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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

2. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

konaného 06.12.2018 
 

Z/11/2018 - 2. 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/12/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 28.11.2018. 

 

Z/13/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků  a podnětů Osadního výboru Verdek z 31.07.2018, 
Osadního výboru Žireč z 22.06., 05.09 a 12.09.2018. 

 

Z/14/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   zř i zu je  

1.1.  v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, osadní výbory a volí jejich předsedy a další členy takto: 

 Osadní výbor Verdek 

-   předseda - Jan Exner,  

- členové - Zdeněk Žižka, Ing. Michal Gejdoš, 

 Osadní výbor Lipnice 

-  předsedkyně - Ing. Tereza Slezáková,  

- členové - Ing. Dušan Sedláček, Milada Suchardová, Jan Metelka, Jaroslav Munzar, Vladimíra 
Matušková, Markéta Šimková  

 Osadní výbor Zboží 

-  předseda - Martin Říha,  

- členové - MUDr. Milan Šuják, Jan Dittrich, 
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Osadní výbor Žireč 

-  předsedkyně - Božena Saifrtová,  

- členové - Jan Balcar, Zdeněk Blažek, Ing. Dagmar Flosová, Mgr. Linda Harwot, PhD.,  
Mgr. Jindřich Hauke, Zdeněk Hladík, Iva Matasová, Vladimír Mertlík, Iveta Weiglová, Vlastimil 
Rezek, Jaroslav Rapáč ml., Jaroslav Tomanec ml. 

 

Z/15/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za každé jednání  
v roce 2018 ve výši 100 Kč členům výborů a 150 Kč předsedům výborů. 

 

Z/16/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   s i  v yhrazu je  

1.1.  rozhodování o schválení ceny vodného a stočného pro rok 2019, 

2 .   schva lu je  

2.1.  plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací pro roky 2019 - 2028, 

2.2.  cenu vodného pro rok 2019 ve výši 30,74 Kč/m
3 

(bez DPH), cenu stočného pro rok 2019 ve výši 
42,15 Kč/m

3
 (bez DPH), 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostu města podpisem a zveřejněním ceny vodného a stočného pro rok 2019. 

 

Z/17/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   rozhodu je  

1.1.  nevyhovět návrhu Karla Mynáře na pořízení změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 
spočívající v možnosti postavení rodinného domu na p. p. č. 2179/12 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem. 

 

Z/18/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   neschva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkových parcel č. 142/5 o výměře 5.506 m
2
, č. 143/2 o výměře 495 m

2
, č. 143/4 

o výměře 57 m
2
, č. 148/3 o výměře 947 m

2
, č. 148/11 o výměře 3 m

2
, č. 2616/3 o výměře  

1.011 m
2
, č. 3569/1 o výměře 862 m

2
, č. 3569/3 o výměře 96 m

2
, č. 3571/30 o výměře 8 m

2
,  

č. 3571/31 o výměře 146 m
2
, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 

12.700.000 Kč od společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s., se sídlem Na Ostrově 1477, 
537 01 Chrudim. 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města k dalšímu jednání se společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s., se sídlem 
Na Ostrově 1477, 537 01 Chrudim. 

 

Z/19/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení části koryta vodoteče na pozemkové parcele č. 24/2 v k. ú. Žireč Městys za kupní 
cenu ve výši 20.430 Kč a úhradu nákladů za znalecký posudek ve výši 4.719 Kč od České 
republiky - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - 
Žižkov, 

1.2.  kupní smlouvu č. 3007K18/202 (ES OEMM/KUPN-2018/1041) 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: 21.12.2018 
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Z/20/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   souh las í  

1.1.  s darováním částí pozemkových parcel č. 756/13, č. 756/14, č. 3370/2, č. 3634, č. 3493/1,  
č. 3490, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví Královéhradeckého kraje, 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, s právem hospodařit s majetkem kraje pro 
Správu silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizaci, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. OEMM/BUDO-2018/1068 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 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: 21.12.2018 

 

Z/21/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odkoupení pozemkové parcely č. 1906 o výměře 5.649 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem  

za kupní cenu ve výši 2.090.000 Kč od manželů Tomáše a Silvie Kožákových, ******** ***, *** ** 
******** a vyplacení kupní ceny do advokátní úschovy společnosti ARROWS advokátní kancelář, 
s. r. o., se sídlem V jámě 699/1, Nové Město 110 00 Praha 1, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/1095 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.3.  smlouvu o advokátní úschově č. OEMM/OUSV-2018/1096 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 smlouvy dle bodů 1.2. a 1.3. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 21.12.2018 

 

Z/22/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2531/12 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem manželům Jiřímu 
Tomíčkovi a RNDr. Kristině Tomášové, ******* ****, *** ** **** ******* *** *****, za dohodnutou 
kupní cenu 200 Kč/m

2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 156.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0490 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: 11.01.2019 

 

Z/23/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 1699 o výměře 76 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní 

cenu 200 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 15.200 Kč, společnosti ZOO Dvůr Králové  

a. s., Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP - 2018/1073 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: 11.01.2019 
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Z/24/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej části pozemkové parcely č. 429/5 o výměře 87 m
2
, která je dle geometrického plánu  

č. 241-196/2018 značena jako díl "a", části pozemkové parcely č. 429/5 o výměře 111 m, která je 
dle geometrického plánu č. 241-196/2018 označena jako díl "c", části pozemkové parcely  
č. 441/1 o výměře 7 m

2
, která je dle geometrického plánu č. 241-196/2018 označena jako díl "b", 

vše v k. ú. Žireč Městys, za cenu 150 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 30.750 Kč 

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

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/1080 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: 21.12.2018 

 

Z/25/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  prodej stavební parcely č. 3232 o výměře 15 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 

500 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 7.500 Kč, manželům Dušanu Kursovi a Romaně 

Kursové, ***** ********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0839 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostu města jejím podpisem, 

1.3.  prodej stavební parcely č. 3233 o výměře 16 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 

500 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 8.000 Kč, manželům Dimitrisu Micopulosovi  

a Daně Micopulosové, ***** ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, 

1.4.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2018/0840 v souladu s bodem 1.3. 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. a 1.4. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 11.01.2019 

 

Z/26/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2018/1002 s Ing. Zdeňkem Cermanem, ********** 
****, *** ** **** ******* *** *****, k bytové jednotce č. 2963/33 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr 
Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294  
a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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: 12.12.2018 
 

Z/27/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 2954/23 
v čp. 2954, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a st. p. č. 5293, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, uzavřené dne 27.11.2002 s Petrou 
Pavlisovou, Štefánikova 2954, Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jeho 
podpisem, a to za předpokladu, že nedojde ke schválení a uzavření dohody o uznání dluhu 
vzniklém na splátkách kupní ceny, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit odstoupení dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
Termín: 12.12.2018 
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Z/28/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů,  vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č.5/2018 - Poskytování dotací v rámci 
programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem, s platností od 07.12.2018 a pověřuje 
starostu města jeho podpisem, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zveřejněním vnitřního přepisu dle bodu 1.1. tohoto usnesení na webových stránkách města 
Dvůr Králové nad Labem. 

 

Z/29/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

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

 

Z/30/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  podání Jiřího Burdy - Návrhy pro úpravu současné smlouvy s útulkem ve Dvoře Králové nad 
Labem doručené 24.10.2018, 

2 .   schva lu je  

2.1.  vyjádření č. j.: MUDK-VVS/123095-2018/jrl 94-2018 a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

 

Z/31/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy místních komunikací  
na obnovu ul. Čelakovského. 

 

Z/32/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2018 schválené Radou města Dvůr Králové nad Labem 
usnesením č. R/26/2018 - 1. 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 z 07.03.2013. 

 

Z/33/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtové opatření č. 8 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                               14.562.316,21 Kč 

· na straně výdajů snižuje                                      o                                    983.547,17 Kč 

· ve financování upravuje                                      o                               -15.545.863,38 Kč  

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018  

-       na straně příjmů                                                                                    415.382.162,06 Kč 

· na straně výdajů                                                                                    472.818.449,54 Kč 

· financování                                                                                             57.436.287,48 Kč 
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Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2018, po této úpravě v souhrnné výši 
57.436.287,48 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/34/2018 - 2. 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 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2019, včetně rozpočtů 
městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím sestavení: 

Celkové příjmy ve výši 425.643.713,88 Kč + financování 53.330.860,12 Kč = celkové zdroje 
478.974.574,00 Kč. Celkové výdaje ve výši 478.974.574,00 Kč.  Uvedený celkový schodek 
rozpočtu města na rok 2019 v souhrnné výši 53.330.860,12 Kč je pokryt jednak zůstatkem 
finančních prostředků z minulých let a také smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši 
úvěrového limitu 55 mil. Kč, 

1.2.  závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu 
města Dvůr Králové nad Labem na rok 2019 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019 a č. 2 
město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené příspěvkovým 
organizacím na rok 2019, závaznými ukazateli rozpočtu u tabulky č. 1 jsou stanoveny paragrafy 
rozpočtové skladby. Ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací 
překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů 
schváleného rozpočtu, 

1.3.  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných darů, 
příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2019 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, a to s časovou použitelností na 
období rozpočtového roku 2019, v souladu s § 18, odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

1.4.  předběžně rozpočtové opatření k rozpočtu za rok 2019 bez určení jeho pořadového čísla a 
konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny: 

• Změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění k 01.01.2019. 

• Upřesnění výše transferů dle schváleného státního rozpočtu a dle upřesnění dalších veřejných 
rozpočtů,  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit případné provedené rozpočtové změny v souladu s obsahem bodu 1.4. tohoto 
usnesení ke schválení v rámci rozpočtového opatření nejbližšímu zasedání zastupitelstva 
města, konanému po provedení těchto případných změn, v roce 2019. 

 

Z/35/2018 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2020 až 2021 
nahrazující dosavadní střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období 
let 2019 až 2020. 

 

 

 

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

 
 

 

 

  

  
 

 


