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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

5. 
VÝPIS Z USNESENÍ 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

konaného dne 20.06.2019 

 

Z/40/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

2. schvaluje 

2.1. nové termíny nesplněných úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle přílohy 
č. 2. 

Z/41/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 19.06.2019. 

Z/42/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Lipnice 
z 16.01.2019 a 18.03.2019, Osadního výboru Žireč z 21.01.2019 a 03.04.2019, Osadního 
výboru Verdek z 21.02.2019 a 04.04.2019, Osadního výboru Zboží 21.04.2019. 

Z/43/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. schvaluje 

1.1. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
veřejnoprávní smlouvu č. KTÚ/VERJ-2018/568 s obcí Trotina o výkonu některých úkolů 
Městské policie Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Z/44/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy 
č. KTÚ/DOUS-2019/0504 s obcí Velký Vřešťov a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.2. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků                           
č. KTÚ/VERJ-019/0415 s obcí Velký Vřešťov a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
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Z/45/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy 
č. KTÚ/DOUS-2019/0489 s obcí Mostek a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.2. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků          
č. KTÚ/VERJ-2019/0409 s obcí Mostek a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Z/46/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.      schvaluje 

1.1. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy 
č. KTÚ/DOUS-2019/0481 s obcí Horní Brusnice a pověřuje starostu města jejím 
podpisem, 

1.2. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků               
č. KTÚ/VERJ-2019/0401 s obcí Horní Brusnice a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Z/47/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy 
č. KTÚ/DOUS-2019/0475 s obcí Bílé Poličany a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

1.2. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků               
č. KTÚ/VERJ-2019/0391 s obcí Bílé Poličany a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Z/48/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  rozhoduje 

1.1. o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč Nadačnímu fondu pro podporu Městské 
nemocnice, a. s., ve Dvoře Králové nad Labem, 

2. schvaluje 

2.1. darovací smlouvu č. KTÚ/DAR-2019/0623 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Z/49/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. prodej pozemku vedeného jako stavební parcela č. 4536 o výměře 468 m2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, za cenu 350 Kč/m2, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům 
jednotek vymezených v budově čp. 2883, 2884, stojících na st. p. č. 4536, v katastrálním 
území Dvůr Králové nad Labem, a to vlastníkům jednotek č. 2883/1, 2883/2, 2883/3, 
2883/4, 2883/5, 2883/6, 2883/7, 2883/8, 2883/9, 2883/10, 2883/11, 2883/12, 2884/13, 
2884/14, 2884/15, 2884/16, 2884/17, 2884/18, 2884/19, 2884/20, 2884/21, 2884/22, 
2884/23 a 2884/24. Velikosti prodávaných spoluvlastnických podílů a tomu odpovídající 
podíl na úhradě kupní ceny bude odpovídat velikosti podílu na společných částech 
budovy, příslušející každému vlastníkovi jednotky tak, jak jsou uvedeny na LV č. 5790, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, 

2. ukládá starostovi města 

2.1. vypracovat návrh smlouvy dle bodu 1.1. tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města 
uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva 
podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 

Termín: 31.07.2019
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Z/50/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. odkoupení pozemkové parcely č. 3884 o výměře 1.299 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 428.743 Kč, od společnosti SLEZAN HOLDING 
a. s., se sídlem Václavská 316/12, Praha 2 - Nové Město, 120 00, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/0549 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2. ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 10.07.2019 

Z/51/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. odkoupení pozemkových parcel č. 1941/3 o výměře 4.306 m2, č. 1941/5 o výměře 
1.435 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou kupní cenu 80 Kč/m2, 
tj. za celkovou kupní cenu ve výši 459.280 Kč, od Ing. Zdeňka Fibicha, ********** 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/0552 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 10.07.2019 

Z/52/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  souhlasí 

1.1. s odkoupením části pozemkové parcely č. 3392/1, v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, od Gabriely Kudernatschové Lexové, 
*********, Ludmily Lexové, *********, 

2.  schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2019/0554 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. souhlasí 

3.1. s odkoupením části pozemkové parcely č. 865/5, v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, od Mgr. Mileny Březinové, *********, 
Mgr. Pavlíny Pánkové, **********, 

4. schvaluje 

4.1. smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OEMM/BUDK-2019/0553 v souladu s bodem 3.1. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

5. ukládá vedoucí OEMM 

5.1. předložit smlouvy dle bodů 2.1. a 4.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 10.07.2019 

Z/53/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. odkoupení pozemkových parcel č. 1928 o výměře 3.586 m2, č. 1929/3 o výměře 952 m2, 
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 70 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
ve výši 317.660 Kč, od Lenky Nývltové, *********, Václava Vonky, **********, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/0558 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
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a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 10.07.2019 

Z/54/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  souhlasí 

1.1. s bezúplatným nabytím pozemkových parcel č. 4028/1, č. 4734/3, obě 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, a to z důvodu, že se 
na pozemkových parcelách nacházejí stávající chodníky, 

2.  pověřuje 

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

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit žádost v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 28.06.2019 

Z/55/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 673/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
o výměře 14 m2, která je dle geometrického plánu č. 5006-189/2019 označena jako nově 
vzniklá pozemková parcela č. 673/10 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od České republiky - 
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3. 

2.  pověřuje 

2.1. starostu města podpisem žádosti o bezúplatný převod části pozemku v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení, 

2.2. starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu části pozemku v souladu 
s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. předložit žádost o bezúplatný převod části pozemku v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 28.06.2019 

Z/56/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  neschvaluje 

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 83/1 v k. ú. Lanžov, Ladislavu a Jitce Kočí, ********. 

Z/57/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. prodej bytové jednotky č. 1988/33 v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo v obci 
a k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 521/17416 
na společných částech domu čp. 1987, 1988, 1989, st. p. č. 2347, Boženě Mackové, 
*********, za celkovou kupní cenu 841.728 Kč, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2019/0369 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit kupní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 20.07.2019 
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Z/58/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  ukončuje 

1.1. platnost usnesení č. Z/147/2011 - 5. ZM ze dne 08.09.2011, kterým byl schválen postup 
stanovení nabídkové ceny bytových jednotek určených k prodeji. 

2.  schvaluje 

2.1. předložený postup při prodeji bytových jednotek č. 1987/12, č. 1988/21, č. 1989/11, 
č. 1989/22 a č. 1989/31, vše v čp. 1987, 1988, 1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, 

2.2. nabídkovou cenu bytových jednotek uvedených v bodě 2.1. tohoto usnesení ve výši ceny 
v místě a čase obvyklé dle ocenění znalce, 

2.3. znění vzorové nabídky na odkoupení bytových jednotek a pověřuje starostu města 
podpisem nabídek stávajícím nájemníkům, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zveřejnit záměr prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení 
na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

3.2. předložit nabídky na odkoupení bytových jednotek v souladu s bodem 2.1. tohoto 
usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 10.07.2019 

Z/59/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  neschvaluje 

1.1. prodej částí pozemkové parcely č. 1085/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Miroslavu 
a Miroslavě Tauchmannovým, ********** a Liboru Trejbalovi, ***********. 

Z/60/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. odkoupení spoluvlastnických podílů částí pozemkové parcely č. 1497/13 o výměře 73 m2, 
které jsou v geometrickém plánu č. 4962-1/2019 označené jako díl „a“ a „e“ a částí 
pozemkové parcely č. 1497/19 o výměře 87 m2, které jsou v geometrickém plánu 
č. 4962-1/2019 označené jako díl „d“ a „h“, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, od Pavla 
a Marty Bujárkových, **********, Martina a Jitky Bujárkových, ********* a Josefa 
a Heleny Bujárkových, *********, za celkovou kupní cenu 24.000 Kč, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/0414 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

2.1. předložit kupní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.07.2019 

Z/61/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  rozhoduje 

1.1. nevyhovět návrhu Josefa a Markéty Odlových na pořízení změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem spočívající v zařazení plochy na p. p. č. 908/12 v katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem do využití BI - plochy bydlení v rodinných domech – městské 
a příměstské. 

Z/62/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  uděluje 

1.1. in memoriam čestné občanství města Dvůr Králové nad Labem Janu Václavu Berglovi 
za významný přínos v oblasti výtvarného umění. 
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Z/63/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo veřejné zakázky „Čistírna odpadních vod 
ve Dvoře Králové nad Labem“ zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Z/64/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  bere na vědomí 

1.1. zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2018. 

Z/65/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  uděluje 

1.1. Cenu města Dvůr Králové nad Labem za celoživotní přínos profesionálnímu hasiči Zdeňku 
Šedivkovi, v oblasti hudby hudební skupině Wostruha, za autorství knihy Nebylo jim 
souzeno žít - Pavlíně Špatenkové a Heleně Rezkové, za celoživotní dílo v hudební oblasti 
Josefu Kočnarovi in memoriam, za celoživotní přínos v oblasti sportu Antonínu Valáškovi 
a Josefu Pospíšilovi, za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2018 Dominice Jansové, 
Jakubu Grusovi a Karolíně Grohové. 

Z/66/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. Akční plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2019 - 2020, v souladu 
se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

Z/67/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč na obnovu vnějšího pláště objektů PhMr. Romanu 
Chaloupkovi, **********, na obnovu fasády nemovitosti čp. 56, náměstí T. G. Masaryka, 
Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2019/0602 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Z/68/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2018 
jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2018. 

Z/69/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem, sestavenou 
k 31.12.2018, 

2.  nevznáší 

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

Z/70/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2018 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2018 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. 
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Z/71/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

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 2019 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-
2019/0521) 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. 

Z/72/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2019 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet 
na rok 2019 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
- na straně příjmů zvyšuje o 24.157.236,89 Kč 
- na straně výdajů zvyšuje o 28.406.289,70 Kč 
- ve financování upravuje o    4.249.052,81 Kč 
-  
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2019: 
- na straně příjmů 458.648.903,47 Kč 
- na straně výdajů 515.714.640,70 Kč 
- financování           57.065.737,23 Kč. 

 
Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2019, po této úpravě v souhrnné výši 
57.065.737,23 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/73/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  schvaluje 

1.1. upravený Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 
2020 až 2021 nahrazující v plném rozsahu dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města 
Dvůr Králové nad Labem na období let 2020 až 2021. 

Z/74/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. nabídku společnosti EVORADO IMPORT, a. s., na řešení budoucích vztahů ohledně čistírny 
odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem a projevuje zájem v souladu s bodem B) 
předložené nabídky. 

2.  pověřuje 

2.1. starostu města jednáním o podmínkách koupě a podobě kupní smlouvy ve smyslu 
varianty B) nabídky a předložit návrh kupní smlouvy odsouhlasený společností EVORADO 
IMPORT, a. s. k projednání na nejbližším jednání zastupitelstva města. 

Z/75/2019 - 5. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.  bere na vědomí 

1.1. nabídku na odkoupení pozemkových parcel č. 142/5 o výměře 5.506 m2, č. 143/2 
o výměře 495 m2, č. 143/4 o výměře 57 m2, č. 148/3 o výměře 947 m2, č. 148/11 o výměře 
3 m2, č. 2616/3 o výměře 1.011 m2, č. 3569/1 o výměře 862 m2, č. 3569/3 o výměře 96 m2, 
č. 3571/30 o výměře 8 m2, č. 3571/31 o výměře 146 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad 
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Labem za kupní cenu ve výši 9.900.000 Kč od společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s., 
se sídlem Na Ostrově 1477, 537 01 Chrudim a se zřízením předkupního práva 
k pozemkové parcele č. 151 a stavební parcele č. 1251, jejíž součástí je budova čp. 1076, 
vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

2.  pověřuje 

2.1. starostu města jednáním o podobě kupní smlouvy v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a předložit návrh kupní smlouvy odsouhlasený společností ARRIVA VÝCHODNÍ 
ČECHY a. s. k projednání na nejbližším jednání zastupitelstva města. 

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

 


