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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

8. 
VÝPIS Z USNESENÍ 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

konaného dne 07.11.2019 

Z/129/2019 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. cenu za čištění odpadních vod v zařízení čistírny odpadních vod ve vlastnictví společnosti 

EVORADO IMPORT, a. s., IČO 26891395, se sídlem nám. 14. října 1307/2, Praha 5 za 

období od 01.01.2014 do doby prodeje ČOV, v souhrnné částce 37.758.310,00 Kč včetně 

DPH, 

2. rozhoduje 

2.1. o uhrazení doplatku za čištění odpadních od 01.01.2014 do doby prodeje ČOV ve výši dle 

dohody o vypořádání vzájemných nároků, č. KTÚ/DOHO-2019/0885, 

3. schvaluje 

3.1. dohodu o vypořádání vzájemných nároků, č. KTÚ/DOHO-2019/0885, uzavřenou mezi 

městem Dvůr Králové nad Labem, společností EVORADO IMPORT, a. s., IČO 26891395, se 

sídlem nám. 14. října 1307/2, Praha 5 jako vlastníkem ČOV a společností LITAVE s. r. o., 

IČO 28942850, se sídlem Biskupský Dvůr 2095/8, Praha 1 jako provozovatelem ČOV 

a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3.2. dohodu č. KTÚ/DOHO-2019/0897, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem, 

společností EVORADO IMPORT, a. s., IČO 26891395, se sídlem nám. 14. října 1307/2, 

Praha 5 jako vlastníkem ČOV a společností WWTP DKNL, s. r. o. se sídlem Luční 3055, 

Dvůr Králové nad Labem, IČO 27205011 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

4.1. předložit dohodu o vypořádání vzájemných nároků č. KTÚ/DOHO-2019/0885 a dohodu 

č. KTÚ/DOHO -2019/0897 starostovi města k podpisu, 

Termín: 30.11.2019 

5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. v souvislosti s realizací a následným profinancováním závěrů uvedených souhrnně pod 

body 1. až 3.1. tohoto usnesení, projednat s financujícím bankovním ústavem 
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(Československá obchodní banka, a. s.) časově omezené navýšení stávajícího rámce 

kontokorentních úvěrů (minimálně v rozsahu bodu 2.1. tohoto usnesení) na zabezpečení 

pokrytí zvýšené náročnosti na rozsah peněžních toků města. 

Termín: 30.11.2019 

Z/130/2019 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. v souladu s ust. § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích o přijetí 

ručitelského závazku k zajištění úhrady kupní ceny ve výši 120.000.000,00 Kč 

a nezaplacení případných úroků z prodlení, smluvních pokut či náhrady škody dlužníkem 

společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. se sídlem 

náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labe, IČO 28818334, vůči věřiteli společnosti 

EVORADO IMPORT, a. s., IČO 26891395, se sídlem nám. 14. října 1307/2, Praha 5 z kupní 

smlouvy na koupi ČOV, 

1.2. v souladu s ust. § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích o přijetí 

ručitelského závazku k zajištění úhrady dluhů vyplývajících ze smlouvy o úvěru ve znění 

případných dodatků, ve výši jistiny 100.000.000,00 Kč, jejího příslušenství a případných 

nedostatků ve finanční dokumentaci dlužníkem společností Městské vodovody 

a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. se sídlem náměstí Denisovo 766, Dvůr 

Králové nad Labe, IČO 28818334, vůči věřiteli Československé obchodní bance, a. s. se 

sídlem Radlická 333/150, 15057 Praha 5, 

2. schvaluje 

2.1. ručitelské prohlášení ručitele města Dvůr Králové nad Labem a věřitele společnosti 

EVORADO IMPORT, a. s., IČO 26891395, se sídlem nám. 14. října 1307/2, Praha 5 

k zjištění dluhu, č. KTÚ/OSTA-2019/0884 dle bodu 1.1. usnesení a pověřuje starostu 

města jeho podpisem, 

2.2. Dohodu o ručení č. 20190013930 ručitele města Dvůr Králové nad Labem a věřitele 

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, naše 

č. KTÚ/DOHO-2019/0896 k zajištění dluhu dle bodu 1.2. usnesení a pověřuje starostu 

města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO 

3.1. předložit ručitelská prohlášení č. KTÚ/OSTA-2019/0884 a č. KTÚ/DOHO-2019/0896 

uvedená v bodě 2.1. a 2.2. usnesení, starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.11.2019 

Z/131/2019 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci o průběhu jednání o koupi ČOV od společnosti EVORADO IMPORT, a. s., 

IČO 26891395, se sídlem nám. 14. října 1307/2, Praha 5, 

2. souhlasí 

2.1. po projednání a vyhodnocení podstatných okolností spojených s koupí, financováním, 

provozováním a dalším rozvojem ČOV, s odkoupením ČOV společností Městské 

vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., jejímž jediným společníkem je 

město Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 120.000.000,00 Kč, 
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2.2. v souladu s čl. XI. odst. 4) zakladatelské listiny s uzavřením a obsahem kupní smlouvy, 

která bude uzavřena mezi společností EVORADO IMPORT, a. s., IČO 26891395, se sídlem 

nám. 14. října 1307/2, Praha 5 jako prodávajícím a společností Městské vodovody 

a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. jako kupujícím a dále úvěrové smlouvy 

a zástavní smlouvy, které budou uzavřeny mezi ČSOB, a. s. a společností Městské 

vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., 

3. pověřuje 

3.1. starostu města podpisem písemného souhlasu dle čl.2.1. ve formě výpisu z usnesení ZM, 

tohoto usnesení a současně v souladu s čl. VII. odst. 2) zakladatelské listiny podpisem 

smluv uvedených v čl. 2.2. spolu s jednatelem společnosti, pokud o nich dle čl. X. odst. 1) 

písm. i) a j) zakladatelské listiny rozhodne jediný společník vykonávající působnost valné 

hromady. 

Z/132/2019 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. v souladu s ust. 85 písm. e) zákona o obcích o zvýšení základního kapitálu obchodní 

společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. se sídlem 

náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem, IČO 28818334 o částku ve výši 

20.000.000,00 Kč, když rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu má tyto parametry. 

Město Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, se sídlem městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, PSČ 544 17 (dále jen „Město Dvůr Králové nad 

Labem“), jako jediný společník společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 

nad Labem s. r. o., IČO 28818334, se sídlem Dvůr Králové nad Labem, náměstí Denisovo 

766, PSČ 544 01 (dále jen „Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem s. r. o.“ nebo „společnost“), rozhoduje o zvýšení základního kapitálu této 

společnosti takto: 

Základní kapitál společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem s. r. o. se zvyšuje z částky 200.000,00 Kč (dvě stě tisíc korun českých) o částku 

20.000.000,00 Kč (dvacet milionů korun českých) na částku 20.200.000,00 Kč (dvacet 

milionů dvě stě tisíc korun českých), a to převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení 

dosavadního vkladu společníka společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 

nad Labem s. r. o., tedy vkladu Města Dvůr Králové nad Labem. 

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno převzetím vkladové povinnosti a na jejím 

základu peněžitým vkladem Města Dvůr Králové nad Labem s využitím přednostního 

práva jako jediného společníka společnosti k účasti na zvýšení základního kapitálu 

společnosti. 

Lhůta pro převzetí vkladové povinnosti s využitím přednostního práva se stanoví na 

1 (jeden) měsíc ode dne rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady 

o zvýšení základního kapitálu společnosti. 

V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vznikat nové podíly stávajícího 

společníka, když podíl tohoto společníka se v důsledku převzetí závazku ke zvýšení jeho 

vkladu pouze zvýší, avšak zůstane zachován druh jeho podílu, který bude nadále podílem 

základním, 

2. ukládá starostovi města 

2.1. ve spolupráci s jednatelem společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem s. r. o., se sídlem náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem zajistit sepsání 

a podepsání notářského zápisu o zvýšení základního kapitálu společnosti Městské 

vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., se sídlem náměstí Denisovo 766, 
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Dvůr Králové nad Labem, dle bodu. 1.1. tohoto usnesení, případně dalších k tomu 

nutných listin, 

Termín: 30.11.2019 

3. pověřuje 

3.1. Radu města Dvůr Králové nad Labem zadáním analýzy transformace právní formy 

uvedené obchodní společnosti ze společnosti s ručením omezeným na jinou formu 

kapitálové obchodní společnosti nebo korporátní změny v rámci stávající společnosti 

s ručením omezeným ve srovnání se současným stavem.          Termín 31.03.2020 

Z/133/2019 - 8. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. posílení kontokorentního rámce obsaženého ve Smlouvě o úvěru č. 0010/18/5648 

s Československou obchodní bankou, a. s. na 80 mil. Kč pro období od 11.11.2019 do 

29.09.2020, 

1.2. v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

o úvěru č. 0010/18/5648 (ES č. RAF/FIN-2018/0230-D-1) s Československou obchodní 

bankou, a. s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto dodatku, 

2.  ukládá vedoucímu RAF 

2.1. předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0010/18/5648 

(ES č. RAF/FIN-2018/0230-D-1) v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení. 

Termín: 08.11.2019 

 

 

 

 

 

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

starosta města            místostarostka 


