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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

33. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 13.11.2019 

R/666/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. dohodu č. KTÚ/OSTA-2019/0982 o ukončení platnosti smlouvy č. KTÚ/OSTA-2013/143, 

včetně dodatku č. 1, č. KTÚ/OSTA-2013/143-D1 uzavřenou mezi městem Dvůr Králové 

nad Labem a MěVaK Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. s účinnosti ke dni 30.11.2019. 

R/667/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z jednání dopravní komise rady města ze dne 23.10.2019, 

2. souhlasí 

2.1. s realizací zpevněné odstavné plochy za budovou polikliniky v ulici Hradební, 

2.2. s umístěním autobusové zastávky na náměstí Odboje, 

2.3. s realizací omezení rychlosti jízdy v ulici Nový Vorlech na 30 km/hod., 

2.4. se změnou přednosti jízdy na křižovatce u Šindelářské věže, 

3. nesouhlasí 

3.1. s opětovným zřízením autobusové zastávky v ulici Zborovská, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. zajistit realizaci zpevněné odstavné plochy za budovou polikliniky v ulici Hradební, 

4.2. prověřit možnosti zřízení autobusové zastávky na náměstí Odboje, 

4.3. zajistit realizaci omezení rychlosti jízdy v ulici Nový Vorlech na 30 km/hod., 

4.4. zajistit realizaci změny přednosti jízdy na křižovatce u Šindelářské věže, 

4.5. prověřit možnost zřízení přechodu pro chodce v ulici Raisova v blízkosti vjezdu do areálu 

rybářského svazu, 

Termín: 30.09.2020 
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5. ukládá vedoucímu RAF 

5.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu na rok 2020. 

Termín: 10.12.2019 

R/668/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

přijetí darů na projekt „Odpadový kalendář - rok 2020“ ve výši 5.000 Kč od Bohuslava 

Žižky, Verdek 28, Dvůr Králové nad Labem, IČO 48138274, ve výši 5.000 Kč od Jaroslava 

Janečka, Kotkova 792, Dvůr Králové nad Labem, IČO 11110953, ve výši 5.000 Kč od 

společnosti Lukas trade s. r. o., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem, IČO 25920413, 

ve výši 10.000 Kč od společnosti Transport Trutnov, s. r. o., V Aleji 131, Trutnov, 

IČO 62063588, ve výši 10.000 Kč od společnosti Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 

Hradec Králové, IČO 42194920, 

1.2. darovací smlouvy č. OŽP/DAR-2019/0977, č. OŽP/DAR-2019/0978, č. OŽP/DAR-

2019/0979, č. OŽP/DAR-2019/0980 a č. OŽP/DAR-2019/0981 ve smyslu bodu 1.1. tohoto 

usnesení a pověřuje starostu města jejich podpisem, 
 

2. ukládá vedoucímu OŽP 

2.1. předložit darovací smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 03.12.2019 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. zahrnout příslušné příjmy a výdaje do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: 10.12.2019 

R/669/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis č. 7/2019 z jednání stavebně - architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad 

Labem ze dne 29.10.2019, 

2. rozhoduje 

2.1. o zřízení funkce městského architekta. 

R/670/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. protokol o otevírání obálek a protokol z jednání hodnotící komise ze dne 04.10.2019, 

protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 

15.10.2019 veřejné zakázky na vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru na 

akci: „III/30011 Dvůr Králové nad Labem - Zálesí - Doubravice, 2. etapa“, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na výše 

uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy Ing. Ivan Šír, 

projektování dopravních staveb CZ s. r. o., Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 

500 02 Hradec Králové, IČO 25962914, s nabídkovou cenou 1.650.000 Kč bez DPH, 
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tj. 1.996.500 Kč vč. DPH , přičemž část prací, které bude financovat město Dvůr Králové 

nad Labem, je ve výši 705.000 Kč bez DPH, tj. 853.050 Kč vč. DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2019/1012 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné 

zakázky a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2019/1012 starostovi města k podpisu. 

Termín: 18.11.2019 

R/671/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s přijetím dotace ve výši 30.000 Kč od společnosti ČEZ, a. s. na nákup osvětlení a výzdobu 

vánočního stromu, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvu o reklamě a propagaci č. RISM/DAR-2019/1011 se společností ČEZ, a. s., Duhová 

2/1444, 140 53 Praha 4, IČO 45274649, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

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

Termín: 23.11.2019 

R/672/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. usnesení č. R/646/2019 - 32. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30.10.2019, 

2. schvaluje 

2.1. záměr směnit části pozemkových parcel č. 2250 a č. 2322/10, obě v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, za pozemkovou parcelu č. 3771/6 a části pozemkových parcel č. 2322/2, 

č. 2322/6, č. 2322/8, č. 2322/11, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, se společností 

EPOS, spol. s. r. o., se sídlem Seifertova 1165, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

3.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr směny dle 

bodu 2.1. tohoto usnesení. 

Termín: 14.11.2019 

R/673/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 1535/30, 

č. 1539/3, č. 3714/3, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 15.000 Kč bez příslušné sazby DPH (tj. 18.150 Kč včetně příslušné sazby 

DPH), s obnovou stávajícího vrchního kabelového vedení včetně podpěrných bodů na 

částech pozemkových parcel č. 1535/30, č. 1539/3, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

a s umístěním zemního kabelového vedení v části pozemkové parcely č. 3714/3 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 
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2. schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

číslo: IV-12-2018980/SoBS VB/1 (ES OEMM/BUDO-2019/0970) se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, která je na 

základě plné moci zastoupena společností ELPROM CZ, s. r. o., se sídlem Hořice, Hálkova 

875, 508 01 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 03.12.2019 

R/674/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3657, č. 3658/1, 

č. 4918, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 5024-1117/2019, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500 Kč bez příslušné sazby 

DPH (tj. 605 Kč včetně příslušné sazby DPH) pro společnost GasNet, s. r. o., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 8800082680_1/VB/P (ES OEMM/VB-

2019/0971) se společností GasNET, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 

nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností GridServices, s. r. o., se 

sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 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: 03.12.2019 

R/675/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3524/12, 

č. 3529/1, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 4588-2088/2015, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné 

sazby DPH (tj. 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH) pro společnost GasNet, s. r. o., 

1.2. smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 8800081114_1/VB/P (ES OEMM/VB-

2019/0972) se společností GasNET, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 

nad Labem, která je na základě plné moci zastoupena společností GridServices, s. r. o., se 

sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 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: 03.12.2019 
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R/676/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 975/2, č. 975/4, obě v k. ú. Verdek, za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem, 

2.  ukládá vedoucí OEMM 

2.1. zveřejnit záměr prodeje dle bodu 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 20.11.2019 

R/677/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s bezúplatným nabytím stavebních objektů na pozemkových parcelách 

v k. ú. Žireč Městys, SO 04.2 Rekultivace zemníku – na pozemkové parcele č. 504/1, SO 

05.3 Obnova odvodnění v místě zemníku – na pozemkové parcele č. 504/1, SO 05.4 

Obnova odvodnění na pozemku 523/1 – na pozemkové parcele č. 523/1, SO 06.4 

Náhradní výsadba na pozemku města Dvůr Králové nad Labem – na pozemkové parcele 

č. 504/1,  které budou vybudovány v rámci stavby protipovodňového opatření s názvem 

„SN Žireč“ od Povodí Labe, státního podniku, se sídlem Víta Nejedlého 951, Slezské 

Předměstí, 500 03 Hradec Králové, 

1.2. schválit smlouvu o budoucím předání vyvolané investice číslo O994190129 

(ES OEMM/BUDO-2019/0973) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu 

města jejím podpisem. 

R/678/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. souhlasit s odkoupením části pozemkové parcely č. 3519/8 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem za cenu stanovenou znaleckým posudkem od Královéhradeckého kraje, se sídlem 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

1.2. schválit smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. EOMM/BUDK-2019/0974 v souladu 

s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/679/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3657, 

č. 3656/1, č. 3653/1, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 200 Kč bez příslušné sazby DPH (tj. 242 Kč včetně příslušné sazby DPH) za 

každý započatý metr uloženého plynového vedení a zařízení, pro GasNet, s. r. o., 

2.  schvaluje 

2.1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OEMM/BUDO-2019/0975 se 

společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, která 

je na základě plné moci zastoupena společností GridServices, s. r. o. se sídlem 

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 03.12.2019 

R/680/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit prodej stavební parcely č. 1341 o výměře 401 m2, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za kupní cenu 350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 140.350 Kč, Vasilisu 

a Konstantině Damianidisovým, bytem ****************************************, 

1.2. schválit kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/0976 v souladu s bodem 1.1. tohoto 

usnesení a pověřit starostu města jejím podpisem. 

R/681/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. schválit darování částí pozemkové parcely č. 4112, které jsou dle geometrického plánu 

č. 4757-84/2017 označeny jako díl „h“ o výměře 18 m2, díl „a“ o výměře 113 m2, části 

pozemkové parcely č. 4113, která je dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označena 

jako díl „b“ o výměře 67 m2, částí pozemkové parcely č. 4110, které jsou dle 

geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díl „q“ o výměře 4 m2, díl „l“ 

o výměře 108 m2, části pozemkové parcely č. 4111, která je dle geometrického plánu 

č. 4757-84/2017 označena jako díl "g" o výměře 1 m2, částí pozemkové parcely č. 4109, 

které jsou dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díl „p“ o výměře 

3 m2, díl „s“ o výměře 3 m2, díl „v“ o výměře 69 m2, části pozemkové parcely č. 4100, 

která je dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označena jako díl „k2“ o výměře 

13 m2, části pozemkové parcely č. 4099/1, která je dle geometrického plánu č. 4757-

84/2017 označena jako díl „q2“ o výměře 247 m2, částí pozemkové parcely č. 4105, které 

jsou dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díl „i1“ o výměře 23 m2, díl 

„l1“ o výměře 87 m2, části pozemkové parcely č. 4103, která je dle geometrického plánu 

č. 4757-84/2017 označena jako díl „x1“ o výměře 56 m2, části pozemkové parcely 

č. 4101, která je dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označena jako díl „i2“ 

o výměře 81 m2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem pod stávající komunikací do 

vlastnictví Královéhradeckého kraje, 

1.2. pověřit starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti v souladu 

s bodem 1.1. tohoto usnesení, 

1.3. schválit změnu usnesení č. Z/116/2019 - 7. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 

ze dne 26.09.2019 spočívající v doplnění textu „částí pozemkové parcely č. 3740/8, které 

jsou dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díly“ mezi schválený text 

"c" a "r1". 

R/682/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zřízení úplatné služebnosti na částech pozemkových parcel č. 3657, č. 3658/1, č. 4918, 

všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5030-

107/2019, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 11.372 Kč bez příslušné sazby DPH 

(tj. 13.760,12 Kč včetně příslušné sazby DPH) pro společnost Česká telekomunikační  
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 infrastruktura a. s., 

1.2. smlouvu o zřízení služebnosti č. OEMM/VB-2019/0983 se společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, 

která je na základě plné moci zastoupena společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a. s., se 

sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, která je na základě plné moci 

zastoupena společností Michlovský – stavební s. r. o., se sídlem Salaš 99, 763 51 Zlín 

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: 03.12.2019 

R/683/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 311/21 

v k. ú. Sylvárov pro stavbu „MAN Dvůr Králové nad Labem IV – Nádražní pěšina“, za 

jednorázovou finanční úhradu ve výši 35.400 Kč bez příslušné sazby DPH (tj. 42.834 Kč 

včetně příslušné sazby DPH) se společností České Dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka 

Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

2.  pověřuje 

2.1. starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

obsahující obligatorní náležitosti v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení. 

R/684/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. podání žádostí o dotace Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, 

Spojených národů 1620, z výběrového dotačního řízení Ministerstva kultury ČR, a to na 

projekty: Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše Malé vize 2020 ve výši 82.000 Kč a Zlatá 

tužka 2020 ve výši 22.000 Kč, 

2.  ukládá vedoucímu RAF 

2.1. zapracovat příslušné dotační prostředky, v případě jejich poskytnutí, do rámce návrhů 

odpovídajících rozpočtových opatření v roce 2020. 

Termín: 30.03.2020 

R/685/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. výroční zprávy o činnosti Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 

1235, Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, Základní školy 

5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 a Základní školy Podharť, Dvůr Králové 

nad Labem, Máchova 884 za období školního roku 2018/2019. 

R/686/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. se změnou přílohy smlouvy o výpůjčce movitého majetku č. ŠKS/OVYP-2435/2009 tak, že 

ve výpůjčce zůstává pouze osobní automobil CITROEN BERLINGO, IČ 0212020762, 
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2.  schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce movitého majetku č. ŠKS/OVYP-2435/2009 - D1 

s Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jeho 

podpisem, 

3. ukládá vedoucí ŠKS 

3.1. předložit dodatek starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.11.2019 

R/687/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 

dokumentaci a realizaci akce: „Nákup a dodávka zemního plynu pro Základní uměleckou 

školu R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83“, v souladu 

s článkem 4, oddílem I., vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2016 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi 

města Dvůr Králové nad Labem, 

1.2. složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro 

posouzení splnění podmínek účasti včetně náhradníků, 

2.  ukládá ředitelce ZUŠ 

2.1. předložit Radě města Dvůr Králové nad Labem protokol o hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku malého rozsahu dle článku 1.1. tohoto usnesení. 

Termín: 30.11.2019 

R/688/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. zápis sportovní komise RM ze dne 21.10.2019, 

2.  ukládá vedoucí ŠKS-KSCR 

2.1. připravit ve spolupráci s vedoucím odboru RISM podklady - cenovou náročnost - na 

vybudování antukového volejbalového hřiště na vytipovaných místech (pozemcích) 

sportovní komisí RM, 

Termín: 31.01.2020 

3. ukládá vedoucímu RAF 

3.1. v návrhu rozpočtu na rok 2020 upravit: snížit částku na studii letního a zimního stadionu 

na 500.000 Kč a zvýšit částku na vybudování kabin se sociálním zázemím u nového hřiště 

s umělým povrchem na 750.000 Kč. 

Termín: 06.12.2019 

R/689/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. zápis kulturní komise RM ze dne 08.10.2019. 
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R/690/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  doporučuje zastupitelstvu města 

1.1. ověřit, že Změna č. 3 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem není v rozporu s Politikou 

územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 se Zásadami územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2, se stanovisky dotčených orgánů 

a se stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podle požadavku § 54 odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, 

1.2. rozhodnout o námitkách podle požadavku § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění Změny 

č. 3 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, kapitole P, 

1.3. souhlasit s vyhodnocením připomínek tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění 

Změny č. 3 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, kapitole Q, 

1.4. vydat opatření obecné povahy Změnu č. 3 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

podle § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, 

1.5. pověřit Jana Jarolíma, starostu města a Alexandru Jiřičkovou, místostarostku podpisem 

opatření obecné povahy Změny č. 3 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem. 

R/691/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  stanovuje 

1.1. podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že při 

občanských obřadech a významných příležitostech může užívat závěsný odznak Ota 

Černý, člen Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

2.  pověřuje 

2.1. ke dni 15.11.2019 k přijímání prohlášení k uzavření manželství v souladu s § 11a odst. 1 

písm. a) zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Otu Černého, člena Zastupitelstva 

města Dvůr Králové nad Labem. 

 

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


