cesty dle bodu 1.2. tohoto usnesení 
starostovi města k podpisu. 

 
Termín: 12.10.2018 

 

Z/512/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkových parcel č. 2128/12 o výměře 384 m
2
, 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 celkovou kupní cenu ve výši 
545.474 Kč bez příslušné sazby DPH, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0801 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: 21.09.2018 

 

Z/513/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkových parcel č. 567, č. 3324/1, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, společnosti 
CARLA spol. s r. o., Krkonošská 2850, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/514/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 2023 o výměře 277 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, 

1.2.  smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 60/512/2018 (ES OEMM/DAR-
2018/0890) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 
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2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 25.09.2018 

 

Z/515/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 1980/3 o výměře 152 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

která je dle geometrického plánu č. 4690-14/2016 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 1980/10 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 37.544 Kč 
včetně příslušné sazby DPH manželům Pavlovi a Mgr. Dagmar Motalovým, ****** ****, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0807 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.3.  prodej části pozemkové parcely č. 1980/3 o výměře 124 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

která je dle geometrického plánu č. 4690-14/2016 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 1980/9 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 34.100 Kč 
včetně příslušné sazby DPH Romanu Pošvovi, ***** ***** *, *** ** ******* a Evě Válkové, *** ***** 
****, *** ** **** ******* *** *****,** 

1.4.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0808 v souladu s bodem 1.3. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.5.  prodej části pozemkové parcely č. 1980/3 o výměře 12 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která 

je dle geometrického plánu č. 4690-14/2016 označena jako díl "„a"” a přisloučena do nově 
vzniklé pozemkové parcely č. 1980/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, části pozemkové parcely 
č. 1980/4 o výměře 89 m

2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která je dle geometrického plánu  

č. 4690-14/2016 označena jako díl "„b"” a přisloučena do nově vzniklé pozemkové parcely  
č. 1980/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 25.856 Kč včetně 
příslušné sazby DPH manželům Ing. Ctiradu a Kláře Pokorným, ****** ****, *** ** **** ******* *** 
*****,* 

1.6.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0809 v souladu s bodem 1.5. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.7.  prodej části pozemkové parcely č. 1980/4 o výměře 129 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

která je dle geometrického plánu č. 4857-33/2018 označena jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 1980/11 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 35.862 Kč 
včetně příslušné sazby DPH manželům Mgr. Jiřímu a Mgr. Simoně Holanovým, ********* ****** 
****, *** ** **** ******* *** *****,* 

1.8.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0810 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: 05.10.2018 

 

Z/516/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  směnu části pozemkové parcely č. 429/5  o výměře 89 m
2
 v k. ú. Žireč Městys, která je dle 

geometrického plánu č. 239-297/2018 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 429/16 
v k. ú. Žireč Městys za část pozemkové parcely č. 479 o výměře 89 m

2
, která je dle 

geometrického plánu č. 238-296/2018 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 479/2  
v k. ú. Žireč Městys s Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený 
Kostelec, 

1.2.  směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2018/0825 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: 25.09.2018 

 

Z/517/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
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1.   ruš í  

1.1.  část usnesení č. Z/443/2018 - 18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem v bodech 2.3., 
2.4. z 08.03.2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  směnu pozemkové parcely 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, 

2.2.  směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2018/0800 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení  
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 25.09.2018 

 

Z/518/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s odkoupením části koryta vodoteče na pozemkové parcele č. 24/2 v k. ú. Žireč Městys za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem od České republiky - Státního pozemkového úřadu, se sídlem 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov. 

 

Z/519/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  dodatek č. 3 OEMM/BUDK-2016/0801-D-3 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o převodu 
nemovitostí z 08.12.2016 (ES č. OEMM/BUDK-2016/0801)  se společností Karsit Automotive, 
s.r.o., se sídlem Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř,  
kterým se mění ustanovení článku 5.8 a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

1.2.  prodej pozemkových parcel č. 4545/2 o výměře 15 000 m
2
, č. 4545/10 o výměře 10 000 m

2
,  

č. 4551 o výměře 10 111 m
2
, č. 4552 o výměře 9 751 m

2
, č. 4559 o výměře 1 561 m

2
, č. 4560  

o výměře 1 186 m
2
, č. 4561 o výměře 401 m

2
, části pozemkové parcely č. 4538 o výměře 23 105 

m
2
, která je dle geometrického plánu č. 4866-60/2018 označena jako nově vzniklá pozemková 

parcela č. 4538/3, části pozemkové parcely č. 4553 o výměře 1 214 m
2
, která je dle 

geometrického plánu č. 4866-60/2018 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4553/3, 
části pozemkové parcely č. 4556 o výměře 26 166 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 4640-

130/2016 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4556/1, části pozemkové parcely  
č. 4558 o výměře 17 022 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 4640-130/2016 označena jako 

nově vzniklá pozemková parcela č. 4558/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem společnosti 
Karsit Automotive, s.r.o., se sídlem Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř,  
za dohodnutou kupní cenu 155 Kč/m

2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 17.905.135 Kč bez 

příslušné sazby DPH, 

1.3.  smlouvu o převodu nemovitosti č. OEMM/KUPP-2018/0888 v souladu s bodem 1.2. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit dodatek č. 3 dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 
2.1.2.  předložit smlouvu dle bodu 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 25.09.2018 
 

Z/520/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  aktualizaci Akčního plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016 - 2022. 

 

 

Z/521/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  dodatky k dohodám o vytvoření společného školského obvodu s obcemi: Vlčkovice  
v Podkrkonoší č. ŠKS/DOHO-2017/0731-D1, Doubravice č. ŠKS/DOHO-2017/0732-D1, Libotov 
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č. ŠKS/DOHO-2017/0733-D1, Hajnice č. ŠKS/DOHO-2017/0734-D1, Choustníkovo Hradiště  
č. ŠKS/DOHO-2017/0735-D1, Kuks č. ŠKS/DOHO-2017/0736-D1, Stanovice č. ŠKS/DOHO-
2017/0737-D1, Kohoutov č. ŠKS/DOHO-2017/0738-D1, Kocbeře č. ŠKS/DOHO-2017/0739-D1  
a Nemojov č. ŠKS/DOHO-2017/0741-D1 a pověřuje starostu města jejich podpisem. 

 

Z/522/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  návrh Strategického plánu rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem,  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1.1.  umožnit připomínkování dokumentu dle bodu 1.1. tohoto usnesení veřejnosti a členům 
sportovní komise RM a následně předložit ke schválení zastupitelstvu města, 

 
 

Termín: 20.12.2018 
 

Z/523/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  Memorandum o spolupráci č. ŠKS/SPOL - 2018/0820 při realizaci expozice Textilního tisku  
v budově Střední školy informatiky a služeb dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a pověřuje starostu 
města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  zapracovat finanční částky dle důvodové zprávy do návrhu rozpočtu města na rok 2019. 
 

 
Termín: 30.11.2018 

 

Z/524/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2018 schválené Radou města Dvůr Králové nad Labem 
usnesením č. R/452/2018 - 138. Rada 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 zastupitelstva města  
č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze 07.03.2013. 

 

 

Z/525/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtové opatření č. 6 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                                9,576.872,49 Kč 

· na straně výdajů snižuje                                      o                                 1,681.183,00 Kč 

· ve financování upravuje                                      o                               -11,258.055,49 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018 

· na straně příjmů                                                                                 396.297.544,69 Kč 

· na straně výdajů                                                                                 471.171.965,23 Kč 

· financování                                                                                          74.874.420,54 Kč 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2018, po této úpravě v souhrnné výši   
74.874.420,54 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/526/2018 - 21. 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 pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2018 uskutečněného na základě 
nutnosti narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2018 
dle předchozích závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění pořadově posledního 
rozpočtového opatření pro rok 2018 k 31.12.2018 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 
pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2018, hodnoty této dodatečné úpravy 
rozpočtu města na rok 2018. 

 
 
 
 
 
 

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

starosta města           místostarostka 


