
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000237-2019-RAF

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Zápis a usnesení z jednání finančního výboru zastupitelstva města

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jiřičková Alexandra

ZPRÁVA:

V souvislosti s konáním zasedání zastupitelstva města 26.09.2019 se uskuteční 25.09.2019 jednání 
finančního výboru zastupitelstva města. Zápis z uvedeného jednání bude předložen zastupitelům města.

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 25.09.2019.

PŘÍLOHY:

ZPRACOVAL: Plecháč Martin



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000196-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZM

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Kontrolní výbor ZM prováděl dle usnesení ZM ze dne 14.03.2019 Z/3/2019 namátkovou kontrolu 
výběrových řízení města a jím zřízených organizací, se zaměřením na dodržování zákonů a vnitřních 
předpisů města a dále prověřoval, zde v těchto řízeních nedochází ke střetu zájmů.
Celkem bylo kontrolováno 10 vytipovaných veřejných zakázek, a to dvě z roku 2017, pět z roku 2018 a 
tři z roku 2019. Kontrolován byl zejména jejich soulad s vnitřním předpisem města č. 14/2016 Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem a dálo bylo 
kontrolováno, zda nedochází u veřejných zakázek ke střetu zájmů.
O provedené kontrole byl sepsán zápis, který byl předložen k vyjádření vedoucímu odboru RISM. Zápis 
spolu s vyjádřením vedoucího odboru RISM je přílohou tohoto materiálu.
Při kontrole předložených veřejných zakázek nebyl shledán střet zájmů a k jednotlivým zjištěním KV se 
vyjádřil vedoucí odboru RISM.
Členové kontrolního výboru pro příští kontroly požadují od vedoucích odborů předložení kompletní 
dokumentace, včetně všech dodatků k předmětu kontroly. Předseda KV žádá, aby tato povinnost byla 
výslovně uvedena v usneseních, kterými se budou zadávat KV nové kontrolní úkoly.
Členové kontrolního výboru dále doporučují, aby v usneseních RM, týkajících se zadávání VŘMR byl 
uváděn seznam oslovených firem.
Vnitřní předpis města č. 14/2016 byl s účinností ke dne 27.06.2019 nahrazen novým vnitřním předpisem 
města č. 7/2019 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad 
Labem, který reagoval na zkušenosti a změny od roku 2016. Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané 
městem od 27.06.2019 se již řídí tímto novým vnitřním předpisem města.

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. zápis kontrolního výboru ZM ze dne 10.06.2019 o provedené kontrole dle usnesení 
zastupitelstva města ze dne 14.03.2019 Z/3/2019,

1.2. zjištění kontrolního výboru ZM, že při kontrole předložených veřejných zakázek nebyl 
shledán střet zájmů,

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Zápis

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000195-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Vyřízení požadavků a podnětů Osadních výborů 

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Na základě obdržení zápisu z jednání osadních výborů města Dvůr Králové nad Labem z 15.04.2019, 
Osadního výboru Zboží z 20.05.2019 a Osadního výboru Žireč z 12.06.2019 předkládáme radě města 
informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů osadních výborů. Odpověď Osadnímu výboru 
Zboží byla odeslána 20.06.2019 a Osadnímu výboru Žireč 01.08.2019.

Na zápis ze společné schůze Osadních výborů města Dvůr Králové z 15.04.2019 nebyla zasílána 
písemná odpověď. Vedení města k zápisu z jednání osadních výborů města Dvůr Králové nad Labem z 
15.04.2019 uvádí:

Veškerá problematika uváděná osadními výbory je v řešení, tedy záležitosti průběžně probíhají v duchu 
informací, které jsou jednotlivým osadním výborům postupovány. Společná schůzka z výše uvedeného 
zápisu v letošním roce proběhla, další je dle zájmu osadních výborů plánována na počátek měsíce října.
Schůzky se s osadními výbory dle jejich potřeb nebo potřeb města průběžně uskutečňují (viz jednotlivé 
zápisy) a podněty jsou dle možnosti řešeny. Bohužel je nutné zkonstatovat, že prezentované osobní 
pocity některých zástupců osadních výborů nereflektují reálné možnosti, smysl a celkové preference 
města v kontextu s rozpočtovými možnostmi jako celku.
Stanovené prioritní záměry osadních výborů jsou řešeny, a to včetně možnosti zařazení do návrhu 
rozpočtu města, nutná je u nich však potřebná způsobilost, která není ze strany města ani jeho vedení 
blokována, ale dána třetími osobami, nebo reálnými možnostmi vyřešení. Názor na dlouhodobost 
řešených záležitostí je však ze strany osadních výborů často vnímán zcela neobjektivně, mimo reálnou 
praxi.

Osadní výbor Lipnice:
Komunikace u MŠ
Pracuje se na projektovém řešení a majetkových vztazích, předpoklad vyřešení rok 2020.

Převod pozemků v „Panské čtvrti“
Pracuje se na vyřešení majetkoprávních vztahů, předpoklad vyřešení nelze predikovat.

Tělocvična v Lipnici
Zcela nereálný požadavek na cenu nemovitosti mimo předpoklad znaleckého rámce, včetně 
neuchopitelných souvisejících požadavků prodávajícího

Osadní výbor Verdek:
Pěší komunikace Verdek – Dvůr Králové n. L.
Odsouhlasena variantní trasa (požadovaná vlastnicky nereálná), řeší se majetkoprávní vztahy a technické 
souvztažnosti.

Obratiště u MŠ Verdek
Záležitost osadním výborem preferována v současnosti nejméně, bude rozklíčena z hlediska užívání 
plochy několika subjekty a skutečnou potřebností, pak dále řešena.

Vjezd na hřbitov
Probíhá stavební řízení, akce zdržována majetkoprávními vztahy třetích osob, předpoklad vyřešení nelze 
predikovat.



Splašková kanalizace
Je komunikován s OV způsob řešení, bude zahájena první etapa PD pro vodoprávní stavební řízení, 
prolongující platné ÚR v součinnost s dílčí trasou dle bodu pěší komunikace Verdek – Dvůr Králové.

Osadní výbor Zboží:
Chodník Zboží – Dvůr Králové n. L.
OV řeší váhu petičního požadavku z předchozího období, oproti novému požadavku, který dle osobního 
zjištění není beze zbytku podporován, požadavek na chodník při státní silnici je navíc v současnosti 
podpořen možnostmi směn dotčených nemovitostí.

Pronájem místní komunikace
Vyřešen.

Technické služby
OV musí řešit tak jako jiné OV přímo s TSm.

Osadní výbor Žireč:
Není zřejmé, proč právě OV Žireč zdůrazňuje své požadavky oproti ostatním OV, jak máme tento stav 
chápat není jasné ani v zápisu zdůvodněné.

Kanalizace a ČOV Žireč
Záležitost je v řešení, probíhají konzultace k možnosti čerpání dotace na akci. Zvažuje se podání žádosti, 
nebo modifikace řešení.

Rekonstrukce vodovodní sítě
Z hlediska plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury bude tato záležitost na základě městské 
servisní organizace vyřešena.

Výstavba nových chodníků
Meziměstská část je v přípravě, kterou se počítá ukončit vydáním příslušných povolení v roce 2020, 
následně bude možné přistoupit k realizaci v korespondenci s dotačními možnostmi. V současnosti v 
části trasy probíhají majetkoprávní jednání, které budou mít vliv na termínování.
V městské části váže výstavby chodníků na příslušný dotační titul, a na akci kanalizace, obojí je 
udržitelností svázané, není tedy žádoucí řešit chodníky nad trasami kanalizačními v předstihu.

Měřiče rychlosti
Osazení měřičů rychlosti je dáno možností souhlasu PČR, související věc byla s OV řešena, vzhledem k 
nepochopení možností dané legislativou osadním výborem se není možné zabývat. Součinnost s MP je 
projednávána. Není průkazně odůvodněno tvrzení uvedené v předloženém zápisu „za hranou 
bezpečnosti“.

K závěrečným připomínkám všech OV, předložených společně:

Dodržování zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích:
• Pokud budou návrhy týkající se rozvoje obce a rozpočtu obce, vždy budou předloženy příslušným 
orgánům k projednání.
• Vedoucím odborů bude uloženo, aby návrhy předkládané ZM a RM k rozhodnutí, byly projednány a 
předloženy s vyjádřením osadním výborům.
• Pravidelně jsou ZM předkládány zápisy ze schůzí osadních výborů včetně vyjádření, která k těmto 
zápisům obdržely. K tomuto způsobu vyřízení nebyly nikdy ze strany OV vzneseny připomínky.

Respektování pozice předsedy OV:
Vedení města se nedomnívá, že by předsedové OV nebyli respektováni.



Pravidelné schůzky osadních výborů s vedením města:
Jak již bylo popsáno v úvodu, letos jedna schůzka již proběhla a druhá dle zájmu OV proběhne dle citace 
v zápisu OV. Jednotlivé schůzky vedení města s OV průběžně probíhají.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 4. 9. 2019

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. zprávu o vyřízení požadavků a podnětů osadních výborů z 15.04.2019, Osadního výboru 
Zboží z 20.05.2019 a Osadního výboru Žireč z 12.06.2019.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Zápis z jednání Osadních výborů města Dvůr Králové nad Labem 

Příloha č. 2 - Zápis OV Zboží z 20.05.2019 + odpověď z 20.06.2019

Příloha č. 3 - Zápis OV Žireč z 12.06.2019 + odpověď z 01.08.2019

ZPRACOVAL: Nováková Jana


