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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

11. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

 konaného dne 11.06.2020 

Z/199/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informaci starosty města o rezignaci na mandát zastupitele města MUDR. Petra Hroneše 

z Občanské demokratické strany, a to ke dni 09.06.2020, 

1.2. složení slibu nové členky zastupitelstva města podle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích, v platném znění, Libuše Vonkové, která se stala zastupitelkou města ke dni 

10.06.2020. 

 

Z/200/2020 - 11. 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/201/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 09.06.2020. 

 

Z/202/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Závěrečné stanovisko Kontrolního výboru k provedené kontrole v Technických službách 
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města Dvora Králové nad Labem a k vyjádření ředitele Technických služeb města 

k protokolu z provedené kontroly ze dne 24.02.2020, které bylo projednáno na jednání 

kontrolního výboru ZM dne 12.05.2020, 

2. ukládá předsedovi kontrolního výboru ZM       

2.1. naplnit bezodkladně úkol uložený zastupitelstvem města v souvislosti s prověřením smluv 

mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Martinem Antonínem, 

    Termín: 17.09.2020 

3. ukládá radě města        

3.1. projednat závěrečné stanovisko kontrolního výboru k provedené kontrole s ředitelem 

Technických služeb města Dvora Králové nad Labem. Členové kontrolního výboru požadují, 

aby bylo zastupitelstvo města na příštím jednání seznámeno se závěry z tohoto jednání 

i s přijatými opatřeními ve smyslu osobní odpovědnosti ředitele Technických služeb města 

Dvora Králové nad Labem. 

    Termín: 17.09.2020 

 

Z/203/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Lipnice z 22.01.2020, 

Osadního výboru Zboží z 27.01.2020 a Osadního výboru Verdek z 25.02.2020. 

 

Z/204/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. usnesení zastupitelstva města č. Z/167/2020-10- Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad 

Labem, 

2. bere na vědomí 

2.1. oznámení konání přesunuté valné hromady společnosti Krematorium a. s. dne 19.06.2020, 

které město obdrželo dne 07.04.2020, 

2.2. program valné hromady společnosti Krematorium, a. s. bez připomínek a doplnění, 

3. deleguje 

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

Alexandru Jiřičkovou zástupkyní města Dvůr Králové nad Labem na valné hromadě 

společnosti Krematorium, a. s. Jaroměř konané dne 19.06.2020, 

4. schvaluje 

4.1. plnou moc pro Alexandru Jiřičkovou k zastupování akcionáře na valné hromadě společnosti 

Krematorium, a. s. Jaroměř dne 19.06.2020 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
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Z/205/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. petici občanů „Proti záměru města vybudovat víceúčelové sportovní hřiště a vícevchodový 

obytný dům v sousedství rodinných domků v lokalitě Sylvárov“, 

2. schvaluje 

2.1. text návrhu odpovědi na výše uvedenou petici, 

3. ukládá vedoucímu KTÚ-PO         

3.1. připravit odpověď na petici a předložit ji starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.06.2020 

 

Z/206/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

organizační složku Kontrola a interní audit města Dvůr Králové nad Labem ke dni 

12.06.2020, 

2. ukládá vedoucímu RAF           

2.1. přesunout v rámci rozpočtu města finanční prostředky k zajištění provozu organizační 

složky Kontrola a interní audit od doby jejího zrušení pod rámec příslušných částí a položek 

rozpočtu města v souladu s jejich určením dle rozpočtové skladby a novým vymezením dle 

Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Termín: 30.06.2020 

 

Z/207/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. a vydává  v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem 

č. 2/2020 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 01.07.2020. 

 

Z/208/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2020 

o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu, a to s účinností 

od 01.07.2020. 
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Z/209/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. rozhoduje 

1.1. o pořízení Změny č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem z vlastního podnětu, jejímž 

předmětem bude dopravní řešení v souvislosti s napojením města Dvůr Králové nad Labem 

na dálnici D11. Uvedená změna bude pořízena zkráceným postupem. 

 

Z/210/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. aktualizaci Akčního plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016 - 2022. 

2. souhlasí 

2.1. s rozšířením karty 10 v tabulce 2 akčního plánu o zajištění bezbariérového přístupu do 

městské knihovny Slavoj, 

3. pověřuje 

3.1. zastupitelku Veroniku Tomkovou vytvořením pracovní skupiny k uskutečnění výstavby 

Labské cyklostezky s termínem 31.08.2020. 

 

Z/211/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. se zařazením správního území města Dvůr Králové nad Labem do územní působnosti MAS 

Královédvorsko, z. s., na období 2021 - 2027. 

 

Z/212/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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: 30.06.2020 
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Z/213/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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, Pavlu Luštincovi, **************************************, 

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: 15.07.2020 

 

Z/214/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

Dundovými, ***********************************************, a s Danou Vlkovou, 

****************, **************************, 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: 19.06.2020 

 

Z/215/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. dodatek č. 1 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, s Gabrielou Hamplovou, *************************************, 

a Janem Krausem, *****************************************, na základě kterého 

přebírá práva a povinnosti z této smlouvy výlučně Gabriela Hamplová 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: 19.06.2020 
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Z/216/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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, Ivě Vyšohlídové, ********************************************* 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 manželům Vratislavu 

a Růženě Hofmanovým, *********************************************, manželům 

Vladimíru a Janě Macháčkovým, ******************************** a Ivě Vyšohlídové, 

*********************************, 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: 17.07.2020 

 

Z/217/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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, Radku Štefanovi, ****************, 

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

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: 17.07.2020 

 

Z/218/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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, Ing. Věře a Janu Srbovým, ******************************************** 

*********, 
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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, Ing. Karle Pomezné, ******* 

************************************** a Ing. Marku Pomeznému, *********** 

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

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: 30.06.2020 

 

Z/219/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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, od Petra Pauluse, **************, 

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

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: 30.06.2020 

 

Z/220/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. neschvaluje 

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

Labem, Liboru Babinskému, *****************************************. 

 

 

Z/221/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ruší 

1.1. 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, 
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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. 

 

Z/222/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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. k. ú. Žireč Ves. 

Termín: 22.06.2020 

 

Z/223/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

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 Veronikou Hojnou, **************************** 

******* a Lukášem Hojným, ***************************************, 

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: 30.06.2020 

 

 



9/12 

 

 

Z/224/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. prominutí 100 % nájemného od 01.03.2020 do 31.03.2020, snížení nájemného o 30 % od 

01.04.2020 do 30.06.2020 a snížení nájemného o 25 % od 01.07.2020 do 31.12.2020, pro 

nájemce, kteří po dobu nouzového stavu nemohli vykonávat svoji činnost pro veřejnost dle 

přílohy č. 1, na základě dotačního programu „COVID – Nájemné“, 

1.2. prominutí 50 % nájemného od 01.03.2020 do 31.03.2020, snížení nájemného o 30 % od 

01.04.2020 do 30.06.2020 a snížení nájemného o 25 % od 01.07.2020 do 31.12.2020, pro 

nájemce, kteří po dobu nouzového stavu mohli pouze z části vykonávat svoji činnost pro 

veřejnost dle přílohy č. 2, na základě dotačního programu „COVID – Nájemné“, 

1.3. vzor dohody o prominutí a snížení nájemného dle bodů 1.1. a 1.2. tohoto usnesení dle 

přílohy č. 4 a pověřuje starostu města podpisem dohod, 

2. neschvaluje 

2.1. poskytnutí slevy na nájemném nájemcům, na jejichž činnost měl nouzový stav minimální 

vliv dle přílohy č. 3, 

3. ukládá           

 vedoucí OEMM            

3.1. předložit dohody o prominutí a snížení nájemného starostovi města k podpisu. 

Termín: 31.07.2020 

 

Z/225/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2019. 

 

Z/226/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. zápis z valné hromady Podzvičinsko, z. s. ze dne 28.11.2019, 

1.2. výroční zprávu za rok 2019 a zápis z valné hromady ze dne 19.03.2019 Partnerství pro 

městskou mobilitu, z. s. 

 

Z/227/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. uděluje 

1.1. Cenu města Dvůr Králové nad Labem za celoživotní dílo Martě Čermákové a Mgr. Vasilu 

Bibenovi, za aktivní spolupráci na realizaci vzniku Expozice textilního tisku Ing. Josefu 

Jiránkovi a za realizaci sochy Súdána Pavlu Vágnerovi a Janu Brožovi, za mimořádné 

sportovní úspěchy v roce 2019 Dominice Jansové,  za celoživotní přínos v oblasti sportu 

Mileně Skácelíkové a za celoživotní práci Zuzaně Čermákové. 
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Z/228/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. poskytnutí dotací na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní 

památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové 

nad Labem na úhradu nákladů specifikovaných ve smlouvách následovně: 

PENZION ZA VODOU s. r. o., IČO 28848616, Poděbradova čp. 2014, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem, na realizaci fasády nemovitosti, náměstí T. G. Masaryka čp. 82, Dvůr Králové 

nad Labem ve výši 100.000 Kč, 

Hana Lehečková, *********************************, na výměnu oken za eurookna 

nemovitosti Švehlova čp. 401, Dvůr Králové nad Labem ve výši 60.000 Kč, 

Ing. Jiří Koblasa a Ing. Martina Koblasová, oba ******************************* 

*******, na opravu fasády do ulice a provedení nových vchodových dveří nemovitosti 

Palackého čp. 89, Dvůr Králové nad Labem ve výši 100.000 Kč, 

Náboženská obec církve československé husitské, IČO 73631698, Legionářská čp. 1311, 

Dvůr Králové nad Labem na opravu oken farní budovy Legionářská čp. 1311, Dvůr Králové 

nad Labem ve výši 100.000 Kč, 

Mgr. Jana Hanzlíková, *************************, na realizaci nových vchodových dveří 

nemovitosti Havlíčkova čp. 13, Dvůr Králové nad Labem ve výši 40.000 Kč, 

2. schvaluje 

2.1. smlouvy č. ŠKS/SMDO-2020/0515, ŠKS/SMDO-2020/0516, ŠKS/SMDO-2020/0517, 

ŠKS/SMDO-2020/0518, ŠKS/SMDO-2020/0519 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 

a pověřuje starostu města jejich podpisem. 

 

Z/229/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. souhlasí 

1.1. s rozšířením účelu použití poskytnuté dotace Krasobruslařskému klubu Dvůr Králové nad 

Labem z. s., Zborovská 2371, Dvůr Králové nad Labem o služby související s realizací letního 

soustředění, 

2. schvaluje 

2.1. dodatek č. 1 ke smlouvě ŠKS/SMDO-2020/0099 - D1 a pověřuje starostu města jeho 

podpisem. 

 

Z/230/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. bere na vědomí 

1.1. Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem na 

rok 2020 dle přílohy č. 1, 

2. schvaluje 

2.1. cíle a opatření pro město Dvůr Králové nad Labem stanovené Akčním plánem rozvoje 

sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2020. 



11/12 

 

 

Z/231/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

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

pozdějších předpisů roční účetní závěrku města Dvůr Králové nad Labem, sestavenou 

k 31.12.2019, 

2. nevznáší 

2.1. požadavky na doplňující informace ke schvalování účetní závěrky uvedené v bodě 1.1. 

 

Z/232/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2019 

jako součást závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2019. 

 

Z/233/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2019 spolu se zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 2019 v souladu s § 17, 

odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 

znění pozdějších doplnění a předpisů s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 

bez výhrad. 

 

Z/234/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. ukládá vedoucímu RAF          

1.1. v návaznosti na výpadky příjmové stránky rozpočtu města v důsledku ekonomických 

dopadů opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou pandemií i v souvislosti s časovou 

návazností ve vyúčtování a vypořádání finančně nejvýznamnějších dotačních titulů 

projednat s financujícím bankovním ústavem (Československá obchodní banka, a. s.) 

časově omezené prodloužení stávajícího rozšířeného rámce kontokorentních úvěrů na 

zabezpečení pokrytí zvýšené náročnosti na zajištění peněžních toků města do 31.12.2020. 

Termín: 31.08.2020 

 

Z/235/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. změnu v zajištění zvýhodněného úvěru číslo 2005-4451 - UW s Českomoravskou záruční 

a rozvojovou bankou, a. s., spočívající ve vyjmutí části dosavadního předmětu zajištění, a to 

konkrétně stavební parcely č. 1047, jejíž součástí je stavba čp. 840 (Léčebna zrakových vad) 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
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1.2. v návaznosti na bod 1.1. tohoto usnesení a v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 2 Smlouvy 

o zvýhodněném úvěru číslo 2005-4451 - UW (ES RAF/FIN-2019/849-D-2) uzavřené 

s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. se sídlem Jeruzalemská 964/4, 

110 10 Praha 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku a souvisejících 

dokumentů. 

 

Z/236/2020 - 11. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2020 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 

jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet 

na rok 2020 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

 

 na straně příjmů snižuje   o       5.155.227,53 Kč 

 na straně výdajů snižuje   o     16.676.341,01 Kč 

 ve financování upravuje   o   - 11.521.113,48 Kč 

 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2020 

  

 na straně příjmů      448.853.175,07 Kč 

 na straně výdajů      471.453.124,09 Kč 

 financování        22.599.949,02 Kč. 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2020, po této úpravě v souhrnné výši 

22.599.949,02 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 

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

 

 

 

 

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

starosta města      místostarostka 

 

     
            

          


