
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000332-2020-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 11. 6. 2020

Odkoupení části stavební parcely č. 3180 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem v rámci provedené rekonstrukce komunikace a chodníků v 
ul. Čelakovského

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem realizovalo rekonstrukci komunikace a chodníků v ulici Čelakovského.

V rámci uvedené rekonstrukce došlo k dotčení části stavební parcely č. 3180 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, kterou vlastní COOP Dvůr Králové n. L., družstvo (dále jen družstvo COOP). Na části stavební 
parcely č. 3180 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem byla provedena úprava stávajícího chodníku.

Vzhledem k této skutečnosti byla oddělena část stavební parcely č. 3180 o výměře 9 m2 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, která je dle geometrického plánu č. 5060-503/2019 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 4939 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

Na základě projednání se zástupcem družstva COOP, bylo dohodnuto odkoupení části stavební parcely č. 
3180 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Kupní cenu požadují ve výši 600 Kč/m2.

Město Dvůr Králové nad Labem odkoupí od družstva COOP část stavební parcely č. 3180 o výměře 9 
m2, označenou jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4939, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
kupní cenu 600 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 5.400 Kč.

Přílohou materiálu je znění kupní smlouvy, která byla zaslána protistraně k odsouhlasení.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 25. 3. 2020
R/179/2020 - 44. rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2020 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 5.400,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. odkoupení části stavební parcely č. 3180 o výměře 9 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
která je dle geometrického plánu č. 5060-503/2019 označena jako nově vzniklá 
pozemková parcela č. 4939 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 600 Kč/m2, tj. 
za celkovou kupní cenu ve výši 5.400 Kč, od družstva COOP Dvůr Králové nad Labem, 
družstvo, Legionářská 3031, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2020/0207 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: 30. 6. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačením zájmového území

Příloha č. 2 - geometrický plán

Příloha č. 3 - smlouva č. OEMM/KUPP-2020/0207

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000376-2020-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 11. 6. 2020

Prodej bytové jednotky č. 1902/21 v čp. 1902, nábřeží Benešovo

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 06.05.2020 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na prodej volné bytové jednotky č. 1902/21 v čp. 
1902 na nábřeží Benešově ve Dvoře Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a st. p. č. 2263 v rozsahu 476/7737 k celku (dále jen "bytová jednotka č. 1902/21") .
Minimální nabídková cena činila dle zveřejněného záměru prodeje č. 10/2020 odsouhlaseného v radě 
města dne 12.02.2020 částku 888.000 Kč. Jedná se o bytovou jednotku v 2. NP o celkové výměře 47,60 
m2, dispozičně řešenou jako 1+1. Na odkoupení této jednotky byly podány dvě nabídky, a to:
1. nabídnutá výše kupní ceny 942.000 Kč,
2. nabídnutá výše kupní ceny 901.000 Kč.
Hodnotitelská komise ve složení Jan Jarolím, Helena Mojiková a Elena Mocová posoudila splnění 
podmínek výběrového řízení a konstatovala, že obě nabídky splnily podmínky výběrového řízení. 
Komise doporučila radě města odsouhlasit jako vítěznou nabídku . Stanovenou peněžitou 
jistotu ve výši 44.400 Kč uhradil  dne 27.04.2020.
Rada města na schůzi dne 20.05.2020 vzala na vědomí výsledek vyhodnocení nabídek na prodej uvedené 
bytové jednotky a doporučila zastupitelstvu města schválit prodej a kupní smlouvu pro , 
za celkovou kupní cenu 942.000 Kč.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 20. 5. 2020
R/316/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2020 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 942.000,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prodej bytové jednotky č. 1902/21 v čp. 1902, nábřeží Benešovo v obci a k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 476/7737 na společných 
částech domu čp. 1902 a st. p. č. 2263,

 za celkovou kupní cenu 942.000 Kč,

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPB-2020/0507 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: 15. 7. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - kupní smlouva č. OEMM/KUPB-2020/0507

ZPRACOVAL: Šimková Petra



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000383-2020-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 11. 6. 2020

Převod práv a povinností k bytové jednotce č. 2958/23 v čp. 2958, 
Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem -

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

je vlastníkem 61% podílu na bytové jednotce č. 2958/23 v čp. 2958 v ul. Štefánikova ve 
Dvoře Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním 
pozemku č. 5222 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o bytovou jednotku dispozičně řešenou jako 
1+kk o celkové výměře 40,56 m2. Na zbylý 39% podíl má s městem uzavřenou nájemní 
smlouvu na dobu určitou 20 let do 30.04.2021, kdy dojde k převodu podílu ve výši 39% do vlastnictví 
majitele 61% podílu.
Dne 22.04.2020 obdržel odbor OEMM oznámení o prodeji spoluvlastnického podílu na 
výše uvedené bytové jednotce . V kupní smlouvě uzavřené na 61% podíl je 
mj. uvedeno, že "v případě, že kupující v průběhu 20ti letého nájemního vztahu bude mít zájem převést 
svůj spoluvlastnický podíl na nemovitostech na jinou osobu, zavazuje se prodávající akceptovat 
takovouto dohodu a udělit souhlas k prodeji z titulu spoluvlastníka za předpokladu, že nový 
spoluvlastník převezme písemnou smlouvou veškeré závazky původní kupující vůči prodávajícímu 
městu Dvůr Králové nad Labem" (citace ze smlouvy). Doplňujeme, že prvním kupujícím bytové 
jednotky byla v r. 2001 . Dohodou o převzetí závazku z r. 2006 byly práva a 
povinnosti vyplývající z původní kupní smlouvy převedeny právě na .
Na základě uvedeného rada města dne 20.05.2020 schválila ukončení nájmu na 30% podíl k bytové 
jednotce s a schválila pronájem tohoto podílu . Zároveň 
rada města konstatovala, že jsou splněny podmínky převodu práv a povinností a doporučila 
zastupitelstvu města schválit dohodu o převzetí závazku s 

.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 20. 5. 2020
R/317/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2020/0481 s

a pověřuje starostu města podpisem dohody o převzetí 
závazku,

2. ukládá

vedoucí OEMM

2.1. předložit dohodu o převzetí závazku dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k 
podpisu.

Termín: 19. 6. 2020



PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2020/0481

ZPRACOVAL: Šimková Petra



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000390-2020-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 11. 6. 2020

Převod práv a povinností k bytové jednotce č. 2963/31 v čp. 2963, 
Štefánikova - 

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

mají s městem uzavřenou smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 
na bytovou jednotku č. 2963/31 v čp. 2963 v ul. Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem, vč. 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním pozemku č. 5294 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem. K převodu vlastnictví bytové jednotky dojde po uplynutí 20 let od uzavření 
smlouvy, tj. v červenci 2022. Po tuto dobu je na užívání jednotky uzavřena nájemní smlouva. Jedná se o 
bytovou jednotku dispozičně řešenou jako 2+1 o celkové výměře 65,63 m2.
Dne 15.04.2020 obdržel odbor OEMM žádost o úpravu nájemní 
smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy. Jako podklad předložili mezi sebou uzavřenou 
smlouvu o přechodu práv a povinností, na základě které veškerá práva a povinnosti přecházejí na 

.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zcela novou smluvní stranu, ale pouze o částečnou změnu, postačí dle 
vyjádření právníka úřadu vypracovat k jednotlivým smlouvám dodatky.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 20. 5. 2020
R/319/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. dodatek č. 1 č. OEMM/DODS-2020/0512 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy 
na bytovou jednotku č. 2963/31 v čp. 2963, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 5294, k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, 

 na základě 
kterého přebírá práva a povinnosti z této smlouvy výlučně a pověřuje 
starostu města jeho podpisem,

2. ukládá

vedoucí OEMM

2.1. předložit dodatek dle bodu 1.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu.

Termín: 19. 6. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - předložená Smlouva o přechodu práv a povinností

Příloha č. 2 - Dodatek č. OEMM/DODS-2020/0512

ZPRACOVAL: Šimková Petra



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000395-2020-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 11. 6. 2020

Prodej pozemkové parcely č. 1042/6 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem –

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je, mimo jiné, vlastníkem pozemkové parcely č. 1042/6 o výměře 420 
m2 - druh pozemku zahrada. Na části pozemku se nachází stavba skladu nářadí a paliva o výměře 30 m2, 
která je ve vlastnictví . Celý pozemek je pronajatý níže uvedeným žadatelům o prodej.

Předchozí vlastník bytové jednotky v čp. 771 v ul. Hlávkova nechal geometrickým plánem č. 
3895-247/2009 zaměřit stavbu skladu nářadí a paliva a oddělit pozemek pod stavbou. Oddělená část 
pozemku o výměře 30 m2 je dle geometrického plánu označená jako nově vzniklá stavební parcela č. 
5682 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Z osobních důvodů (insolvence) již nedošlo k odkoupení 
pozemku pod stavbou skladu.

, jako nový vlastník bytové jednotky v čp. 771 v ul. Hlávkova, požádala o prodej části 
pozemku, na němž stojí stavba skladu nářadí a paliv, a to za účelem narovnání právního vztahu.

Dále , všichni 
spoluvlastníci bytového domu čp. 771, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, požádali o prodej zbývající 
části pozemkové parcely č. 1042/6 o výměře 390 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do podílového 
vlastnictví.

Kupní cena za pozemkovou parcelu č. 1042/6 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem byla stanovena 
znaleckým posudkem č. 400/2020 ze dne 27.02.2020 ve výši 510 Kč/m2, tj. celková kupní cena 214.200 
Kč.

Záměr prodat 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 3. 6. 2020

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2020 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 214.200,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prodej části pozemkové parcely č. 1042/6 o výměře 30 m2, která je oddělena 
geometrickým plánem č. 3895-247/2009 ze dne 21.09.2009 a označena jako nově vzniklá 
stavební parcela č. 5682 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem č. 400/2020 ze dne 27.02.2020 ve výši 510 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
15.300 Kč, a části 
pozemkové parcely č. 1042/6 o výměře 390 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 400/2020 ze dne 27.02.2020 ve výši 510 Kč/m2, tj. 



za celkovou kupní cenu 198.900 Kč, a to do podílového spoluvlastnictví

 
 každému 1/3,

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP – 2020/0529 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: 17. 7. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímky

Příloha č. 2 - potvrzení o existenci stavby

Příloha č. 3 - geometrický plán č. 3595-247 2009

Příloha č. 4 - kupní smlouva č. OEMM/KUPP - 2020/0529

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000396-2020-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 11. 6. 2020

Prodej pozemkové parcely č. 472/2 a stavební parcely č. 76 v k. ú. 
Lipnice u Dvora Králové -

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

opětovně požádala o prodej stavební parcely č. 76 o výměře 68 m2 pod čp. 53 
(původní drážní domek v jejím vlastnictví) a pozemkové parcely č. 472/2 o výměře 1 067 m2 (zahrada 
kolem domku), obě v k. ú. Lipnice u Dvora Králové s tím, že uvedené nemovitosti koupí a kupní cenu 
uhradí .

Prodej uvedených pozemků za celkovou kupní cenu ve výši 160.575 Kč již schválilo zastupitelstvo 
města v roce 2011 pod číslem usnesení Z/123/2011 - 4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem. 
K uzavření kupní smlouvy v té době, vzhledem k exekučním příkazům, nedošlo.

byl seznámen se skutečností, že usnesení zastupitelstva města č. Z/123/2011 - 4. 
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09.06.2011 pozbylo platnosti a dle současných 
pravidel města Dvůr Králové nad Labem je kupní cena pro prodej pozemků stanovena znaleckým 
posudkem a není tedy možné pozemky odkoupit za původně schválenou kupní cenu.
Kupní ceny byly stanoveny znaleckými posudky. Cena obvyklá u pozemkové parcely č. 472/2 v k. ú. 
Lipnice u Dvora Králové je stanovena ve výši 267.817 Kč (tj. 251 Kč/m2). Cena obvyklá u stavební 
parcely č. 76 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové je stanovena ve výši 17.952 Kč (tj. 264 Kč/m2).

, potvrdila, že chce, aby oba pozemky 
byly prodány  Osadní výbor byl o podané žádosti 
informován. Stanovisko jsme neobdrželi.

Záměr prodat 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 20. 5. 2020
R/318/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2020 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 285.769,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prodej pozemkové parcely č. 472/2 o výměře 1 067 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové, 
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 387/2019 ze dne 20.12.2019 v celkové 
výši 267.817 Kč a prodej stavební parcely č. 76 o výměře 68 m2 v k. ú. Lipnice u Dvora 
Králové, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 406/2020 ze dne 03.04.2020 
v celkové výši 17.952 Kč, tj. za celkovou kupní cenu 285.769 Kč, 

,

1.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP – 2020/0463 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: 17. 7. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímky

Příloha č. 2 - Souhlas s prodejem

Příloha č. 3 - kupní smlouva č. OEMM/KUPP - 2060/0463

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000397-2020-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 11. 6. 2020

Prodej pozemkové parcely č. 2165/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je vlastníkem pozemkové parcely č. 2165/1 o výměře 1 685 m2 v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda. Dle platného územního plánu 
města Dvůr Králové nad Labem je pozemková parcela zařazena do využití "Plochy smíšené 
nezastavěného území s funkcí přírodní a zemědělskou (NSp)". V současné době se na pozemkové 
parcele nachází travní porost.

požádali (žádostí ze dne 22.12.2019) město Dvůr Králové 
nad Labem o prodej pozemkové parcely č. 2165/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to za účelem 
využívání pro zemědělskou činnost. jsou spoluvlastníky 
sousedních pozemkových parcel, na které požadovaná pozemková parcela č. 2165/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem navazuje. Jejím odkoupením by došlo k ucelení pozemků v jejich spoluvlastnictví 
podél stávající vlečky. V roce 2019 již s městem Dvůr Králové nad Labem směnili pozemkovou parcelu 
č. 2171/7 (přístupová komunikace – nabylo město Dvůr Králové nad Labem) za pozemkovou parcelu č. 
2165/3, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Ke své žádosti doložili vyhotovený znalecký posudek č. 
1080/48/19, dle kterého výsledná obvyklá cena pozemkové parcely č. 2165/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem činí 37.070 Kč (tj. 22 Kč/m2).

Záměr prodeje pozemkové parcely č. 2165/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem byl zveřejněn od 
20.01.2020 do 05.02.2020.

V době zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 2165/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
obdrželo město Dvůr Králové nad Labem druhou žádost o koupi pozemku 

.

jsou novými vlastníky stavební parcely č. 816, pozemkových parcel č. 2152/1, č. 
2152/2, č. 2151,2, č. 2151/3, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. se zabývají 
chovem koní a vzhledem k této skutečnosti požádali (v rámci zveřejněného záměru prodeje pozemku 
žádostí ze dne 24.01.2020) o prodej pozemkové parcely č. 2165/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Ve 
své žádosti neuvedli žádnou cenu.

Žadatelé o koupi pozemkové parcely č. 2165/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem byli, na základě 
usnesení rady města č. R/113/2020 – 42. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 26.02.2020, 
vyzváni k doložení písemných nabídek kupní ceny za pozemkovou parcelu č. 2165/1 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem.

Město Dvůr Králové nad Labem obdrželo následující písemné nabídky:
- ve výši 50.000 Kč (tj. 29,67 Kč/m2),
- ve výši 74.140 Kč (tj. dvojnásobek ceny dle 
znaleckého posudku, který si nechali vyhotovit, a který přiložili ke své žádosti ze dne 22.12.2019).

Obdržené nabídky projednala rada města a doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové 
parcely č. 2165/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do podílového spoluvlastnictví 

.



PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 8. 4. 2020
R/218/2020 - 45. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2020 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 74.140,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. neschvaluje

1.1. prodej pozemkové parcely č. 2165/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve 
výši 50.000 Kč, 

,

2. schvaluje

2.1. prodej pozemkové parcely č. 2165/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve 
výši 74.140 Kč, do podílového spoluvlastnictví každému 1/2 celku,

 

2.2. kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2020/0393 v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

3. ukládá

vedoucí OEMM

3.1. předložit smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu.

Termín: 30. 6. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačeným pozemkem

Příloha č. 2 - detailní snímek s vyznačeným vlastnictvím

Příloha č. 3 - smlouva č. OEMM/KUPP-2020/0393

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000398-2020-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 11. 6. 2020

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 30.09.2020.

Finanční prostředky na odkoupení ideálních polovin pozemků jsou zahrnuty do 3. rozpočtového 
opatření.

Přílohou materiálu je smlouva zkontrolovaná právním oddělením a odsouhlasená protistranou.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 27. 11. 2019
R/723/2019 - 35. Rada města Dvůr Králové nad Labem

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2020 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 2.645.315,00 Kč
Finanční prostředky jsou zahrnuty do 3. rozpočtového opatření.

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: 30. 6. 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-000399-2020-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 11. 6. 2020

Prodej podílu na pozemkové parcele č. 2179/13 v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem -

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je spoluvlastníkem pozemkové parcely č. 2179/13 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem. Na pozemku vlastní podíl ve výši 1/13, tj. cca 51 m2. Pozemková parcela je v katastru 
nemovitostí vedena jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Kromě podílu ve vlastnictví města Dvůr 
Králové nad Labem (1/13) je pozemek v podílovém spoluvlastnictví vlastníků okolních nemovitostí - 
soukromých osob.

Zastupitelstvo města 01.06.2017 pod číslem usnesení Z/341/2017 - 15. Zastupitelstvo města Dvůr 
Králové neschválilo prodej podílu 1/13 na pozemkové parcele č. 2179/13 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem .

opakovaně požádal 
město Dvůr Králové nad Labem o prodej podílu na výše uvedeném pozemku alespoň v rozsahu jedné 
poloviny podílu, tj. 1/26.

Dle jeho vyjádření je jediný, kdo nevlastní žádný podíl k výše uvedené přístupové komunikaci, která 
přímo navazuje na jeho pozemek p.p.č. 2112/4 a nemůže se tak vyjadřovat k dění na komunikaci.

Odbor dopravy a silničního hospodářství nadále nesouhlasí s prodejem jakékoliv výše podílu na 
pozemkové parcele č. 2179/13 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 20. 5. 2020
R/306/2020 - 49. Rada města Dvůr Králové nad Labem 

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. neschvaluje

1.1. prodej části podílu ve výši 1/26 na pozemkové parcele č. 2179/13 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem,

.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímky 

ZPRACOVAL: Vacková Lenka



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000402-2020-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 11. 6. 2020

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

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Zastupitelstvo města dne 26.09.2019 pod číslem usnesení Z/114/2019 – 7. Zastupitelstvo města Dvůr 
Králové nad Labem schválilo odkoupení stavební parcely č. 4585 o výměře 39 m2, pozemkové parcely 
č. 2689/2 o výměře 205 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem od České republiky – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, za kupní cenu ve výši 74.000 Kč a schválilo kupní smlouvu.

Na základě uvedeného usnesení byla podepsána kupní smlouva, která byla zaslána Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. Uvedená smlouva nebyla, z důvodu nízké kupní ceny, 
schválena Ministerstvem financí a nedošlo tedy k jejímu uzavření.

Nyní město Dvůr Králové nad Labem obdrželo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
ke schválení novou kupní smlouvu na odkoupení stavební parcely č. 4585, pozemkové parcely č. 2689/2, 
obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, kterou předkládáme ke schválení.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl požádán o sdělení, zda je možné pozemky 
odkoupit za původně schválenou kupní cenu a co bude následovat, kdyby k uzavření kupní smlouvy 
nedošlo.

K uvedenému město Dvůr Králové nad Labem obdrželo od  ředitele odboru 
Odloučeného pracoviště Trutnov, Územního pracoviště Hradec Králové, následující sdělení:
• Ministerstvo financí jako orgán příslušný mimo jiné ke schvalování kupních smluv v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, v účinném znění (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“), převod níže uvedeného majetku 
neschválilo. Odkázalo přitom především na nesprávně stanovenou výši kupní ceny a vyzvalo naše 
pracoviště k dořešení celého případu v souladu s platnou právní úpravou (viz dopis v příloze tohoto 
e-mailu - přiložen v příloze). S ohledem na tuto skutečnost nelze odkup realizovat za původní cenu 
schválenou zastupitelstvem č. usnesení Z/114/2019 – 7. zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
dne 26. 9. 2020.
Pro naplnění požadavku Ministerstva financí nechal náš Úřad zpracovat nový znalecký posudek, v němž 
znalec zohlednil požadavky schvalujícího ministerstva a stanovil cenu v místě a čase obvyklou (v 
předchozím posudku byla pouze cena zjištěná podle cenového předpisu). Tato nová cena námi byla 
použita jako minimální pro přípravu nové kupní smlouvy č. 20/512/2020.
• V případě neuzavření nové kupní smlouvy zůstane v platnosti nájemní smlouva č. 5/512/2019 s dobou 
trvání do 31. 12. 2026.
• Je ovšem nutno poznamenat, že předmětné níže uvedené pozemky jsou pro Českou republiku 
nepotřebné, a proto dojde v souladu s § 22 zákona č. 219/2000 Sb. k jejich prodeji nejspíše výběrovým 
řízením formou Elektronického aukčního systému se zachováním předkupního práva města Dvůr 
Králové nad Labem jako vlastníka staveb stojících na předmětných pozemcích v souladu s § 3056 (za 
použití ustanovení § 2140 a násl.) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění. Záměr 
takového prodeje předmětných pozemků bude městu Dvůr Králové nad Labem jako předkupníkovi včas 
oznámen. Předkupní právo města bude obsaženo v ustanovení o rozvazovací doložce v kupní smlouvě, 
uzavřené s vítězem výběrového řízení. Takto uzavřená smlouva bude opět podléhat schválení 
Ministerstvem financí.

Na stavební parcele č. 4585 o výměře 39 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se nachází stavba čerpací 



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

Město Dvůr Králové nad Labem by mělo odkoupit stavební parcelu č. 4585 a pozemkovou parcelu č. 
2689/2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 130.000 Kč.

Přílohou materiálu je obdržená kupní smlouva.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 3. 6. 2020

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. ruší

1.1. své usnesení č. Z/114/2019 – 7. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze dne 
26.09.2019, kterým schválilo odkoupení stavební parcely č. 4585 o výměře 39 m2, 
pozemkové parcely č. 2689/2 o výměře 205 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 
kupní cenu ve výši 74.000 Kč,

2. neschvaluje

2.1. odkoupení stavební parcely č. 4585 o výměře 39 m2, pozemkové parcely č. 2689/2 o 
výměře 205 m2, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, od České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 128 00 Praha 2, za kupní cenu ve výši 130.000 Kč.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek

Příloha č. 2 - detailní snímek

Příloha č. 3 - nová kupní smlouva

Příloha č. 4 - dopis Ministerstva financí

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000403-2020-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 11. 6. 2020

Odkoupení pozemkové parcely č. 227 v k. ú. Žireč Ves

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem je vlastníkem sousoší sv. Floriána, které se nachází na pozemkové 
parcele č. 227 v k. ú. Žireč Ves. V rámci připravované opravy sousoší sv. Floriána bylo zjištěno, že 
pozemková parcela č. 227 v k. ú. Žireč Ves není ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem.

Pozemková parcela č. 227 o výměře 158 m2 v k. ú. Žireč Ves je v katastru nemovitostí vedena jako 
trvalý travní porost, nachází se u komunikace vedoucí ze Žirče směrem na Stanovice a je ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v 
likvidaci.

Na základě projednání se Státním statkem Jeneč, státním podnikem v likvidaci, bylo městu Dvůr Králové 
nad Labem doporučeno podání žádosti o odkoupení pozemkové parcely č. 227 v k. ú. Žireč Ves. Prodejní 
cena bude stanovena na základě znaleckého posudku, který bude zadán prodávajícím a město Dvůr 
Králové nad Labem uhradí náklady za jeho vyhotovení, nejvýše však částku 6.050 Kč.

Finanční prostředky na odkoupení pozemkové parcely č. 227 v k. ú. Žireč Ves lze uplatnit z ORJ 39 
položky 6130.

Usnesení zastupitelstva města o schválení odkoupení pozemkové parcely č. 227 v k. ú. Žireč Ves je 
nutným podkladem pro podání žádosti.

Vzhledem k uvedenému předkládáme ke schválení odkoupení pozemkové parcely č. 227 v k. ú. Žireč 
Ves.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 3. 6. 2020

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. odkoupení pozemkové parcely č. 227 v k. ú. Žireč Ves od České republiky - Státního 
statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, IČO 00016918, Třanovského 622/11, 163 00 
Praha 6 - Řepy, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, uhrazení nákladů za 
vyhotovení znaleckého posudku a pověřuje starostu města podpisem žádosti o odkoupení 
pozemkové parcely,

2. ukládá

vedoucí OEMM

2.1. předložit starostovi města k podpisu žádost na odkoupení pozemkové parcely č. 227 v. ú. 
Žireč Ves.

Termín: 22. 6. 2020

PŘÍLOHY:



Příloha č. 1 - snímek s vyznačeným zájmovým územím

Příloha č. 2 - snímek s ortofotomapou

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000404-2020-OEMM

Materiál k projednání Zařazen na: 11. 6. 2020

Směna částí pozemkových parcel č. 583, č. 586, za části 
pozemkových parcel č. 79/3, č. 261/2, všechny v k. ú. Zboží u 
Dvora Králové

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

požádali město Dvůr Králové nad Labem o prodej částí pozemkových 
parcel č. 583, č. 586, obě v k. ú. Zboží u Dvora Králové.

Pozemkové parcely č. 583, č. 586, obě v k. ú. Zboží u Dvora Králové jsou v katastru nemovitostí vedeny 
jako ostatní plocha, ostatní komunikace, na pozemkové parcele č. 583 se nachází stávající asfaltová 
komunikace vč. zeleně kolem komunikace, na pozemkové parcele č. 586 je v současné době zeleň. 
Požadované části pozemkových parcel č. 583, č. 586, obě v k. ú. Zboží u Dvora Králové jsou v současné 
době nezpevněny.

Na základě projednání žádosti s odborem dopravy a místostarostou města bylo s žadateli jednáno o 
možné směně požadovaných částí pozemkových parcel č. 583, č. 586, obě v k. ú. Zboží u Dvora 
Králové, za části pozemkových parcel č. 79/3, č. 261/2, obě v k. ú. Zboží u Dvora Králové, které se 
nacházejí podél stávající asfaltové komunikace na pozemkové parcele č. 583 v k. ú. Zboží u Dvora 
Králové, a to v šíři 50 cm od stávající hranice. Žadatelé se směnou souhlasili.

Jedná se o směnu následujících pozemků:
1) z vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem
- část pozemkové parcely č. 583 o výměře 123 m2 označenou dle geometrického plánu č. 176-62/2020 
jako díl „a“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 79/1,
- část pozemkové parcely č. 586 o výměře 17 m2 označenou dle geometrického plánu č. 176-62/2020 
jako díl „c“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 261/2,
všechny v k. ú. Zboží u Dvora Králové, o celkové výměře 140 m2 za cenu ve výši 11.616 Kč (140 m2 x 
82,97 Kč/m2),
2) ze spoluvlastnictví 
- část pozemkové parcely č. 79/3 o výměře 11 m2 označenou dle geometrického plánu č. 176-62/2020 
jako díl „d“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 583,
- části pozemkové parcely č. 261/2 o výměře 9 m2 označenou dle geometrického plánu č. 176-62/2020 
jako díl „e“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 583,
všechny v k. ú. Zboží u Dvora Králové, o celkové výměře 20 m2, a to za cenu 3.789 Kč (11 m2 x 276,55 
Kč/m2 + 9 m2 x 82,97 Kč/m2).

K určení cen směňovaných částí pozemků byl využit znalecký posudek č. 699-4/20 vyhotovený 
, který byl vyhotoven k ohodnocení pozemků kupovaných žadateli. Dle uvedeného znaleckého 

posudku byla stanovena cena zjištěná za pozemkovou parcelu č. 79/1 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, 
která je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha, jiná plocha, ve výši 82,97 Kč/m2. Vzhledem 
ke skutečnosti, že pozemky komunikací se neobchodují, byla použita tato cena zjištěná, jako výchozí pro 
zjištění ceny za směňované části pozemků z vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem. U pozemkové 
parcely č. 79/3 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, byla stanovena cena zjištěná ve výši 276,55 Kč/m2.

Vzhledem k rozdílným výměrám bude ze strany spoluvlastníků 
doplacena částka ve výši 7.827 Kč Kč (11.616 Kč – 3.789 Kč).

Osadní výbor byl osloven v souvislosti s obdrženou žádostí o prodej částí pozemkových parcel č. 583, č. 



586, obě v k. ú. Zboží u Dvora Králové (ještě než byla projednána možná směna) a s prodejem částí 
pozemků souhlasil.

Záměr směny částí pozemků byl řádně zveřejněn od 30.03.2020 do 15.04.2020. V době zveřejnění 
nebyly z řad občanů ani organizací uplatněny žádné připomínky.

Přílohou materiálu je návrh směnné smlouvy zkontrolovaný právním oddělením, který byl zaslán 
protistraně k odsouhlasení.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 3. 6. 2020

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2020 - ORJ: 39, kryto: ANO, částka: 7.827,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. směnu části pozemkové parcely č. 583 o výměře 123 m2 označenou dle geometrického 
plánu č. 176-62/2020 jako díl „a“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 79/1, části 
pozemkové parcely č. 586 o výměře 17 m2 označenou dle geometrického plánu č. 
176-62/2020 jako díl „c“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 261/2 za část 
pozemkové parcely č. 79/3 o výměře 11 m2 označenou dle geometrického plánu č. 
176-62/2020 jako díl „d“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 583, část 
pozemkové parcely č. 261/2 o výměře 9 m2 označenou dle geometrického plánu č. 
176-62/2020 jako díl „e“, který se přislučuje do pozemkové parcely č. 583, všechny v k. 
ú. Zboží u Dvora Králové, s finančním vyrovnáním ve výši 7.827 Kč, s

1.2. směnnou smlouvu č. OEMM/SMEN-2020/0592 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,

2. ukládá

vedoucí OEMM

2.1. předložit směnnou smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 

Termín: 30. 6. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - snímek s vyznačenými částmi pozemků

Příloha č. 2 - geometrický plán

Příloha č. 3 - smlouva č. OEMM/SMEN-2020/0592

ZPRACOVAL: Kadrmasová Marie


