
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000180-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Prodej stavební parcely č. 3183 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem - 
SVJ bytového domu čp. 2196 (2194, 2195 a 2196) v ul. 5. května

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je vlastníkem stavební parcely č. 3183 o výměře 552 m2, k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem. Jedná se o stavební parcelu, na které se nachází stavba jiného vlastníka, a to bytový 
dům čp. 2194, 2195,2196 v ul. 5. května.
Město Dvůr Králové nad Labem v bytovém domě nevlastní žádnou bytovou jednotku. Společenství 
vlastníků jednotek domu čp. 2196 (2194, 2195, 2196) ve Dvoře Králové nad Labem, 5. května 2195, 544 
01 Dvůr Králové nad Labem, požádalo o prodej stavební parcely č. 
3183 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pod tímto bytovým domem.

Sazba pro prodej pozemků tohoto typu je vnitřním předpisem č. 10/2014 z 13.06.2014 "Zásady a postup 
při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem" stanovena ve výši 350 Kč/m2. 
Dle současné právní úpravy nelze pozemek jako celek nabídnout k prodeji právnické osobě (SVJ), 
jelikož se jedná o společnou část nemovité věci. Společné části nemovité věci mohou nabývat pouze 
vlastníci jednotek, a to ve výši svého podílu na společných částech bytového domu

Kupující - spoluvlastníci jsou specifikovaní na listu vlastnictví č. 5487, kde se mimo osobních údajů 
uvádí č. bytové jednotky a výše podílů na bytovém domě.
Záměr prodeje byl řádně zveřejněn po dobu patnácti dnů na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem. Po tuto dobu nebyla z řad občanů ani organizací k tomuto záměru podána žádná připomínka.

Pro velké množství účastníků předkládáme ke schválení obligatorní náležitosti smlouvy. Postup byl už v 
minulosti projednán se starostou města i právním oddělením. Umožňuje pružně reagovat na případnou 
změnu údajů uvedených v LV 5487 ke dni vyhotovení kupní smlouvy a rychlejší realizaci prodeje.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 21. 8. 2019
R/478/2019-27. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2019 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 193.200,00 Kč
Pozemek pod stavbou BD

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prodej pozemku vedeného jako stavební parcela č. 3183 o výměře 552 m2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, za cenu 350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 193.200 Kč, do 
podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek vymezených v budově čp. 2196 (čp. 
2194, čp. 2195, čp. 2196) stojící na st. p. č. 3183 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem, a to vlastníkům bytových jednotek č. 2194/11, 2194/12, 2194/21, 2194/22, 
2194/31, 2194/32, 2194/41, 2194/42, 2195/11, 2195/12, 2195/21, 2195/22, 2195/31, 
2195/32, 2195/41, 2195/42, 2196/11, 2196/12, 2196/21, 2196/22, 2196/31, 2196/32, 
2196/41, 2196/42. Velikosti prodávaných spoluvlastnických podílů a tomu odpovídající 



podíly na úhradě kupní ceny budou odpovídat velikosti podílů na společných částech 
budovy, příslušející každému vlastníkovi jednotky tak, jak jsou uvedeny na LV č. 5487, 
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: 29. 11. 2019

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek 

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000181-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Prodej stavební parcely č. 2631/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
- SVJ bytového domu čp. 2031, 2032 a 2033 v ul. Poděbradova

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je vlastníkem stavební parcely č. 2631/1 o výměře 81 m2, k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem. Jedná se o stavební parcelu, na které se nachází stavba jiného vlastníka, a to bytový 
dům čp. 2031, 2032 a 2033, ul. Poděbradova ve Dvoře Králové nad Labem. Město Dvůr Králové nad 
Labem v bytovém domě nevlastní žádnou bytovou jednotku.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2031, 2032, 2033 ve Dvoře Králové nad Labem, Poděbradova 
2032, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, požádalo o prodej stavební 
parcely č. 2631/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pod tímto bytovým domem. Sazba pro prodej 
pozemků tohoto typu je vnitřním předpisem č. 10/2014 z 13.06.2014 "Zásady a postup při prodeji a 
směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem" stanovena ve výši 350 Kč/m2.
Dle současné právní úpravy nelze pozemek jako celek nabídnout k prodeji právnické osobě (SVJ), 
jelikož se jedná o společnou část nemovité věci. Společné části nemovité věci mohou nabývat pouze 
vlastníci jednotek, a to ve výši svého podílu na společných částech bytového domu.
Kupující - spoluvlastníci jsou specifikovaní na listu vlastnictví č. 5758, kde se mimo osobních údajů 
uvádí č. bytové jednotky a výše podílů na bytovém domě.
Záměr prodeje byl řádně zveřejněn po dobu patnácti dnů na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem. Po tuto dobu nebyla z řad občanů ani organizací k tomuto záměru podána žádná připomínka.

Pro velké množství účastníků předkládáme ke schválení obligatorní náležitosti smlouvy. Postup byl už v 
minulosti projednán se starostou města i právním oddělením. Umožňuje pružně reagovat na případnou 
změnu údajů uvedených v LV 5758 ke dni vyhotovení kupní smlouvy a rychlejší realizaci prodeje.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 21. 8. 2019
R/477/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2019 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 28.350,00 Kč
Pozemek pod stavbou BD

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prodej pozemku vedeného jako stavební parcela č. 2631/1 o výměře 81 m2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, za cenu 350 Kč/m2, tj. celková kupní cena 28.350 Kč, do podílového 
spoluvlastnictví vlastníkům jednotek vymezených v budově čp. 2031, 2032, 2033, 
stojících na st. p. č. 2629 a 2631/1, obě v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, a 
to vlastníkům jednotek č. 2031/11, 2031/12, 2031/21, 2031/22, 2031/31, 2031/32, 
2031/41, 2031/42, 2032/11, 2032/12, 2032/21, 2032/22, 2032/31, 2032/32, 2032/41, 
2032/42, 2033/11, 2033/12, 2033/21, 2033/22, 2033/31, 2033/32, 2033/41, 2033/42. 
Velikosti prodávaných spoluvlastnických podílů a tomu odpovídající podíly na úhradě 
kupní ceny budou odpovídat velikosti podílů na společných částech budovy, příslušející 
každému vlastníkovi jednotky tak, jak jsou uvedeny na LV č. 5758, 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: 29. 11. 2019

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek 

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000182-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Prodej části pozemkové parcely č. 1827/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 1827/1 o výměře 1 585 
m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Pozemková parcela je pronajímána za účelem rodinné rekreace.

požádala o 
prodej této části pozemku.
Vzhledem k případné možnosti rozvoje koupaliště, např. rozšíření parkovací plochy, nesouhlasí dotázané 
odbory ODP a RISM a ani starosta a místostarosta města v současné době s prodejem žádané části 
pozemkové parcely č. 1827/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 21. 8. 2019
R/472/2019-27. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. neschvaluje

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 1827/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímky

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000183-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Prodej stavební parcely č. 2277 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem – 
více účastníků

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem stavební parcely č. 2277 o výměře 160 m2 v 
k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o pozemek pod stavbou cizího vlastníka.

zástupce všech vlastníků bytového domu čp. 1931 v ul. Školní, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, požádala o prodej výše uvedené stavební parcely za účelem narovnání právního vztahu.
Pozemky pod bytovými domy se prodávají do podílového spoluvlastnictví, dle podílu na společných 
částech domu. Výše podílů na společných částech budovy jsou zapsány na LV č. 5971, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov pro obec a katastrální 
území Dvůr Králové nad Labem.

Sazba pro prodej pozemků tohoto typu je vnitřním předpisem č. 10/2014 z 13.06.2014 „Zásady a postup 
při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem" stanovena na 350 Kč/m2.

Záměr prodeje byl řádně zveřejněn po dobu patnácti dnů na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem. Po tuto dobu nebyla z řad občanů ani organizací k tomuto záměru podána žádná připomínka.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 21. 8. 2019
R/471/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2019 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 56.000,00 Kč
Pozemek pod BD

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prodej stavební parcely č. 2277 o výměře 160 m2, v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
kupní cenu 350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 56.000 Kč, v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, do podílového spoluvlastnictví, a to: 

 spoluvlastnický podíl ve 
výši 5425/24250 za kupní cenu 12.528 Kč,  

, spoluvlastnický podíl ve výši 21390/48500 za kupní cenu 
24.698 Kč a  
spoluvlastnický podíl ve výši 8130/24250 za kupní cenu 18.774 Kč,

1.2. schvaluje kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/0583 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. 10. 2019

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek 

Příloha č. 2 - kupní smlouva č. OEMM/KUPP - 2019/0583

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000184-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Prodej části pozemkové parcely č. 3774/2 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem  

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 3774/2 o výměře 7 302 
m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Na pozemku se mimo jiné nachází komunikace, ulice Zlatníkova a 
Sochorova, Dvůr Králové nad Labem.

 požádal o prodej části pozemkové 
parcely č. 3774/2 o výměře 50 až 121 m2 za účelem vytvoření odstavné plochy pro vozidla ve vlastnictví 
žadatele.
Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o travnatou plochu podél komunikace v této části bez 
chodníkové plochy. Zároveň se na ploše nachází ochranné pásmo památného stromu. Na základě těchto 
skutečností odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor životního prostředí nesouhlasí s prodejem 
žádané části pozemku.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 4. 9. 2019
R/504/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. neschvaluje

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 3774/2, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek 

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000185-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Prodej části pozemkové parcely č. 2062/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem - SVJ pro dům 5. května 2197-2199

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 2062/1 o výměře 2 329 
m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o ostatní plochu mezi bytovými domy.
Společenství vlastníků - dům 5. května 2197-2199, se sídlem 5. května 2198, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, požádalo o prodej části výše uvedené pozemkové parcely za účelem vybudování odstavné 
plochy pro parkování vozidel před bytovým domem čp. 2197-2199.
V případě prodeje žádané části pozemku a vybudování odstavné plochy dojde k zlepšení průjezdnosti 
místní komunikace na p. p. č. 2062/10 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

Záměr prodeje byl řádně zveřejněn po dobu patnácti dnů a po tuto dobu nebyla z řad občanů ani 
organizací k tomuto záměru podána žádná připomínka.

Sazba pro prodej pozemků tohoto typu je vnitřním předpisem č. 10/2014 z 13.06.2014 "Zásady a postup 
při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem" stanovena na 200 Kč/m2.
Geometrickým plánem č. 5029-300/2019 ze dne 16.08.2019 byla oddělena část pozemku č. 2062/1 o 
výměře 171 m2, která je označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 2062/13. Náklady na 
vyhotovení geometrického plánu ve výši 6.700 Kč budou připočítány ke kupní ceně.
Celková kupní cena včetně nákladů na vyhotovení geometrického plánu činí 40.900 Kč.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 4. 9. 2019
R/511/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2019 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 40.900,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 2062/1 o výměře 171 m2, k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, která je dle geometrického plánu č. 5029-300/2019 označená jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 2062/13, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 200 Kč/m2, 
tj. za kupní cenu ve výši 34.200 Kč a úhradu nákladů na vyhotovení geometrického plánu 
ve výši 6.700 Kč, tj. za celkovou kupní cenu 40.900 Kč, Společenství vlastníků - dům 5. 
května 2197-2199, 5. května 2198, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/0819 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. 10. 2019

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímky 

Příloha č. 2 - geometrický plán č. 5029-300/2019 

Příloha č. 3 - kupní smlouva č. OEMM/KUPP - 2019/0819

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000188-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Prodej části pozemkové parcely č. 2050/10 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem 

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je vlastníkem pozemkové parcely č. 2050/10 o výměře 2 235 m2 v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem. Pozemková parcela se využívá jako areál (zahrada) MŠ Drtinova.

opakovaně požádali o prodej části výše uvedeného 
pozemku za účelem rozšíření své zahrady, a to v šířce 2 – 5 m. Žadatelé ve své žádosti mimo jiné 
uvádějí, že na žádané části pozemku neplánují vybudovat žádnou stavbu, jde jim pouze o rozšíření jejich 
pozemku a zajištění ochranných pásem staveb.

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem dne 07.03.2013 pod číslem usnesení Z/389/2013 – 17. 
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem neschválilo prodej části pozemku.
Žádaná část pozemku je součástí areálu MŠ Drtinova a Mgr. Dagmar Anschlangová, ředitelka MŠ 
Drtinova, jednoznačně nesouhlasí s prodejem části zahrady.
V současné době na základě získané dotace “Všichni správně tušíme, že s přírodou se učíme“ byla 
zahájena úprava zahrady MŠ.
Požadovaná část pozemku je dle územního plánu zařazena jako plocha občanského vybavení – veřejná 
infrastruktura a jeho připojení do sousedního zastavěného stavebního pozemku s objektem pro bydlení je 
nepřípustné.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 4. 9. 2019
R/508/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. trvá

1.1. na svém usnesení č. Z/389/2013 - 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem, ze 
dne 07.03.2013, kterým nebyl schválen prodej části p. p. č. 2050/10 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem 

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek 

Příloha č. 2 - snímek s vyznačenou částí 

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000189-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Prodej části pozemkové parcely č. 673, v k. ú. Zboží u Dvora 
Králové 

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 673 o výměře 1 068 
m2, v k. ú. Zboží u Dvora Králové.

požádala mimo jiné o prodej části 
pozemkové parcely č. 673 o výměře cca 72 m2.
Žádaná část pozemkové parcely č. 673 je zpevněná část podél stávající komunikace. Zpevněná plocha 
byla v minulosti vyhotovena na náklady žadatelky a slouží převážně k parkování vozidel v jejím 
vlastnictví. Jedná se o část pozemku, který je součástí komunikace a sousedí s oplocením nemovitostí 
jiného vlastníka (čp. 9). Zároveň sama žadatelka vlastní dostatečně velkou nemovitost s možností 
parkování.
Žádost o prodej byla konzultována s vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství (dále jen ODP).
Vedoucí ODP nesouhlasí s prodejem části pozemkové parcely č. 673 v k. ú. Zboží u Dvora Králové z 
důvodu, že se jedná o komunikaci bez chodníkové plochy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 10. 7. 2019
R/437 3.1./2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. neschvaluje

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 673 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000193-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Nabídka majetku ve vlastnictví České republiky

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem obdrželo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
nabídku majetku ve vlastnictví České republiky, a to spoluvlastnického podílu pozemkové parcely č. 
690/6 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o velikosti 1/2 z celkové výměry pozemku.

Pozemková parcela č. 690/6 o výměře 292 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem je v katastru nemovitostí 
vedena jako ostatní plocha, ostatní komunikace a je ve spoluvlastnictví České republiky s příslušností 
hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (1/2), (1/4) a 

 (1/4). Pozemek je zatížen věcným břemenem ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o. 
(plyn). Na pozemkové parcele se nachází stávající neprůjezdná asfaltová komunikace, která slouží jako 
přístup k soukromým nemovitostem. V pozemkové parcele se nachází část stávajícího veřejného 
osvětlení, vodovod ani kanalizace se tam nenacházejí.

Vzhledem ke skutečnosti, že se na pozemku nachází účelová komunikace, bude případný 
spoluvlastnický podíl možné převést úplatně, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Bezúplatný 
převod je možný pouze v případě, že se jedná o místní komunikaci zařazenou v pasportu.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 10. 7. 2019
R/436/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. nesouhlasí

1.1. s úplatným nabytím spoluvlastnického podílu pozemkové parcely č. 690/6 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem ve výši 1/2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem od České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačeným pozemkem

Příloha č. 2 - nabídka majetku ve vlastnictví České republiky

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000194-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Odkoupení pozemků v rámci majetkového narovnání vlastnictví - 
vrt HV-1 Hrubá Luka

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Zastupitelstvo města dne 14.03.2019 pod číslem usnesení Z/18/2019 - 3. Zastupitelstvo města Dvůr 
Králové nad Labem souhlasilo s odkoupením stavební parcely č. 4585 o výměře 39 m2, pozemkové 
parcely č. 2689/2 o výměře 205 m2, 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, za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem, na základě kterého byla podána žádost o odkoupení pozemků.

Na stavební parcele č. 4585 o výměře 39 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se nachází stavba čerpací 
stanice vrtu „HV-1 Hrubá Luka“ ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem. Stavební parcela byla 
původně ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad. V lednu 2019 
bylo převedeno právo s hospodařením na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Pozemková parcela č. 2689/2 o výměře 205 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem je ochranným pásmem 
1. stupně zdroje pitné vody. S pozemkovou parcelou nebylo možné dříve nakládat, a to s ohledem na 
blokaci pozemků v rámci církevních restitucí.

Nyní město Dvůr Králové nad Labem obdrželo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
ke schválení kupní smlouvu, na základě níž odkoupí stavební parcelu č. 4585 a pozemkovou parcelu č. 
2689/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 74.000

Přílohou materiálu je smlouva zkontrolovaná právním oddělením.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 10. 7. 2019
R/436/2019 - 24. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2019 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 74.000,00 Kč
Bude hrazeno z položky 6130.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. odkoupení stavební parcely č. 4585 o výměře 39 m2, pozemkové parcely č. 2689/2 o 
výměře 205 m2, 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, za kupní cenu ve výši 74.000 Kč,

1.2. kupní smlouvu č. 65/512/2019 (ES OEMM/KUPP-2019/0696) 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: 11. 10. 2019

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek

Příloha č. 2 - detailní snímek

Příloha č. 3 - smlouva č. OEMM/KUPP-2019/0696

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000199-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 4028/1, č. 4734/3, obě v 
k. ú. Dvůr Králové nad Labem

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Zastupitelstvo města dne 20.06.2019 pod číslem usnesení Z/54/2019 – 5. Zastupitelstvo města Dvůr 
Králové nad Labem souhlasilo 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 
a pověřilo starostu města podpisem žádosti o bezúplatný převod pozemků.

Na základě uvedeného usnesení zastupitelstva města byla Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových zaslána žádost o bezúplatný převod pozemkových parcel č. 4028/1, č. 4734/3, obě v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem.

O pozemky bylo požádáno s ohledem na skutečnost, že se na uvedených pozemkových parcelách č. 
4028/1, č. 4734/3, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, nacházejí stávající chodníky a v katastru 
nemovitostí jsou evidovány s využitím ostatní plocha, ostatní komunikace.

Nyní město Dvůr Králové nad Labem obdrželo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku.

Přílohou materiálu je smlouva zkontrolovaná právním oddělením.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. bezúplatné nabytí 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,

1.2. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 79/512/2019 (ES 
OEMM/DAR-2019/0845) 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: 11. 10. 2019

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačenou p. p. č. 4028/1



Příloha č. 2 - snímek s vyznačenou p. p. č. 4734/3

Příloha č. 3 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/0845

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000200-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Darování pozemků v rámci majetkového vypořádání pozemků po 
rekonstrukci komunikace - nábřeží Benešovo, Štefánikova

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem a Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace v 
současné době spolupracují na majetkovém narovnání vlastnických vztahů k pozemkům, a to v rámci 
provedené rekonstrukce komunikace v ulicích Štefánikova a nábřeží Benešovo.

Na uvedenou rekonstrukci komunikace byl vyhotoven geometrický plán č. 4757-84/2017, kterým došlo 
k zaměření stávajícího skutečného stavu komunikace a rozdělení dotčených pozemků.

Rekonstrukcí komunikace jsou dotčeny následující pozemky v k. ú. Dvůr Králové nad Labem ve 
vlastnictví:
1) města Dvůr Králové nad Labem
- pozemková parcela č. 4112 - oddělují se díly „h“ o výměře 18 m2, „a“ o výměře 113 m2 které se 
přislučují do pozemkové parcely č. 3726/1,
- pozemková parcela č. 4113 - odděluje se díl „b“ o výměře 67 m2, který se přislučuje do pozemkové 
parcely č. 3726/1,
- pozemková parcela č. 4110 - oddělují se díly „q“ o výměře 4 m2, „l“ o výměře 108 m2, které se 
přislučují do pozemkové parcely č. 3726/1,
- pozemková parcela č. 4111- odděluje se díl „g“ o výměře 1 m2, který se přislučuje do pozemkové 
parcely č. 3726/1,
- pozemková parcela č. 4109 - oddělují se díly „p“ o výměře 3 m2, „s“ o výměře 3 m2 které se přislučují 
do pozemkové parcely č. 3726/1, díl „v“ o výměře 69 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 
3740/5,
- pozemková parcela č. 4100 – odděluje se díl „k2“ o výměře 13 m2, který se přislučuje do pozemkové 
parcely č. 3740/2,
- pozemková parcela č. 4099/1 – odděluje se díl „q2“ o výměře 247 m2, který se přislučuje do 
pozemkové parcely č. 3740/2,
- pozemková parcela č. 4105 – oddělují se díly „i1“ o výměře 23 m2, „l1“ o výměře 87 m2, které se 
přislučují do pozemkové parcely č. 3740/8,
- pozemková parcela č. 4103 – odděluje se díl „x1“ o výměře 56 m2, který se přislučuje do pozemkové 
parcely č. 3740/8,
- pozemková parcela č. 4101 – odděluje se díl „i2“ o výměře 81 m2, který se přislučuje do pozemkové 
parcely č. 3740/8,
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, o celkové výměře 893 m2,

2) Královéhradeckého kraje
- pozemková parcela č. 3726/1
odděluje se díl „j“ o výměře 52 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 1688/20,
odděluje se díl „m“ o výměře 46 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 3714/1,
odděluje se díl „d“ o výměře 52 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 3725/1,
odděluje se díly „n“ o výměře 8 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4109,
odděluje se díl „o“ o výměře 3 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4109,
odděluje se díl „k“ o výměře 34 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4110,
odděluje se díl „r“ o výměře 3 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4110,
odděluje se díl „e“ o výměře 5 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4111,
odděluje se díl „i“ o výměře 13 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4112,



odděluje se díl „c“ o výměře 11 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4113,
- pozemková parcela č. 3740/8
odděluje se díl „r1“ o výměře 38 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 1848/1,
odděluje se díl „o1“ o výměře 42 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 3737,
odděluje se díl „b2“ o výměře 45 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 3738,
odděluje se díl „e2“ o výměře 65 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 3739/1,
odděluje se díl „f2“ o výměře 1 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4101/3,
odděluje se díl „v1“ o výměře 43 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4103,
odděluje se díl „y1“ o výměře 9 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4103,
odděluje se díl „a2“ o výměře 1 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4103,
odděluje se díl „q1“ o výměře 18 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4104,
odděluje se díl „h1“ o výměře 3 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4105,
odděluje se díl „k1“ o výměře 2 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4105,
odděluje se díl „j1“ o výměře 32 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4106/1,
odděluje se díl „m1“ o výměře 2 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4106/1,
odděluje se díl „w1“ o výměře 113 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4106/1,
odděluje se část o výměře 10 m2, která je označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 3740/12,
- pozemková parcela č. 3740/5
odděluje se díl „x“ o výměře 52 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 3728/1,
odděluje se díl „e1“ o výměře 18 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4105,
odděluje se díl „g1“ o výměře 5 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4106/1,
odděluje se díl „f1“ o výměře 3 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4109,
odděluje se díl „u“o výměře 18 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4110,
- pozemková parcela č. 3740/2
odděluje se díl „o2“ o výměře 61 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 3747/2,
odděluje se díl „s2“ o výměře 3 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4100,
odděluje se díl „l2“ o výměře 53 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4106/2,
odděluje se díl „r2“ o výměře 40 m2, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4106/2,
odděluje se část o výměře 35 m2, která je označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 3740/13,
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, o celkové výměře 939 m2.

Geometrický plán č. 4757-84/2017 není dosud zapsán v katastru nemovitostí a s ohledem na jeho rozsah 
není celý přílohou materiálu.

Záměr darovat dotčené části pozemků z vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, byl projednán radou města dne 18.09.2019 a je zveřejněn. K projednání 
zastupitelstvu města bude předloženo v prosinci 2019.

Darování pozemků podléhá též schvalovacímu procesu Královéhradeckého kraje, jehož podkladem je 
výpis z usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem o schválení bezúplatného převodu 
pozemků, proto není předkládána ke schválení smlouva. Smlouva bude předložena k podpisu 
Královéhradeckým krajem až po dokončení jejich schvalovacího procesu.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. bezúplatné nabytí částí pozemkové parcely č. 3726/1, které jsou dle geometrického plánu 
č. 4757-84/2017 označeny jako díly „j“, „m“, „d“, „n“, „o“, „k“, „r“, „e“, „i“, „c“, „r1“, 



„o1“, „b2“, „e2“, „f2“, „v1“, „y1“, „a2“, „q1“, „h1“, „k1“, „j1“, „m1“, „w1“ a části 
označené jako nově vzniklá pozemková parcela č. 3740/12, částí pozemkové parcely č. 
3740/5, které jsou dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díly „x“, „e1“, 
„g1“, „f1“, „u“, částí pozemkové parcely č. 3740/2, které jsou dle geometrického plánu č. 
4757-84/2017 označeny jako díly „o2, „s2“, „l2“, „r2“ a části označené jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 3740/13, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to za 
podmínky, zákazu zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let 
ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede 
vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, 
užívat je výhradně jako pozemky pod stavbou chodníků, místních komunikací a veřejné 
zeleně v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména je nebude využívat ke komerčním či 
jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům neposkytne, od Královéhradeckého 
kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, s právem hospodařit s majetkem 
kraje pro Správu silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizaci,

2. pověřuje

2.1. starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti v souladu s bodem 
1.1. tohoto usnesení.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - rozsah geometrického plánu

Příloha č. 2 - tabulka geometrického plánu s vyznačenými pozemky

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000201-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Odkoupení stavební parcely č. 12/1, jejíž součástí je stavba čp. 7, 
pozemkových parcel č. 10/3, č. 10/4, všechny v k. ú. Lipnice u 
Dvora Králové

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem obdrželo přednostní nabídku k odkupu „Lipnické 
sokolovny“ vč. okolních pozemků.
Jedná se o stavební parcelu č. 12/1 o výměře 613 m2, jejíž součástí je stavba čp. 7 a pozemkových parcel 
č. 10/3 o výměře 250 m2, č. 10/4 o výměře 64 m2, všechny v k. ú. Lipnice u Dvora Králové. Stavba čp. 
7 je tvořena stávající tělocvičnou a bytovou částí. Na pozemkové parcele č. 10/4 se nachází stávající 
asfaltová komunikace, na pozemkové parcele č. 10/3 převažuje zeleň.

Na základě obdržené nabídky proběhlo několik jednání vč. prohlídky přímo na místě, a to za účasti 
zástupce vlastníka, členů osadního výboru, starosty, místostarosty, odboru RISM, odboru OEMM. 
Během jednání byly ze strany zástupce vlastníka upřesňovány podmínky prodeje a vznášeny požadavky.

Zástupce vlastníka požadoval především odprodej části pozemkové parcely č. 10/2 (nachází se na ní 
asfaltový propojovací chodník) podél pozemkové parcely č. 10/1, prodej pozemkové parcely č. 7/1 
(nachází se na něm zeleň) a zřízení příjezdu k pozemkové parcele č. 10/1 přes pozemkovou parcelu č. 
6/1 (je zde vybudováno dětské hřiště), všechny v k. ú. Lipnice u Dvora Králové. Uvedené požadoval s 
ohledem na novou výstavbu RD na pozemkové parcele č. 10/1 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové.

Při prvním jednání byla zástupcem vlastníka požadována přibližná kupní cena od 5.000.000 Kč do 
6.000.000 Kč. Při proběhlé prohlídce, s případným zápočtem za požadované pozemky města, byla 
požadována kupní cena ve výši cca 4.500.000 Kč. Při poslední schůzce zástupce vlastníka požadoval 
konečnou kupní cenu ve výši 5.000.000 Kč, kterou podmiňoval odprodejem výše uvedených pozemků 
(jejich částí) z vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. neschvaluje

1.1. odkoupení stavební parcely č. 12/1, jejíž součástí je stavba čp. 7, pozemkových parcel č. 
10/3, č. 10/4, všechny v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, za kupní cenu ve výši 5.000.000 
Kč, od .

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačenými pozemky

Příloha č. 2 - snímek s ortofotomapou

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000202-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Směna pozemků v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se společností 
JUTA a. s.

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Společnost JUTA a. s. vznesla požadavek na narovnání vlastnických vztahů k pozemkům, které se 
nacházejí v areálu závodu a pod stávajícími stavbami společnosti JUTA a. s. (v ulicích Eklova, 
Dobrovského). V rámci vzneseného požadavku byla projednána možnost směny za pozemky ve 
vlastnictví společnosti JUTA a. s., které se nacházejí pod komunikací v ulici Eklova.

Jedná se o směnu následujících pozemků:
1) z vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem
- pozemková parcela č. 4250 o výměře 127 m2,
- část pozemkové parcely č. 3533 o výměře 686 m2, označenou dle geometrického plánu č. 
4973-33/2019 jako díl „a“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 204/1
- stavební parcela č. 4700 o výměře 114 m2, která se nachází pod stávající stavbou,
- stavební parcela č. 4254 o výměře 9 m2, která se nachází pod stavbou,
- stavební parcela č. 4255 o výměře 43 m2, která se nachází pod stávající stavbou,
- stavební parcela č. 4256 o výměře 4 m2, která se nachází pod stávající stavbou,
- část pozemkové parcely č. 3537 o výměře 75 m2, označenou dle geometrického plánu č. 4972-32/2019 
jako díl „d“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 4216,
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, o celkové výměře 1 058 m2, dle znaleckého posudku oceněny 
na cenu obvyklou ve výši 362.540 Kč (tabulková cena ve výši 300.620 Kč),

2) z vlastnictví JUTY a. s.
- část pozemkové parcely č. 3879 o výměře 135 m2, označenou dle geometrického plánu č. 
4972-32/2019 jako díl „b“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 3537,
- část stavební parcely č. 2075 o výměře 15 m2, která je dle geometrického plánu č. 4972-32/2019 
označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4936,
- část stavební parcely č. 767 o výměře 17 m2, označenou dle geometrického plánu č. 4972-32/2019 jako 
díl „a“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 353,
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o celkové výměře 167 m2, dle znaleckého posudku oceněny na 
cenu obvyklou ve výši 60.120 Kč (tabulková cena ve výši 60.910 Kč).

Vzhledem k rozdílným výměrám a cenám bude ze strany společnosti JUTA a. s. doplacena částka ve výši 
301.630 Kč (362.540 Kč – 60.910 Kč). Dále společnost JUTA a. s. uhradí polovinu vynaložených 
nákladů na pořízení geometrických plánů a znaleckých posudků ve výši 12.300 Kč (celkové náklady 
činily 24.600 Kč) a polovinu poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 500 Kč (celkem 
1.000 Kč).

Záměry směny pozemků byly řádně zveřejněny po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem. V době zveřejnění nebyly ze strany občanů ani organizací uplatněny žádné 
připomínky.

Přílohou materiálu je smlouva zkontrolovaná právním oddělením a odsouhlasená společností JUTA a. s.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019



*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2019 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 314.430,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. směnu pozemkové parcely č. 4250 o výměře 127 m2, části pozemkové parcely č. 3533 o 
výměře 686 m2 označenou dle geometrického plánu č. 4973-33/2019 jako díl „a“, který se 
přislučuje do pozemkové parcely č. 204/1, stavební parcely č. 4700 o výměře 114 m2, 
stavební parcely č. 4254 o výměře 9 m2, stavební parcely č. 4255 o výměře 43 m2, 
stavební parcely č. 4256 o výměře 4 m2, části pozemkové parcely č. 3537 o výměře 75 
m2 označenou dle geometrického plánu č. 4972-32/2019 jako díl „d“, který se přislučuje 
do pozemkové parcely č. 4216 za část pozemkové parcely č. 3879 o výměře 135 m2 
označenou dle geometrického plánu č. 4972-32/2019 jako díl „b“, který se přislučuje do 
pozemkové parcely č. 3537, část stavební parcely č. 2075 o výměře 15 m2, která je dle 
geometrického plánu č. 4972-32/2019 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 
4936, část stavební parcely č. 767 o výměře 17 m2 označenou dle geometrického plánu č. 
4972-32/2019 jako díl „a“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 353, všechny v k. 
ú. Dvůr Králové nad Labem s finančním vyrovnáním ve výši 301.630 Kč a s úhradou 
poloviny vynaložených nákladů, se společností JUTA a. s., se sídlem Dukelská 417, 544 
01 Dvůr Králové nad Labem,

1.2. směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2019/0852 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: 31. 10. 2019

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačenými pozemky

Příloha č. 2 - geometrický plán č. 4972-32/2019

Příloha č. 3 - geometrický plán č. 4973-33/2019

Příloha č. 4 - smlouva č. OEMM/SMEN-2019/0852

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000203-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Bezúplatný převod stavební parcely č. 1047, jejíž součástí je 
stavba čp. 840, pozemkové parcely č. 3856, obě v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem - "Oční škola"

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Královéhradecký kraj požádal město Dvůr Králové nad Labem o bezúplatný převod budovy čp. 840 
„oční školy“ včetně přilehlého pozemku, a to ve veřejném zájmu (popsáno v žádosti, která je přílohou).

Jedná se o stavební parcelu č. 1047 o výměře 359 m2, jejíž součástí je stavba občanského vybavení čp. 
840, pozemkovou parcelu č. 3856 o výměře 983 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

Cena obvyklá za stavební parcelu č. 1047, jejíž součástí je stavba čp. 840 a pozemkovou parcelu č. 3856, 
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, je dle aktualizovaného znaleckého posudku ve výši 4.936.000 Kč.

Dále byl vyhotoven znalecký posudek na stavební parcely č. 517, č. 518, obě v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem (užívané jako parkoviště), podle kterého je cena obvyklá stanovena ve výši 650.000 Kč.

S ohledem na požadavek bezúplatného převodu přikládáme seznam nákladů za posledních 5 let:
- odkoupení pozemkové parcely č. 537, stavebních parcel č. 517, č. 518 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
o celkové výměře 1 308 m2 za 915.600 Kč (700 Kč/m2),
- vyhotovení znaleckého posudku na „Oční školu“ za 6.600 Kč (v roce 2017),
- výměna oken za 300.000 Kč (v roce 2013)
- rekonstrukce prádelny a žehlírny za 41.000 Kč (v roce 2014)
- injektáž zdiva za 75.500 Kč (v roce 2015)
- provětrávaná fasáda za 56.000 Kč (v roce 2016)
- aktualizace znaleckého posudku z roku 2017 a znalecký posudek na stavební parcely č. 517 a č. 518 za 
5.200 Kč,
- znalecký posudek na čp. 940 vč. pozemků za 4.300 Kč,
celkem bylo ze strany města investováno cca 1.404.200 Kč.

Od roku 2017 nebylo do budovy čp. 840 ze strany města Dvůr Králové nad Labem investováno, a to i s 
ohledem na probíhající jednání o případném převodu do vlastnictví Královéhradeckého kraje.

Na stavební parcele č. 1047, jejíž součástí je stavba čp. 840, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, je v katastru 
nemovitostí zapsáno zástavní právo smluvní pro Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a. s. pro 
úvěr, který je splatný v roce 2021.

Doplňující informace vedoucího RAF:
Předmětná nemovitost je zastavena ve prospěch Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pobočka 
Hradec Králové. (dále jen ČMZRB, a.s.), a to od r. 2006 v souvislosti s předchozím přijatým tzv. 
zvýhodněným úvěrem (i v návaznosti na dotační akci kanalizace Lipnice) na výstavbu vodovodu v 
městské části Lipnice. Uvedený úvěr je splácen čtvrtletně (poslední splátky proběhnou v roce 2021), 
aktuálně (k 30.06.2019) zbývá uhradit na jistině úvěru cca 2,5 mil. Kč. Zástavní právo dle dikce platné 
zástavní smlouvy je zřízeno na dobu do úplného uspokojení všech pohledávek ČMZRB, a.s. vztahujících 
se ke Smlouvě o zvýhodněném úvěru. Zástavní právo zřízené toto smlouvou působí i vůči každému 
možnému pozdějšímu vlastníku zástavy. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem i specifičnosti úvěru 
není aktuálně příliš reálné, z věcného a především časového hlediska, prokonat příslušné změny ve 
stávajících smluvních dokumentech s bankou.



PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. neschvaluje

1.1. bezúplatný převod stavební parcely č. 1047, jejíž součástí je stavba čp. 840, pozemkové 
parcely č. 3856, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, do vlastnictví Královéhradeckého 
kraje,

2. schvaluje

2.1. záměr prodeje stavební parcely č. 1047, jejíž součástí je stavba čp. 840, pozemkové 
parcely č. 3856, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, do vlastnictví Královéhradeckého 
kraje,

3. ukládá

vedoucí OEMM

3.1. zveřejnit záměr prodat dle bodu 2.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem.

Termín: 4. 10. 2019

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačenými pozemky

Příloha č. 2 - žádost

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000230-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Prodej části pozemkové parcely č. 4018 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem 

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 4018 o výměře 596 m2 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

 požádal o prodej části výše uvedeného 
pozemku o výměře cca 30 m2. Žádaná část pozemku se nachází mezi plotem ve vlastnictví žadatele a 
cyklostezkou. Prodejem žádané části pozemku nedojde k omezení provozu na cyklostezce.
Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODP) a odbor životního prostředí (OŽP) nemá námitek k 
prodeji žádané části pozemku.

Geometrickým plánem č. 5017-218/2019 byla oddělena část pozemku č. 4018 o výměře 37 m2, k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem, která je označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4018/2. Náklady na 
vyhotovení geometrického plánu ve výši 6.300 Kč budou připočítány ke kupní ceně.
Vnitřní předpis č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové 
nad Labem nestanovuje cenu pro prodej pozemků tohoto typu, kupní cena byla stanovena znaleckým 
posudkem č. 363/2019 ze dne 17.08.2019, a to ve výši ve výši 355 Kč/m2. Celková kupní cena včetně 
nákladů na vyhotovení geometrického plánu činí 19.435 Kč.

Záměr prodeje byl řádně zveřejněn po dobu patnácti dnů a po tuto dobu nebyla z řad občanů ani 
organizací k tomuto záměru podána žádná připomínka.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 4. 9. 2019
R/502/2019 - 28. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2019 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 19.435,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 4018 o výměře 37 m2, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
která je dle geometrického plánu č. 5017-218/2019 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 4018/2, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 
13.135 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 363/2019 z 17.08.2019 a úhradu nákladů 
na vyhotovení geometrického plánu ve výši 6.300 Kč, tj. za celkovou kupní cenu 19.435 
Kč, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/0815 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. 10. 2019

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek 

Příloha č. 2 - geometrický plán č. 5017-218/2019

Příloha č. 3 - kupní smlouva č. OEMM/KUPP-2019/0815

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000235-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Odkoupení areálu autobusového nádraží

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Zastupitelstvo města dne 20.06.2019 pod číslem usnesení Z/75/2019 – 5. Zastupitelstvo města Dvůr 
Králové nad Labem vzalo na vědomí nabídku od společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. na 
odkoupení areálu autobusového nádraží za kupní cenu ve výši 9.900.000 Kč, se zřízením předkupního 
práva a dále pověřilo starostu města jednáním o podobě kupní smlouvy.

Na základě proběhlých jednání nyní město Dvůr Králové nad Labem obdrželo od společnosti ARRIVA 
VÝCHODNÍ ČECHY a. s. návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva.

Předmětem kupní smlouvy je areál autobusového nádraží, který je tvořen následujícími pozemky:
- pozemková parcela č. 142/5 o výměře 5 506 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemková parcela č. 143/2 o výměře 495 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemková parcela č. 143/4 o výměře 57 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemková parcela č. 148/3 o výměře 947 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemková parcela č. 148/11 o výměře 3 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemková parcela č. 2616/3 o výměře 1 011 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemková parcela č. 3569/1 o výměře 862 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemková parcela č. 3569/3 o výměře 96 m2, ostatní plocha, zeleň,
- pozemková parcela č. 3571/30 o výměře 8 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemková parcela č. 3571/31 o výměře 146 m2, ostatní plocha, zeleň,
všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

Jedná se o pozemky o celkové výměře 9 131 m2.

Kupní cenu společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. požaduje ve výši 9.900.000 Kč - DPH není 
uplatňováno (cena je snížena z původně požadované kupní ceny ve výši 12.700.000 Kč), jejíž splatnost 
je sjednána nejpozději do 31.03.2020.
Finanční prostředky budou zahrnuty do návrhu rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2020.

Dále společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. sjednává v kupní smlouvě předkupní právo ve 
prospěch města Dvůr Králové nad Labem ve vztahu k pozemkové parcele č. 151 a stavební parcele č. 
1251, jejíž součástí je budova čp. 1076, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

Přílohou materiálu je návrh kupní smlouvy, který byl zaslán společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY 
a. s. k odsouhlasení, případné změny budou předloženy nejpozději při projednání v zastupitelstvu města.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2020 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 9.900.000,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje



1.1. 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 Labem, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 9.900.000 Kč, od společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ 
ČECHY a. s., se sídlem Na Ostrově 1477, 537 01 Chrudim a zřízení 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,

1.2. kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva č. OEMM/KUPP-2019/0883 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: 16. 10. 2019

3. ukládá

vedoucímu RAF

3.1. zahrnout finanční prostředky do návrhu rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem pro rok 
2020.

Termín: 31. 12. 2019

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačenými pozemky

Příloha č. 2 - smlouva č. OEMM/KUPP-2019/0883

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie


