
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000255-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 10. 12. 2019

Smlouva o budoucím předání vyvolané investice - SN Žireč

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Povodí Labe, státní podnik, připravuje realizaci stavby protipovodňového opatření s názvem „SN Žireč“ 
(Suchá nádrž Žireč).

V rámci stavby protipovodňového opatření dojde k vyvolaným investicím umístěným na pozemcích ve 
vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, které by po jejich dokončení měly být bezúplatně předány 
do vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem.
Jedná se o následující stavební objekty:
- 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,
všechny pozemkové parcely v k. ú. Žireč Městys

Vzhledem k uvedenému obdrželo město Dvůr Králové nad Labem od Povodí Labe, státního podniku, 
žádost o uzavření smlouvy o budoucím předání vyvolané investice, kterou předkládáme k projednání.

Přílohou materiálu je smlouva zkontrolovaná právním oddělením.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 13. 11. 2019
R/677/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. souhlasí

1.1. 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,

2. schvaluje

2.1. smlouvu o budoucím předání vyvolané investice číslo O994190129 (ES 
OEMM/BUDO-2019/0973) v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 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: 20. 12. 2019

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - koordinační situační výkres stavby

Příloha č. 2 - smlouva č. OEMM/BUDO-2019/0973

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000256-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 10. 12. 2019

Odkoupení části pozemkové parcely č. 3519/8 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem má vyhotovenu vodohospodářskou studii „Zajištění optimálního tlaku 
ve vodovodní síti v lokalitě pod nemocnicí“.

Dle uvedené vodohospodářské studie by mělo, mimo jiné, dojít k vybudování nové přečerpávací stanice 
na části pozemkové parcely č. 3519/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, která je ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje.

Na základě obdrženého vyjádření Královéhradeckého kraje k zaslané studii bylo městem Dvůr Králové 
nad Labem požádáno o uzavření budoucí kupní smlouvy na dotčenou část pozemkové parcely č. 3519/8 
o výměře cca 55 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

Nyní obdrželo město Dvůr Králové nad Labem od Královéhradeckého kraje ke schválení smlouvu o 
smlouvě budoucí kupní na část pozemkové parcely č. 3519/8 o výměře cca 55 m2 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, a to za kupní cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem.

Prodej části pozemkové parcely č. 3519/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem podléhá též schvalovacímu 
procesu Královéhradeckého kraje. Smlouva bude předložena k podpisu až po dokončení schvalovacího 
procesu Královéhradeckým krajem.

Přílohou materiálu je smlouva zkontrolovaná právním oddělením.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 13. 11. 2019
R/678/2019 - 33. rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. souhlasí

1.1. 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,

2. schvaluje

2.1. smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. OEMM/BUDK-2019/0974 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačeným zájmovým územím

Příloha č. 2 - situace



Příloha č. 3 - smlouva č. OEMM/BUDK-2019/0974

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000257-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 10. 12. 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 byl zveřejněn od 23.09.2019 do 09.10.2019 a v době zveřejnění nebyly uplatněny z řad 
občanů ani organizací žádné připomínky.

Nabytí dotčených částí pozemků z vlastnictví Královéhradeckého kraje bylo schváleno zastupitelstvem 
města dne 26.09.2019 pod číslem usnesení Z/116/2019 - 7. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 
Labem. V uvedeném usnesení došlo k písařské chybě, a to k neuvedení části textu "částí pozemkové 
parcely č. 3740/8, které jsou dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díly" mezi 
stávající text "c" a "r1".

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 13. 11. 2019
R/681/2019 - 33. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města



NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. 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. 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",

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-000258-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 10. 12. 2019

Prodej části pozemkové parcely č. 3067/5 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. připravuje rekonstrukci stávající trafostanice nacházející se na stavební 
parcele č. 3767 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

Stávající trafostanice by měla být nahrazena kompaktní betonovou trafostanicí, která bude o 1,6 m2 větší 
než stávající trafostanice. U kompaktních elektrických trafostanic je ochranné pásmo 2 m od vnějšího 
pláště trafostanice ve všech směrech. Dojde tedy k rozšíření ochranného pásma ve směrech 
přikoupeného pozemku.

Aby mohla společnost ČEZ Distribuce a. s. pokračovat v přípravě akce, musí mít vyřešeny majetkové 
záležitosti k dotčeným pozemkům.

Vzhledem k uvedenému požádala společnost ČEZ Distribuce, a. s. město Dvůr Králové nad Labem o 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. IE-12-2008538 na odkoupení části pozemkové parcely č. 
3067/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře cca 1,6 m2, za nabídnutou kupní cenu ve výši 2.000 
Kč (tj. 1.250 Kč/m2).

Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 3067/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem byl zveřejněn od 
08.10.2019 do 24.10.2019 a v době zveřejnění nebyly z řad občanů ani organizací uplatněny žádné 
připomínky.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 27. 11. 2019

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. souhlasí

1.1. s prodejem části pozemkové parcely č. 3067/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 2.000 Kč, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02,

2. schvaluje

2.1. smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. IE-12-2008538 (ES OEMM/BUDK-2019/1036) v 
souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 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: 10. 1. 2020

PŘÍLOHY:



Příloha č. 1 - snímek s vyznačeným zájmovým územím

Příloha č. 2 - situační plánek

Příloha č. 3 - smlouva č. OEMM/BUDK-2019/1036

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000259-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 10. 12. 2019

Prodej stavební parcely č. 1341 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem - 

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem stavební parcely č. 1341 o výměře 401 m2 v 
k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

 požádali o prodej výše uvedené parcely. Jedná se o stavební parcelu 
zastavěnou rodinným domem čp. 1151 ve vlastnictví žadatelů. Pozemek je žadateli užíván na základě 
uzavřené nájemní smlouvy č. RIM/NAJE-2003/0027 ze dne 19.02.2003.

Žadatelé o prodej pozemku, jako vlastníci stavby čp. 1151, splňují podmínky ustanovení § 3056 
občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a mají předkupní právo k pozemku.

Sazba pro prodej pozemku 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 13. 11. 2019
R/680/2019-33. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2019 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 140.350,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. 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, 

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/0976 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: 10. 1. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek

Příloha č. 2 - kupní smlouva č. OEMM/KUPP - 2019/0976



ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000260-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 10. 12. 2019

Prodej části pozemkové parcely č. 54/1 a č. 58, obě v k. ú. Zboží u 
Dvora Králové –

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkových parcel č. 54/1 o výměře 681 
m2 a č. 58 o výměře 329 m2, obě v k. ú. Zboží u Dvora Králové.

požádal o prodej částí výše uvedených 
pozemkových parcel za účelem vybudování zpevněného sjezdu na pozemkovou parcelu č. 57/1 ve 
vlastnictví rodičů a prořezání stávající zeleně.

Bylo zjištěno, že žádané části pozemkových parcel tvoří jediný přístup nejen na pozemek č. 57/1, ale i na 
pozemky města č. 54/1 a č. 58. Kromě náhradní výsadby se na pozemku č. 54/1 nachází pomník obětem 
1. světové války.
Z důvodu zamezení přístupu na pozemky města, a tím omezení údržby pozemků, nesouhlasí odbor 
životního prostředí ani Technické služby města s prodejem části pozemkové parcely č. 54/1 a č. 58 v k. 
ú. Zboží u Dvora Králové.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 27. 11. 2019

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. neschvaluje

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 54/1 a části pozemkové parcely č. 58, obě v k. ú. Zboží 
u Dvora Králové,

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek 

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000261-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 10. 12. 2019

Prodej pozemkové parcely č. 2067/18 a části pozemkové parcely č. 
2067/20, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem - 

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 2067/18 o výměře 25 
m2 a č. 2067/20 o výměře 610 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

, požádali o prodej pozemkové parcely č. 2067/18 a 
části pozemkové parcely č. 2067/20, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za účelem výstavby dvou 
garáží.

Dle vyjádření odboru výstavby a územního plánování (VÚP) na pozemkové parcele č. 2067/18 je 
výstavba garáže v souladu s regulativou. Pozemková parcela č. 2067/20 zasahuje do plochy zeleň 
ochranná a izolační, na které je možné vybudovat pouze stavby pro technickou infrastrukturu do 25 m2, 
tj. trafostanice, výměníkové a regulační stanice plynu apod. Žadatelé o prodej jsou s touto skutečností 
seznámeni.
V pozemcích se nenachází inženýrské sítě ve vlastnictví města. Geometrický plán č. 5044-99/2019 byl 
vyhotoven na náklady kupujících.

Předmětem prodeje je pozemková parcela č. 2067/18 o výměře 25 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za dohodnutou kupní cenu 400 Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, tj. za kupní cenu 
ve výši 12.100 Kč včetně příslušné sazby DPH a část pozemkové parcely č. 2067/20 o výměře 27 m2, 
která se odděluje geometrickým plánem č. 5044-99/2019 a je označená jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 2067/22 o výměře 27 m2, za dohodnutou kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 5.400 Kč. Celková kupní 
cena pro prodej výše popsaných nemovitostí je 17.500 Kč.

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 27. 11. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2019 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 17.500,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prodej pozemkové parcely č. 2067/18 o výměře 25 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, navýšenou o příslušnou sazbu DPH, tj. za 
kupní cenu ve výši 12.100 Kč včetně příslušné sazby DPH a části pozemkové parcely č. 
2067/20 o výměře 27 m2, která je oddělena geometrickým plánem č. 5044-99/2019 a 



označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 2067/22, za dohodnutou kupní cenu ve 
výši 200 Kč/m2, tj. 5.400 Kč Kč, 

,

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/1019 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: 10. 1. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek 

Příloha č. 2 - geometrický plán č. 5044-99/2019

Příloha č. 3 - kupní smlouva č. OEMM/KUPP-2019/1019

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000262-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 10. 12. 2019

Změna zmocněnce pro zastupování města Dvůr Králové nad 
Labem při jednáních v honebních společenstvech 

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Zastupitelstvo města dne 14.06.2007 pod usnesením č. 167c)/2007 – 6. ZM zmocnilo od 01.07.2007 na 
dobu neurčitou Ing. Dušana Sedláčka, , k zastupování města Dvůr 
Králové nad Labem, jako vlastníka honebních pozemků, v honebních společenstvech.

Vzhledem k pracovnímu vytížení stávající zmocněnec svoji činnost již delší dobu nevykonává, proto Bc. 
Petr Kupský, jednatel společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s. r. o., Raisova 2824, 544 01 
Dvůr Králové nad Labem, požádal o schválení nového zmocněnce pro jednání v honebních 
společenstvech.

Navrhovaným zmocněncem je Ondřej Rapáč Dis., , který v 
případě schválení zmocnění přijímá.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 27. 11. 2019

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. ukončuje

1.1. platnost usnesení č. 167c)2007 – 6. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
14.06.2007, kterým byl zmocněn Ing. Dušan Sedláček,

, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, jako vlastníka honebních 
pozemků, v honebních společenstvech, k 10.12.2019,

2. zmocňuje

2.1. Ondřeje Rapáče, DiS., , s účinností od 
11.12.2019, k zastupování města Dvůr Králové nad Labem, jako vlastníka honebních 
pozemků, v honebních společenstvech, v nichž je město členem, v rozsahu daném 
rozhodnutím rady města nebo zastupitelstva města, při věcech daných a vyplývajících ze 
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, na dobu neurčitou,

3. ukládá

vedoucí OEMM

3.1. předložit odvolání plné moci dle bodu 1.1. tohoto usnesení a zmocnění dle bodu 2.1. 
tohoto usnesení starostovi města k podpisu.

Termín: 10. 1. 2020

PŘÍLOHY:



Příloha č. 1 - původní zmocnění - Ing. Sedláček

Příloha č. 2 - ukončení platnosti zmocnění - Ing. Sedláček

Příloha č. 3 - nové zmocnění - Ondřej Rapáč, DiS.

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000266-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 10. 12. 2019

Prodej částí pozemkové parcely č. 132/1 v k. ú. Lanžov – 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 132/1 o výměře 
331946 m2 v k. ú. Lanžov.
Mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta 
Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, byla v minulosti uzavřena Budoucí kupní smlouva na prodej 
částí pozemkové parcely č. 132/1 v k. ú. Lanžov, za dohodnutou kupní cenu 200 Kč/m2. Na dotčených 
částech pozemku se nachází areál stavby ATS stanice.

Od roku 2006 byla pozemková parcela č. 132/1 v k. ú. Lanžov zatížena zástavní smlouvou č. 
13610411-Z, proto nemohl být dokončen prodej dotčených částí pozemku.

Na základě výše popsaného a vypršení platnosti zástavní smlouvy č. 13610411- Z, předkládáme ke 
sválení prodej částí pozemkové parcely č. 132/1 o celkové výměře 502 m2, které byly odděleny 
geometrickým plánem č. 285-2093/2019. Geometrický plán byl vyhotoven na náklady kupujícího.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 27. 11. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2019 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 100.400,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prodej částí pozemkové parcely č. 132/1 o celkové výměře 502 m2 v k. ú. Lanžov, které 
jsou dle geometrického plánu č. 285-2093/2019 označené jako nově vzniklá pozemková 
parcela č. 132/6 o výměře 474 m2 a nově vzniklá stavební parcela č. 215 o výměře 28 m2, 
obě v k. ú. Lanžov, za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu 100.400 Kč, 
Vodovodům a kanalizacím Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec 
Králové,

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/1032 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: 10. 1. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímky 

Příloha č. 2 - geometrický plán 



Příloha č. 3 - kupní smlouva č. OEMM/KUPP-2019/1032

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000267-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 10. 12. 2019

Prodej pozemkové parcely č. 132/5 v k. ú. Lanžov -

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 132/5 o výměře 356 
m2 v k. ú. Lanžov.

požádali o prodej této 
pozemkové parcely.

Žadatelé o prodej jsou vlastníky sousedních pozemkových parcel č. 132/2 a č. 135, obě v k. ú. Lanžov 
včetně novogotické kaple - kulturní památky.
Společně se svými pozemky udržují na své náklady i žádaný pozemek. V současné době připravují 
odbornou úpravu okolí kaple, a proto žádají o prodej pozemkové parcely č. 132/5. Obec Lanžov nemá 
námitek k prodeji. Dle vyjádření starostky obce Lanžov je pozemek po celou dobu řádně udržován 
žadateli o prodej.

Žádaný pozemek je součástí louky v okolí kaple a není využíván pro lesní hospodářství. Vedoucí odboru 
OŽP před přípravou materiálu potvrdil, že žádaný pozemek může být předmětem prodeje.
Na žádost bude kupní smlouva uzavřena pouze s .

Kupní cena je navržena ve výši 40 Kč/m2, a to s ohledem na podobný pozemek, který byl 
prodán v loňském roce, kdy byla cena stanovena znalcem, který nám potvrdil, že se cena pozemků v této 
lokalitě nezvýšila.

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 27. 11. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2019 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 14.240,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prodej pozemkové parcely č. 132/5 o výměře 356 m2 v k. ú. Lanžov, za kupní cenu 40 
Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 14.240 Kč,

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/1022 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: 10. 1. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek

Příloha č. 2 - kupní smlouva č. OEMM/KUPP-2019/1022

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000268-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 10. 12. 2019

Prodej pozemkové parcely č. 117/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem a služebnost inženýrských sítí – SVJ domu čp. 2266, 2267 
ve Dvoře Králové nad Labem

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 117/1 o výměře 424 m2 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2266, 2267 ve Dvoře 
Králové nad Labem, požádalo o prodej výše uvedené parcely.

Pozemková parcela bezprostředně navazuje na pozemky ve vlastnictví žadatele a je užívána jako součást 
vnitrobloku bytového domu čp. 2266 a čp. 2267 v ul. Dukelská ve Dvoře Králové nad Labem. Na 
pozemku se z větší části nachází stávající zeleň a na části zpevněné parkovací stání. V částech pozemku 
se nachází kanalizace a podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení včetně sloupu veřejného 
osvětlení.

Pro stávající inženýrské sítě bude zřízena bezúplatná služebnost inženýrských sítí ve prospěch města 
Dvůr Králové nad Labem dle geometrického plánu č. 5055-469/2019, který je přílohou materiálu.

Sazba pro prodej pozemku 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.

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 27. 11. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2019 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 84.800,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prodej pozemkové parcely č. 117/1 o výměře 424 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
kupní cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 84.800 Kč, Společenství vlastníků 
jednotek domu čp. 2266, 2267 ve Dvoře Králové n. L., Dukelská 2266, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem a zřízení bezúplatné služebnosti inženýrských sítí na částech 
pozemkové parcely č. 117/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 5055-469/2019 ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem,

1.2. smlouvu kupní a o zřízení služebnosti inženýrských sítí č. OEMM/KUPP – 2019/1070 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: 10. 1. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek

Příloha č. 2 - geometrický plán č. 5055-469/2019 - vytyčení sítí 

Příloha č. 3 - Smlouva kupní a o služebnosti inženýrských sítí č. OEMM/KUPP - 2019/1070

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000277-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 10. 12. 2019

Odkoupení spoluvlastnického podílu pozemkových parcel č. 1919, 
č. 1921, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem, na základě proběhlých jednání, obdrželo nabídku 
spoluvlastnických podílů ve výši ideální 1/2 celku na pozemkových parcelách č. 1919, č. 1921, obě v k. 
ú. Dvůr Králové nad Labem a na spoluvlastnický podíl ve výši 3/16 celku na přilehlé pozemkové parcele 
č. 3742 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem (tento podíl bude řešen samostatně, a to s ohledem na více 
spoluvlastníků).

Jedná se o pozemkové parcely č. 1919 o celkové výměře 6 465 m2, vedenou v katastru nemovitostí jako 
trvalý travní porost, pozemkovou parcelu č. 1921 o celkové výměře 7 834 m2, vedenou v katastru 
nemovitostí jako trvalý travní porost. Pozemkové parcely se nacházejí za areálem koupaliště.

Dle platného územního plánu města Dvůr Králové nad Labem jsou obě pozemkové parcely vedeny s 
využitím „Plochy smíšené nezastavěného území s funkcí přírodní a zemědělskou (NSp)“ a jsou zařazeny 
jako rezerva pro případné využití „Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
(OS)“.

Na pozemkové parcele č. 1919 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem je v katastru nemovitostí zapsáno věcné 
břemeno na stávající vrchní elektrické vedení ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Původně požadovaná kupní cena za spoluvlastnický podíl byla ve výši 385 Kč/m2, ale na základě 
proběhlých jednání byla snížena na výši 370 Kč/m2.

Spoluvlastnice zbývajících podílů ve výši ideální 1/2 z celku pozemků odmítla jejich prodej a současně 
se vzdala předkupního práva na odkoupení podílů ve výši ideální 1/2 z celku pozemků 

Město Dvůr Králové nad Labem odkoupí ideální polovinu pozemkové parcely č. 1919 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem (tj. tedy 3 232,50 m2), ideální polovinu pozemkové parcely č. 1921 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem (tj. tedy 3 917 m2) za kupní cenu ve výši 2.645.315 Kč s tím, že kupní cena bude 
uhrazena do 31.03.2020.

Finanční prostředky na odkoupení ideálních polovin pozemků jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu města 
Dvůr Králové nad Labem pro rok 2020.

Přílohou materiálu je smlouva zkontrolovaná právním oddělením a odsouhlasená protistranou.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 27. 11. 2019

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. odkoupení spoluvlastnických podílů ve výši ideální 1/2 z celku pozemkových parcel č. 



1919, č. 1921, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 
370 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 2.645.315 Kč, 

,

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2019/1037 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. 1. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačenými dotčenými pozemky

Příloha č. 2 - smlouva č. OEMM/KUPP-2019/1037

Příloha č. 3 - výřez z platného územního plánu

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000282-2019-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 10. 12. 2019

Převod 42% podílu na bytových jednotkách v čp. 2956 a čp. 2957, 
Štefánikova

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Rada města na své schůzi dne 30.10.2019 schválila záměr bezúplatného převodu 42% podílu na 
bytových jednotkách v čp. 2956 a čp. 2957 v ul. Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem vč. 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním pozemku. Podnětem k tomuto 
rozhodnutí je závazek města vyplývající z kupních smluv uzavřených v roce 1999 na 58% podíl na 
bytových jednotkách, a to bezúplatně převést po uplynutí 20 let od účinnosti těchto smluv zbývající 
podíl aktuálnímu vlastníkovi 58% podílu. Záměr byl zveřejněn od 04.11.2019 do 19.11.2019 a nebyly k 
němu vzneseny žádné připomínky. Proto rada města na své schůzi dne 27.11.2019 doporučila 
zastupitelstvu města schválit bezúplatné převody vč. smluv o bezplatném převodu.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 27. 11. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2020 - ORJ: , kryto: ANO, částka: 20.000,00 Kč
Poplatek za vklad do katastru nemovitostí, který bude hrazen z 50% městem a z 50% kupujícími. 
Vzhledem k předpokládanému navýšení poplatku za vklad od 01.01.2020 na 2.000 Kč, je uvedena tato 
částka. V případě, že k navýšení nakonec nedojde, budou skutečné náklady pouze 10.000 Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/11 v čp. 2956, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

 

1.2. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1040 v souladu s bodem 1.1. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.3. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/12 v čp. 2956, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.4. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1041 v souladu s bodem 1.3. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.5. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/13 v čp. 2956, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

 
,

1.6. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1042 v souladu s bodem 1.5. 



tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.7. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/21 v čp. 2956, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem,

,

1.8. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1043 v souladu s bodem 1.7. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.9. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/22 v čp. 2956, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

,

1.10. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1044 v souladu s bodem 1.9. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.11. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/23 v čp. 2956, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.12. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1045 v souladu s bodem 1.11. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.13. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/31 v čp. 2956, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

1.14. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1046 v souladu s bodem 1.13. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.15. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/32 v čp. 2956, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

,

1.16. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1047 v souladu s bodem 1.15. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.17. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2956/33 v čp. 2956, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, , 

1.18. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1048 v souladu s bodem 1.17. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.19. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/11 v čp. 2957, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem,

,

1.20. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1050 v souladu s bodem 1.19. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.21. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/12 v čp. 2957, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

,



1.22. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1051 v souladu s bodem 1.21. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.23. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/13 v čp. 2957, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem,

,

1.24. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1052 v souladu s bodem 1.23. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.25. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/21 v čp. 2957, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

,

1.26. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1054 v souladu s bodem 1.25. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.27. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/22 v čp. 2957, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

,

1.28. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1055 v souladu s bodem 1.27. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.29. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/23 v čp. 2957, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.30. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1056 v souladu s bodem 1.29. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.31. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/24 v čp. 2957, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

,

1.32. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1057 v souladu s bodem 1.31. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.33. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/31 v čp. 2957, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem,

,

1.34. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1058 v souladu s bodem 1.33. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.35. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/32 v čp. 2957, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

,

1.36. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1059 v souladu s bodem 1.35. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.37. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/33 v čp. 2957, Štefánikova, 



Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem,  

,

1.38. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1060 v souladu s bodem 1.37. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.39. bezúplatný převod 42% podílu na bytové jednotce č. 2957/34 v čp. 2957, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a 
stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

,

1.40. smlouvu o bezúplatném převodu č. OEMM/DAR-2019/1061 v souladu s bodem 1.39. 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem.

2. ukládá

vedoucí OEMM

2.1. předložit smlouvy uvedené pod bodem 1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu.

Termín: 24. 1. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1040 

Příloha č. 2 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1041 

Příloha č. 3 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1042 

Příloha č. 4 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1043 

Příloha č. 5 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1044 

Příloha č. 6 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1045 

Příloha č. 7 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1046 

Příloha č. 8 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1047 

Příloha č. 9 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1048 

Příloha č. 10 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1050 

Příloha č. 11 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1051 

Příloha č. 12 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1052 

Příloha č. 13 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1054 

Příloha č. 14 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1055 

Příloha č. 15 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1056 

Příloha č. 16 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1057 

Příloha č. 17 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1058 

Příloha č. 18 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1059 

Příloha č. 19 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1060 

Příloha č. 20 - smlouva č. OEMM/DAR-2019/1061 

ZPRACOVAL: Šimková Petra


