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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

9. 
VÝPIS Z USNESENÍ 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

konaného dne 10.12.2019 

Z/134/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

2. schvaluje 

2.1. nové termíny nesplněných úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města dle přílohy 

č. 2. 

Z/135/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 09.12.2019. 

Z/136/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Verdek 

z 14.08.2019 a Osadního výboru Zboží z 24.08.2019 a 10.09.2019. 

Z/137/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 

znění peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: 

za každé jednání v roce 2019 ve výši 100 Kč členům výborů a 150 Kč předsedům výborů. 

Z/138/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad 

Labem č. 2/2019 O místním poplatku ze psů s účinností od 01.01.2020 
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Z/139/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad 

Labem č. 3/2019 O místním poplatku z pobytu s účinností od 01.01.2020. 

Z/140/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. a vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2019 

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 01.01.2020. 

Z/141/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  vydává 

1.1. v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2019 O poplatku za 

komunální odpad, s účinností od 01.01.2020. 

Z/142/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2019 Směrnice na ochranu osobních 

údajů. 

Z/143/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  ověřuje 

1.1. 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, 

2. rozhoduje 

2.1. 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, 

3. souhlasí 

3.1. s vyhodnocením připomínek tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění Změny č. 3 

Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, kapitole Q, 

4. vydává 

4.1. 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, 
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5. pověřuje 

5.1. Jana Jarolíma, starostu města a Alexandru Jiřičkovou, místostarostku podpisem opatření 

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

Z/144/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. cenu vodného pro rok 2020 ve výši 28,60 Kč/m3  bez DPH, tj. 32,89 Kč/m3  vč. DPH, 

1.2. cenu stočného pro rok 2020 ve výši 50,80 Kč/m3  bez DPH, tj. 58,42 Kč/m3  vč. DPH, 

2. pověřuje 

2.1. starostu města podpisem zveřejnění ceny vodného a stočného pro rok 2020, 

3. ukládá vedoucímu RISM 

3.1. zveřejnit cenu vodného a stočného pro rok 2020 na úřední desce Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem dle bodu 1.1. a 1.2. 

Termín: 18.12.2019 

Z/145/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  rozhoduje 

1.1. o odstoupení města Dvůr Králové nad Labem od Smlouvy o budoucí A) kupní smlouvě B) 

o zřízení práva z věcného břemene ze dne 14.12.2007, č. ES 764/2007 včetně Dodatku 

č. 1) k této smlouvě ze dne 01.12.2009, č. RIM/DODS-2009/2111, uzavřené s Martinem 

Antonínem, 

2. schvaluje 

2.1. listinu Odstoupení od Smlouvy o budoucí A) kupní smlouvě B) o zřízení práva z věcného 

břemene ve znění Dodatku č. 1) ze dne 01.12.2009, č. KTÚ/OSTA-2019/1075 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

Z/146/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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, 
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3. ukládá vedoucí OEMM 

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

Termín: 20.12.2019 

Z/147/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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. 

Z/148/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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. 

Z/149/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  souhlasí 

1.1. s prodejem části pozemkové parcely č. 3067/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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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: 10.01.2020 

Z/150/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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, Vasilisu a Konstantině 

Damianidisovým, ****************************************, 

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: 10.01.2020 

Z/151/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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, Petru Liškovi, ***********************************. 

Z/152/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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, Pavlu a Iloně Petráčovým, *******************, 

******************************, 

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: 10.01.2020 
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Z/153/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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: 10.01.2020 

Z/154/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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: 10.01.2020 

Z/155/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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, MUDr. Jaroslavě Mališové, 

***********************************, 

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: 10.01.2020 
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Z/156/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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: 10.01.2020 

Z/157/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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, Petru Procházkovi, **************, 

*****************, a Karolíně Vonkové, ***********************************, 

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, Libuši Kubíčkové, ***************, 

************************, 

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, Zdeňku Horákovi, ***************, 

***********************, a Petře Hurdálkové, *******************************, 

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, Ing. Jitce Šlemrové, **************, 

**********************************, 

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, Danielu Kloučkovi, *****************, 

**********************************, 



8/12 
 

 

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, společnosti JUTA a. s., Dukelská 417, 

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, Jance Somsedíkové, *************, 

************************, 

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, Renátě Hrachové, ************, 

********************, 

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, Pavlu a Petře Malým, ************, 

*****************************, 

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, Mgr. Jiřímu Čapkovi, *************, 

*****************, a Mgr. Ivaně Codrové, ***********************************, 

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, Miroslavě Kubíkové, ************, 

************************, 

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, Haně Mašinové, ***************, 

************************, 

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, 
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Dvůr Králové nad Labem, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech a stavebním 

pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Martině Radové, ***************, 

*************************, 

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, Miroslavu Dundovi, ************, 

****************, 

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, Františku Šormovi, *************, 

***************, a Miroslavě Šormové, *************************************, 

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, Ing. Petrovi a Ing. Kateřině Klasovým, 

*************************************************, 

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, Ivetě Munzarové, **************, 

*****************************, 

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, Janě Milfaitové, ****************, 

*****************************, 

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, Jaroslavu Rejlovi, ****************, 

*****************************, 

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, Jaroslavu a Jaroslavě Vaňurovým, 
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***************************************, 

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: 24.01.2020 

Z/158/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem 

na roky 2020 - 2022 dle přílohy č. 1, 

2.  schvaluje 

2.1. cíle a opatření, stanovené střednědobým plánem dle bodu 1.1. tohoto usnesení, pro 

město Dvůr Králové nad Labem. 

Z/159/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  bere na vědomí 

1.1. radou města schválené, na základě pověření od zastupitelstva města dle usnesení 

č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem, rozpočtové opatření 

č. 4 pro rok 2019 provedené u rozpočtových položek v rámci organizačních jednotek 

rozpočtu (ORJ) č. 0 Nespecifikovaná ORJ, 1 Výstavba, 2 Vodní hospodářství, 3 Životní 

prostředí, 14 Školství, 16 Kultura a vnější vztahy, 19 Vnitřní správa, 21 Kancelář starosty 

města, 25 Kancelář tajemníka úřadu, 28 Práce a sociální věci, 37 Opravy a udržování 

majetku města, 39 Majetek a ekonomika města, 40 Stavebnictví a 41 Všeobecná pokladní 

správa, včetně změn závazných ukazatelů, vše dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, které 

upravuje schválený rozpočet na rok 2019 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet 

ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 na straně příjmů zvyšuje  o     1.260.598,74 Kč 

 na straně výdajů zvyšuje  o     1.214.479,20 Kč 

 ve financování upravuje  o        - 46.119,54 Kč 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2019 

 na straně příjmů    481.625.335,95 Kč 

 na straně výdajů    576.546.624,16 Kč 

 financování       94.921.288,21 Kč, 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2019, po této úpravě v souhrnné výši 

94.921.288,21 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 

smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. 

 

Z/160/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2019 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 

jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet 
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na rok 2019 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 na straně příjmů snižuje  o  48.063.983,99 Kč 

 na straně výdajů snižuje  o    5.452.712,30 Kč 

 ve financování upravuje  o  42,611,271,69 Kč 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2019 

 na straně příjmů    433.561.351,96 Kč 

 na straně výdajů    571.093.911,86 Kč 

 financování     137.532.559,90 Kč. 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2019, po této úpravě v souhrnné výši 

137.532.559,90 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let 

a také smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 100 mil. Kč. 

Z/161/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem 

v rámci pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2019 uskutečněného na 

základě nutnosti narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými 

skutečnostmi k 31.12.2019 dle předchozích závěrů a požadavků přezkumu hospodaření 

a doplnění pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2019 k 31.12.2019 dle 

požadavků nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to především 

u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 

2.  ukládá vedoucímu RAF 

2.1. předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města, konanému po provedení 

pořadově posledního rozpočtového opatření pro rok 2019, hodnoty této dodatečné 

úpravy rozpočtu města na rok 2019. 

Termín: 31.03.2020 

Z/162/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2020, včetně 

rozpočtů městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím 

sestavení: 

Celkové příjmy ve výši 447.802.675,68 Kč + financování 35.381.619,12 Kč = celkové 

zdroje 483.184.294,80 Kč. Celkové výdaje ve výši 483.184.294,80 Kč. Uvedený celkový 

schodek rozpočtu města na rok 2020 v souhrnné výši 35.381.619,12 Kč je pokryt jednak 

zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také smlouvami o kontokorentním 

úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 100 mil. Kč, 

1.2. závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh 

rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2020 Závazné ukazatele rozpočtu města 

na rok 2020, č. 2 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad 

Labem na rok 2020 - dle organizačních jednotek a paragrafů rozpočtové skladby - 

závazné ukazatele rozpočtu a č. 3 město Dvůr Králové nad Labem Závazné ukazatele 

rozpočtu města stanovené příspěvkovým organizacím na rok 2020, závaznými ukazateli 
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rozpočtu u tabulky č. 1 jsou stanoveny paragrafy rozpočtové skladby. Ve výdajové části 

rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem 

běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu, 

1.3. dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných 

darů, příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2020 v té výši a těm právnickým 

a fyzickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu. 

2.  ukládá radě města 

2.1. vytipování vhodných lokalit k výstavbě krytého plaveckého bazénu v minimální délce 

25 m + vodní atrakce a vířivky. 

Termín: 30.06.2020 

Z/163/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  schvaluje 

1.1. Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 2021 až 2022 

nahrazující dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na 

období let 2020 až 2021. 

Z/164/2019 - 9. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.  prověří 

1.1. vložení vzorku tkáně posledního samce nosorožce severního na planetě do sochy na 

kruhovém objezdu u léčebny zrakových vad, 

2.  ukládá místostarostovi 

2.1. prověřit zajištění uvedeného aktu ve spolupráci se ZOO Dvůr Králové nad Labem 

a autorem díla. 

Termín: 30.06.2020 

 

 

 

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


