
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění 
 

 
 

USNESENÍ  
z 30. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 
konaného dne 11.9.2008 

 
 
 
USNESENÍ ZK/30/2069/2008 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 11.06. do 08.09.2008 
 
 
USNESENÍ ZK/30/2070/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    "Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje" 

za sledované období 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    navržená opatření vedoucích odborů k zajištění plnění dosud nesplněných usnesení 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za sledované období, včetně nových termínů 
jejich splnění dle důvodové zprávy 

III.  u  k  l  á  d  á   
    JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

zajistit plnění dosud nesplněných nebo rozpracovaných usnesení Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje za sledované období věcně příslušnými vedoucími odborů 
dle důvodové zprávy 

  termín: 30.09.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2071/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za I. pololetí roku 2008 
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USNESENÍ ZK/30/2072/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2009 včetně příloh usnesení č. 1 - 6 
 2. zapracování případného dopadu změny celkové dotace v rámci souhrnného 

dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Královéhradeckého kraje pro 
rok 2009 do schváleného rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2009, a to v 
případě stanoveného účelu na daný účel, v případě, že účel stanoven nebude, 
do rezervy kraje 

 3. přijetí revolvingového úvěru od Komerční banky a.s., Hradec Králové, ve výši 100 
mil. Kč pro rok 2009 určeného na financování výdajů Královéhradeckého kraje 
schválených rozpočtem Královéhradeckého kraje na rok 2009 (řešení časového 
nesouladu mezi čerpáním výdajů a reálným inkasem příjmů) 

 4. z výsledku hospodaření r. 2008 v první řadě posílit kap. 10 - provádění údržby 
silnic Královéhradeckého kraje (Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, 
a.s.) 

 5. akce odvětví dopravy dle bodu B přílohy usnesení v celkovém objemu 50 389,2 tis. 
Kč s finančním krytím z prostředků, které budou převedeny z EU jako vratka 
předfinancování akcí dle bodu C přílohy po jejich poukázání na 
účet Královéhradeckého kraje 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2073/2008  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Boženy 

Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324; dodatek č. 1 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 
682; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, 
Nový Bydžov, Komenského 77; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692;  dodatek č. 1 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 
647; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová 
škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787; dodatek č. 1 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická 
škola, Hradec Králové, Komenského 234; dodatek č. 1 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové, Hradební 1029; dodatek č. 1 příspěvkové organizace Střední 
uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68; dodatek č. 3 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338; dodatek č. 1 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, 
Nový Bydžov, Jana Maláta 1869; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 
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56; dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola technická a 
řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112; dodatek č. 3 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec 
Králové, Velká 3; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110; dodatek č. 5 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, 
Hradec Králové, Sokolská 581; dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec 
Králové; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola, 
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549; dodatek č. 1 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola praktická, Chlumec 
nad Cidlinou, Smetanova 123; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240; dodatek č. 1 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Odborné učiliště, Hradec Králové, 
17. listopadu 1212; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Pedagogicko-psychologická poradna, Hradec Králové, M. Horákové 504; dodatek 
č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže, internát a školní 
jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5; dodatek č. 2 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 
267; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Plavecká škola Zéva, 
Hradec Králové, Eliščino nábř. 842; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566; dodatek č. 1 zřizovací 
listiny příspěvkové organizace Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219 
dle důvodové zprávy 

 2. dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium a Střední 
odborná škola, Hořice, Husova 1414; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30; dodatek č. 2 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, 
Nová Paka, Kumburská 740; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Ochodní akademie, Hořice, Šalounova 919; dodatek č. 2 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 
220; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola 
rozvoje venkova a Střední zemědělská škola, Hořice, Riegrova 1403; dodatek č. 2 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová 
škola, Jičín, Pod Koželuhy 100; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 
675; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední 
škola, Nová Paka, Kumburská 846; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1; dodatek 
č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, Lázně 
Bělohrad, Zámecká 478; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2; dodatek č. 1 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola při dětské lázeňské 
léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Základní škola, Hořice, Husova 11; dodatek č. 1 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola, Jičín, Soudná 12; dodatek č. 1 zřizovací 
listiny příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, 
Havlíčkova 54; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-
psychologická poradna, Jičín, Fortna 39; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové 
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organizace Školní statek, Hořice, Jižní 2118 dle důvodové zprávy 
 3. dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Broumov, 

Hradební 218; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium a 
Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423; dodatek č. 1 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451; dodatek 
č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie, Náchod, 
Denisovo nábřeží 673; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197; 
dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola stavební 
a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 
931; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová 
škola, Nové Město nad Metují, Československé armády 376; dodatek č. 1 zřizovací 
listiny příspěvkové organizace Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké 
Poříčí, Náchodská 285; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910; dodatek č. 4 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Nové Město nad Metují, Školní 1377; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260; dodatek č. 2 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola hotelnictví a společného 
stravování, Teplice nad Metují; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Základní škola, Broumov, Kladská 164; dodatek č. 2 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Speciální základní škola, Červený Kostelec, Manž. 
Burdychových 302; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461; dodatek č. 1 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Nové Město nad Metují, 
Rašínova 313; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola, Jaroměř, Komenského 9; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142; dodatek č. 3 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola, Nové Město nad Metují, 
Husovo nám. 1218; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Pedagogicko-psychologická poradna, Náchod, Smiřických 1237; dodatek č. 2 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, mateřská škola a školní 
jídelna, Broumov, třída Masarykova 246; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Středisko služeb školám, Náchod, Kladská 733 dle důvodové zprávy 

 4. dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Dobruška, 
Pulická 779; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium 
Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36; dodatek č. 1 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie T. G. Masaryka, 
Kostelec nad Orlicí, Komenského 522; dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, 
Dobruška, Čs. odboje 670; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec 
nad Orlicí, Komenského 873; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola, Opočno, Nádražní 296; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Základní škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485; dodatek č. 1 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Dobruška, Opočenská 
115; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, základní 
škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279; dodatek 
č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna, 
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Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141; dodatek č. 1 zřizovací 
listiny příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov 153 
dle důvodové zprávy 

 5. dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Dvůr Králové 
nad Labem, nám. Odboje 304; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309; dodatek 
č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo 
náměstí 325; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium a 
Střední odborná škola, Úpice, Havlíčkova 812; dodatek č. 1 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586; dodatek č. 1 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie, Trutnov, 
Malé náměstí 158; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola, Trutnov, Školní 101; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 
Trutnov, Procházkova 303; dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
2069; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243; dodatek č. 1 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, 
Krkonošská 265; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská 
škola speciální, Trutnov, Na Struze 124; dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, 
Horní promenáda 268; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola, Vrchlabí, Krkonošská 230; dodatek č. 1 zřizovací 
listiny příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové 
nad Labem, Přemyslova 479; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola, Hostinné, Sluneční 377; dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, 
Choustníkovo Hradiště 161; dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov; dodatek č. 2 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Speciální základní škola, Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla 
660; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Odborné učiliště a 
Praktická škola, Hostinné, Mládežnická 329; dodatek č. 1 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna,Trutnov, Horská 
5; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, základní 
škola a školní jídelna, Dolní Lánov 240; dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497 dle důvodové 
zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Zdeňku Krausovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje 

zajistit veškeré právní úkony spojené se změnou zřizovacích listin příspěvkových 
organizací dle bodu I. tohoto usnesení 

  termín: 31.10.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2074/2008  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Střední škole zahradnické, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 pořízení mulčovacího stroje 

od firmy ZENA - zemědělský nákup a.s., Mladá Boleslav, Koprník, 294 
02 Kněžmost formou leasingu s podmínkou úhrady akontace leasingových splátek z 
vlastních prostředků příspěvkové organizace  

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Zdeňku Krausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit vyrozumění ředitelky organizace o výsledku projednání 
  termín: 30.09.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2075/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Hradec Králové, Vocelova 

1338 pořízení osobního automobilu Hyundai Getz 1,4i od firmy KoreCar s.r.o., Kladská 
1088, Hradec Králové formou leasingu s podmínkou úhrady akontace leasingových 
splátek z vlastních prostředků příspěvkové organizace. 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Zdeňku Krausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

zajistit vyrozumění ředitele organizace o výsledku projednání 
  termín: 30.09.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2076/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    navýšení  Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje, odvětví školství                    

v roce 2008 o 6.400,0 tis. Kč z rezervy kraje a jmenovité rozdělení dle tabulky v příloze 
usnesení. 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Zdeňku Krausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

informovat ředitele organizací o výsledku projednání v Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje 

   termín: 26.09.2008  
  

 

 2. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 
promítnout úpravy do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro r. 2008 

   termín: 11.09.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2077/2008  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci  VIII. uvolnění  

finančních prostředků z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje, odvětví 
školství 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

promítnout úpravy do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2008 
  termín: 11.09.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2078/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o úpravě rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro r. 2008 a ostatních 

státních účelových dotacích organizacím v působnosti Královéhradeckého kraje 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    zvýšení ukazatelů příspěvek na provoz příspěvkových organizací školství o  

13337,5 tis. Kč, zvýšení investiční dotace příspěvkovým organizacím  
o 1053,0 tis. Kč, snížení ostatních běžných výdajů odvětví školství o 9581,4 tis. 
Kč, zvýšení příjmů z odvodů příspěvkových organizací o 3778,5 tis. Kč, zvýšení 
ostatních nedaňových příjmů o 30,6 tis. Kč, zvýšení kapitálových příjmů školství o 
14065,3 tis. Kč, zvýšení rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého 
kraje, odvětví školství u prostředků dosud nezařazených o 1290,3 tis. Kč, u 
neinvestičních transferů PO o 5370,0 a u investičních transferů PO o 6405,0 tis. 
Kč dle přílohy usnesení 

III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Zdeňku Krausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

informovat o výsledku projednání bodu II. ředitele příspěvkových organizací 
školství, zřízených krajem 

   termín: 30.09.2008  
  

 

 2. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 
promítnout úpravy dle bodu II. do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
rok 2008 

   termín: 30.09.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2079/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    Výsledek poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu na zabezpečení regionálních 

funkcí při střediscích volného času na úrovni okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, 
Trutnov a Rychnov nad Kněžnou s finančním zabezpečením z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
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 1. v rámci rozpočtu odvětví školství kap. 9 na rok 2009 zvýšení neinvestičních 
transferů obcím o 1,9 mil. Kč na úkor ostatních běžných výdajů 

 2. Výši neinvestičních finančních prostředků na zabezpečení regionálních funkcí 
obcemi zřizovaných organizací ve výši 1,9 mil. Kč dle přílohy usnesení č. 1 

III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít Dodatky k dohodám o zabezpečení regionálních funkcí při SVČ 
   termín: 31.01.2009  

  

 

 2. Ing. Zdeňku Krausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
na základě písemných smluv zabezpečit bezhotovostní převod finančních 
prostředků příjemcům 

   termín: 28.02.2009  
  

 

 3. Ing. Tomáši Šubertovi, členu rady Královéhradeckého kraje 
zapracovat úpravy do 1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2009 

   termín: 31.03.2009  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2080/2008  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    Metodický pokyn k organizaci soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Metodický pokyn k organizaci soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Zdeňku Krausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

seznámit příslušné organizace s aktualizací Metodického pokynu k organizaci soutěží a 
přehlídek v Královéhradeckém kraji 

  termín: 31.01.2009  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2081/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    navýšení kapitoly 14 - kapitálových výdajů určených v roce 2008 pro Střední školu 

informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2069 
na předfinancování zpracování stavební a technické dokumentace, na zpracování 
či aktualizaci energetického auditu k projektu "Zefektivnění provozu školy z hlediska 
spotřeby energií" o 280 tis. Kč za současného snížení kapitoly 13 - kapitálových výdajů 
určených v roce 2008 na kofinancování a předfinancování odvětví školství 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

promítnout úpravu do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2008 
  termín: 30.09.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2082/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    záměr pokračování pilotního projektu "Notebook pro každého" Střední školy 

informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. poskytnutí střednědobého úvěru od Komerční banky a.s. Střední škole informatiky 

a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 na nákup notebooků 
pro žáky školy ve výši 900.000,- Kč 

 2. uzavření Smlouvy o ručení mezi Královéhradeckým krajem a Komerční bankou 
a.s. pro ručení za úvěr poskytnutý Střední škole informatiky a služeb, 
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 ve výši 900.000,- tis. Kč 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Zdeňku Krausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

informovat o výsledku projednání ředitele školy 
  termín: 30.09.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2083/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    Program podpory příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení s výbornými výsledky talentovaných žáků 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Vyhlášení Programu podpory příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a 

školských zařízení s výbornými výsledky talentovaných žáků pro rok 2009 
III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Zdeňku Krausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

Vyhlásit Program podpory příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a 
školských zařízení s výbornými výsledky talentovaných žáků 

   termín: 31.01.2009  
  

 

 2. Ing. Zdeňku Krausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
Informovat příspěvkové organizace o podmínkách vyhlášeného Programu podpory 
příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení s 
výbornými výsledky talentovaných žáků 

   termín: 31.01.2009  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2084/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. 3 projektové záměry kraje do Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost 

§ "Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících 
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procesů ve školách"  
§ "Informační a komunikační centra mládeže v Královéhradeckém kraji"  
§ "Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení 

Královéhradeckého kraje - model profesního vzdělávání"  

 2. návrh Prohlášení o partnerství jako přílohu projektové žádosti "Zvyšování kvality 
vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách" 

II.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Radu Královéhradeckého kraje 
 1. ve stanovené lhůtě předložit zpracované projektové žádosti včetně všech 

povinných příloh Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ke schválení a 
poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektů 

   termín: 30.10.2008  
  

 

 2. projednáváním a schvalováním veškerých úkonů spojených se změnami týkajících 
se individuálních projektů předkládaných do Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost s názvem "Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a 
zlepšováním řídících procesů ve školách", "Informační a komunikační centra 
mládeže v Královéhradeckém kraji" a "Rozvoj kompetencí řídících pracovníků 
škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje - model profesního vzdělávání" 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Zdeňku Krausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o zajištění úkolu dle bodu II.1 
  termín: 30.06.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2085/2008  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh dotačních programů v oblasti školství pro rok 2009 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    témata dotačních programů v oblasti školství pro rok 2009 dle důvodové zprávy a 

přílohy č. 1 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Zdeňku Krausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
 1. v souladu s prováděcím pokynem a schválenými dotačními programy v oblasti 

školství připravit dotační řízení a vypracovat zadání schválených dotačních 
programů pro rok 2009 

   termín: 31.12.2008  
  

 

 2. předložit Radě Královéhradeckého kraje zadání dotačních programů v oblasti 
školství pro rok 2009 ke schválení a vyhlášení 

   termín: 31.12.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2086/2008  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    neinvestiční dotaci z kapitoly 9 – grantové, dílčí programy a samostatné projekty - 

běžné výdaje dle důvodové zprávy: 
 1. Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Hradec Králové, 

Komenského 234 na projekt „Hradecký den pro zdraví“ ve výši 15.000,- Kč 
 2. Střední škole informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 

2069 na projekt „SŠIS Dvůr Králové nad Labem – podpora výkonnostního sportu“ 
ve výši 65.000,- Kč 

 3. Střední škole technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 na projekt  
"Mezinárodní turnaj dorostu "O pohár hejtmana Královéhradeckého kraje"" ve 
výši 35.000,- Kč 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Zdeňku Krausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

na základě písemných smluv o poskytnutí dotace zabezpečit bezhotovostní převod 
finančních prostředků příjemcům finanční podpory 

  termín: 31.10.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2087/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh dotačních programů pro oblast volného času, tělovýchovy a sportu na rok 2009 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    témata dotačních programů pro oblast volného času, tělovýchovy a sportu na rok 2009 

dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a č. 2 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Zdeňku Krausovi , členu Rady Královéhradeckého kraje 
 1. v souladu s prováděcím pokynem a schválenými dotačními programy z 

oblasti volného času, tělovýchovy a sportu připravit dotační řízení a vypracovat 
zadání schválených dotačních programů na rok 2009 

   termín: 31.10.2008  
  

 

 2. předložit Radě Královéhradeckého kraje zadání dotačních programů z oblasti 
volného času, tělovýchovy a sportu na rok 2009 ke schválení a vyhlášení 

   termín: 31.10.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2088/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    základní informaci o "Hrách IV. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2009" 

(dále jen ODM 2009) 
II.  s  o  u  h  l  a  s  í   
    s účastí Královéhradeckého kraje na ODM 2009 
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III.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve spolupráci s ostatními 

odbory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zajištěním všech kroků souvisejících 
s přípravou a organizací účasti Královéhradeckého kraje na ODM 2009 

IV.  u  k  l  á  d  á   
    Miloši Jonovi, předsedovi Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
zajistit přihlášení Královéhradeckého kraje na ODM 2009 

  termín: 30.09.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2089/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    převzetí Knihovnicko informačního centra v Hradci Králové - nové budovy Studijní a 

vědecké knihovny v Hradci Králové do vlastnictví Královéhradeckého kraje s účinností 
ke dni nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Zdeňku Krausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení včetně všech administrativně právních úkonů 
  termín: 15.10.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2090/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. realizaci projektu „Přístavba Muzea války 1866 na Chlumu“, který byl Výborem 

Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod dne 30.6.2008 
schválen k poskytnutí dotace z  Regionálního operačního programu 

 2. v rámci kapitoly 13  snížení běžných výdajů určených na kofinancování a 
předfinancování projektů v roce 2008 vyčleněných na kofinancování a 
předfinancování projektů TP 5.2. ROP o 2 250 689,73 Kč a zvýšení o stejnou 
částku rezervy I. běžných výdajů určených na přípravu a předfinacování projektů 

 3. snížení rozpočtu kapitoly 13 finančních prostředků určených v roce 
2008 na kofinancování a předfinancování - rezervy I. běžných výdajů o 4 mil. Kč a 
o stejnou částku zvýšení rozpočtu kapitoly 16 kapitálových výdajů určených 
na předfinacovnání projektu „Přístavba Muzea války 1866 na Chlumu“ 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

promítnout usnesení v bodu I/2 a 3  do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na rok 2008 

   termín: 11.09.2008  
  

 

 2. Ing. Zdeňku Krausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
informovat ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové o přijatém usnesení 

   termín: 15.10.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2091/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. poskytnutí dotací z grantových programů: 
  a) neinvestiční dotaci 100 tisíc Kč z grantového programu KPG200802 městu 

Dobruška na opravu rodného domu F.L.Věka 
  b) neinvestiční dotaci 100 tisíc Kč z grantového programu KPG200802 

Římskokatolické farnosti Nechanice na opravu střechy kostela Nanebevzetí 
P.Marie v Nechanicích 

  c) neinvestiční dotaci 300 tisíc Kč z grantového programu KPG200802 
Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách na opravu střechy 
věže kostela sv. Jana Křtitele v Pěčíně 

  d) neinvestiční dotaci 50 tisíc Kč z grantového programu KPG200803 Agentuře 
pro rozvoj Broumovska na kalendář s historickými pohlednicemi 

  e) neinvestiční dotaci 30 tisíc Kč z grantového programu KPG200805 městu 
Červený Kostelec na opravu soch na domě čp. 26 

  f) změnu příjemce neinvestiční dotace 240 tisíc Kč z grantového programu 
KPG200802 z Římskokatolické farnosti Brandýs nad Orlicí 
na Římskokatolickou farnost Kostelec nad Orlicí na opravu střechy 
věže kostela P.Marie Bolestné na Homoli ve Lhotce u Potštejna 

 2. Radou Královéhradeckého kraje poskytnuté dary z grantových programů: 
  a) dar 100 tisíc Kč z grantového programu KPG200802 městysu Pecka na opravu 

střechy domu čp.2 - radnice 
  b) dar 50 tisíc Kč z grantového programu KPG200802 obci Jívka na restaurování 

sochy sv. Jana Nepomuckého 
  c) dar 90 tisíc Kč  z grantového programu KPG200802 městu Náchod na opravu 

oken domu čp. 243 - Bartoňovy vily 
  d) dar 100 tisíc Kč z grantového programu KPG200805 městu Trutnov na I. etapu 

obnovy kaple P.Marie v Trutnově - Starém Rokytníku 
II.  r  e  v  o  k  u  j  e   
 1. usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 15. 5.2008 

č. ZK/28/1920/2008, bod I/3, které správně zní:  
schvaluje poskytnutí neinvestičních dotací z grantového programu KPG200802 v 
celkové výši 3 600 tisíc Kč dle přílohy č. 2 usnesení 

 2. usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 19 6.2008 
č. ZK/29/1975/2008, bod I/2, které správně zní: schvaluje poskytnutí 
neinvestičních dotací z grantového programu KPG200802:  
a) 52 tisíc Kč Římskokatolické farnosti Kratonohy na opravu kostela sv. Jakuba 
staršího  
b) 28 tisíc Kč Římskokatolické farnosti Babice na opravu kostela sv. Petra a Pavla 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Zdeňku Krausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.12.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2092/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. grantové programy na rok 2009 dle přílohy usnesení 
  a) Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit 
  b) Obnova památkového fondu Královéhradeckého kraje 
  c) Podpora publikační činnosti a literatury 
  d) Obnova historických varhan 
  e) Podpora objektů historické hodnoty a umělecko-řemeslných děl 
 2. termín pro příjem žádostí o dotace z grantových programů od 1. ledna do 28. února 

2009 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Radě Královéhradeckého kraje 

vyhlásit grantové programy na rok 2009 v termínu do 30. listopadu 2008 
  termín: 30.11.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2093/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. dodatek č. 3 zřizovací listiny Galerie moderního umění v Hradci Králové v tomto 

znění:  
vkládá se článek II, odstavec 2a) Spravuje a provozuje Galerii Vladimíra Preclíka 
umístěnou v budově Regiocentra Nový Pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 
03 Hradec Králové 

 2. dodatek č. 3 zřizovací listiny Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v 
tomto znění:   
mění se článek I Sídlo organizace: Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Zdeňku Krausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 15.10.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2094/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    investiční dotaci pro rok 2008 z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008 
 1. občanskému sdružení LAXUS o.s. IČ 62695487, ve výši 180 tis. Kč na nákup 

služebního automobilu pro potřeby terénních pracovníků 
 2. zvýšení rozpočtu kapitoly 28 u ostatních kapitálových výdajů o. s. v částce 180 

tis. Kč na úkor ostatních běžných výdajů kapitoly 28 
 3. smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 180 tis. Kč občanskému sdružení 
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LAXUS o.s., IČ: 62695487 se sídlem Okružní 699, 500 03 Hradec Králové 
II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje  

promítnout úpravu rozpočtu dle bodu I/1 a I/2 do 3. změny rozpočtu 
Královéhradeckého kraje pro rok 2008  

   termín: 30.09.2008  
  

 

 2. Miloslavu Plassovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
zajistit plnění usnesení dle bodu I/3 

   termín: 31.10.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2095/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    poskytnutí mimořádné dotace na krytí provozních nákladů pro občanské sdružení 

Brouček ve výši 40 000 Kč na činnost „Stálé zázemí pro děti a rodiče tady i tam - 
služby pro rodinu“. Prostředky budou poskytnuty z běžných výdajů kapitoly 28. 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Miloslavu Plassovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.10.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2096/2008  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. mimořádnou investiční dotaci městu Trutnov ve výši 350 tis. Kč na nákup 

automobilu pro zahájení plynulého provozu Domova pro seniory v lokalitě 
Humlův Dvůr z kapitálových výdajů kapitoly 28 v roce 2008 

 2. smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 350 tis. Kč městu Trutnov, 
IČ: 00278360 se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Miloslavu Plassovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.11.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2097/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    poskytnutí mimořádné dotace na krytí provozních nákladů pro poskytovatele sociálních 

služeb pro rok 2008 Pečovatelské službě Dolní Kalná ve výši 80 000 Kč. Prostředky 
budou poskytnuty z běžných výdajů kapitoly 28. 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Miloslavu Plassovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
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zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.10.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2098/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. v rámci kapitoly 28 zvýšení kapitálových výdajů ve výši 200.000 Kč 

na úkor ostatních běžných výdajů 
 2. poskytnutí mimořádné investiční dotace ve výši 200.000 Kč obecně prospěšné 

společnosti Sněžensko o.p.s., IČ 27518507, na realizaci projektu „Výstavba 
rehabilitačně- naučná stezka Horalka“. Čerpání dotace bude provedeno v rámci 
realizace výstavby v období 2008-2010, z kapitoly 28. 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje  

zapracovat bod I/1 do nejbližší úpravy rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
rok 2008 

   termín: 11.09.2008  
  

 

 2. Miloslavu Plassovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje  
zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu I/2 

   termín: 30.09.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2099/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Koncepci prevence kriminality Královéhradeckého kraje na léta 2009 – 2011 

dle přílohy 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Miloslavu Plassovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit plnění úkolů vyplývajících z Koncepce prevence kriminality Královéhradeckého 
kraje na léta 2009-2011 

  termín: 31.12.2011  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2100/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje Domova 

důchodců a Ústavu sociální péče Česká Skalice, IČ 71193952 s účinností od 
12. 9. 2008, uvedený v důvodové zprávě 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

podepsat dodatek č. 1 zřizovací listiny dle bodu I. 
  termín: 12.09.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2101/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    poskytnutí návratné finanční výpomoci v souvislosti s novým modelem financování 

služeb sociální prevence v roce 2009 (kofinancování vybraných služeb sociální 
prevence formou individuálního projektu kraje) z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na provozní (běžné) výdaje v prvním čtvrtletí roku 2009 ve výši                                      
5 359 000 Kč organizacím dle přílohy 1. Prostředky budou poskytnuty z běžných 
výdajů kapitoly 28 v roce 2008 na základě předložení žádosti o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci. 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Miloslavu Plassovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2102/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    poskytnutí mimořádné dotace na krytí provozních nákladů pro poskytovatele sociálních 

a navazujících služeb pro rok 2008 ve výši 1 590 000 Kč dle přílohy 1. Prostředky 
budou poskytnuty z běžných výdajů kapitoly 28. 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Miloslavu Plassovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2103/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    poskytnutí návratné finanční výpomoci těmto obcím, na které bude proveden převod 

rezidenčních příspěvkových organizací kraje v oblasti sociálních služeb:  
Pilníkov  250 000,- Kč  
Borohrádek  500 000,- Kč  
Lampertice  200 000,- Kč  
Chlumec nad Cidlinou  1 400 000,- Kč  
Vrchlabí   250 000,-Kč  
Prostředky budou poskytnuty z běžných výdajů kapitoly 28.  

II.  u  k  l  á  d  á   
    Miloslavu Plassovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.12.2008  

   

 
 



18 
Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

USNESENÍ ZK/30/2104/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    zvýšení závazných ukazatelů příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje  

zapracovat tuto změnu do 3. úpravy rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
rok 2008  

   termín: 11.09.2008  
  

 

 2. Miloslavu Plassovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje  
informovat ředitele příspěvkových organizací o přijatém usnesení  

   termín: 19.09.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2105/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    poskytnutí finančního daru ve výši 300.000,-- Kč pro FC Hradec Králové, a.s., 

IČ 27479307 se sídlem Všesportovní stadion, Hradec Králové, Úprkova 473/1, PSČ 
500 09. Dar bude poskytnut z kapitoly 28 - ostatní běžné výdaje 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Miloslavu Plassovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.10.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2106/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    v rámci odvětví sociálních věcí snížení nerozdělených příspěvků příspěvkovým 

organizacím na provoz o 17 800 tis. Kč, rozdělení částky 13 985, 681 tis. Kč dle přílohy 
usnesení, snížení nedaňových příjmů odvětví sociálních věcí o částku 989,319 tis. Kč a 
zvýšení FRR odvětví sociálních věcí o 2 825 tis. Kč 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje  

promítnout tuto změnu do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
rok 2008  

   termín: 11.09.2008  
  

 

 2. Miloslavu Plassovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje  
zajistit realizaci přijatého usnesení  

   termín: 12.09.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2107/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013 včetně 

příloh. 
 2. Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 

pro rok 2009 včetně alokované částky 45,0 mil. Kč  z kapitoly 13 po schválení 
rozpočtu kraje na rok 2009 včetně příloh. 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Radě Královéhradeckého kraje 

vyhlásit Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje  na období  2009 - 
2013 včetně příloh a Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje pro rok 2009 včetně příloh. 

  termín: 08.10.2008  
   

 
 
 
 
USNESENÍ ZK/30/2108/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova na rok 2008 ve výši 

2,0 mil. Kč z kapitoly 39 dle přílohy usnesení v dotačních titulech 1 a 2 dle důvodové 
zprávy 

II.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje 

podpisem smluv o poskytnutí dotace a dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace dle 
bodu I. tohoto usnesení 

  termín: 11.11.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2109/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    poskytnutí účelové  investiční dotace obci Suchý Důl - zakoupení hasičského auta 

AVIE 30 ve výši 190 000,- Kč  z kapitoly 39 z úspory finančních prostředků v 
dotačním titulu RRD 200807 - Program podpory obnovy cisternové techniky pro obce s 
jednotkami požární ochrany Královéhradeckého kraje kategorie II. a III. 

II.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje 

podpisem smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace, případně dodatku k 
této smlouvě. 

  termín: 11.11.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2110/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 mil. Kč v roce 2008 z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje Krajské hospodářské komoře Královéhradeckého kraje 
na realizaci aktivit uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace, z rezervy Královéhradeckého kraje roku 2008  

 2. snížení rezervy Královéhradeckého kraje roku 2008 o 2 mil. Kč a zároveň navýšení 
kapitoly 39 – ostatní běžné výdaje pro rok 2008 o tuto částku určenou na účelovou 
neinvestiční dotaci Krajské hospodářské komoře Královéhradeckého kraje 
na realizaci aktivit uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace  

 3. uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 mil. Kč v 
roce 2008 na realizaci aktivit uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje mezi Královéhradeckým krajem jako poskytovatelem a 
Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje jako příjemcem 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
   termín: 31.10.2008  

  

 

 2. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
promítnout přijaté usnesení do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje 

   termín: 11.09.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2111/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    programy podpor v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2009 bez přidělení finančních 

prostředků 
II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit návazně na postupné schvalování jednotlivých operačních programů a 
prováděcích dokumentů evropských fondů analýzu podmínek čerpání evropských 
dotací, potřeb a struktury a charakteru projektových záměrů žadatelů 
Královéhradeckého kraje a jejich zohlednění v podmínkách čerpání krajských 
dotačních programů na rok rok 2009/2010 

   termín: 30.04.2009  
  

 

 2. Radě Královéhradeckého kraje 
vyhlásit programy podpor na rok 2009 v oblasti regionálního rozvoje 

   termín: 28.11.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2112/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 - 2010 uvedený v příloze 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 

zahájit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.09.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2113/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    žádost Obce Kuks o změně z původního názvu projektu: „Rekonstrukce místní 

komunikace v centru obce“ na název: „Rekonstrukce místních komunikací v centru 
obce včetně s tím spojené infrastruktury“ 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    změnu původního názvu projektu: „Rekonstrukce místní komunikace v centru obce“ 

na název:„Rekonstrukce místních komunikací v centru obce včetně s tím spojené 
infrastruktury“ 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.09.2008  

   

IV.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje  

podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě o půjčce PRK-SPD 200701/03 
  termín: 31.10.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2114/2008  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    žádost Městyse Nový Hrádek o převedení půjčky ve výši 50.000,- Kč poskytnuté 

Královéhradeckým krajem na základě smlouvy PRK-SPD 200701/37, na finanční dar 
ve výši 50.000,- Kč 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    převedení půjčky v celkové výši 50.000,- Kč na finanční dar ve výši 50.000,- Kč 

pro Městys Nový Hrádek, darovací smlouvou 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.10.2008  

   

IV.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Ing. Pavla Bradíka hejtmana Královéhradeckého kraje  

podpisem darovací smlouvy  
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  termín: 30.11.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2115/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    žádost DSO Krkonoše-svazek měst a obcí na úpravu změny schválených kapitálových a 

běžných výdajů schválené dotace usnesením ZK/292009/2008, Přílohy, ze 
dne 19.6.2008 z grantových a dílčích programů a samostatných projektů. 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    změnu schválených kapitálových a běžných výdajů schválené dotace usnesením 

ZK/292009/2008, Přílohy, ze dne 19.6.2008 z grantových a dílčích programů a 
samostatných projektů pro příjemce dotace Krkonoše-svazek měst a obcí v rámci 
kapitoly 39 následovně:  
celkové výše dotace v původním rozsahu 447.075,00 Kč bez změny.  
z toho:  
kapitálové výdaje 133.339,50 Kč  
běžné výdaje 313.735,50 Kč  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hetmana Královéhradedckého kraje  

zajistit realizaci usnesení  
  termín: 30.09.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2116/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    realizaci akcí dopravní infrastruktury uvedené v příloze č. 1 a jejich registraci 

na Meziresortní komisi za předpokladu, že se společnost ŠKODA AUTO a.s. závazně 
rozhodne realizovat projekt modernizace a rozšíření závodu ve Vrchlabí 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,  

zajistit stanovení priorit v rámci návrhu rozpočtu Průmyslové zóny Vrchlabí dle přílohy 
č. 2 a zajistit jejich financování 

  termín: 19.09.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2117/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    aktualizovaný rozpočet akce Průmyslová zóna Solnice - Kvasiny dle přílohy 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci akcí v rámci akce Průmyslová zóna Solnice Kvasiny  
  termín: 30.09.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2118/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    použití poskytnuté neinvestiční dotace pro obec Bukvice ve výši 66 300,- Kč z 

programu RRD200803 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů na 
akci "Změna č. 2 ÚPO Bukvice" ve výdajích jako investiční 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci tohoto usnesení 
  termín: 31.10.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2119/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    použití části poskytnuté mimořádné investiční dotace pro obec Bartošovice v Orlických 

horách na akci "Obchod s občerstvením" ve výši 111 274, 30 Kč ve výdajích 
jako neinvestiční 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci tohoto usnesení   
  termín: 31.10.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2120/2008  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    navýšení dotace z programu RRD200803 obci Královec na akci "Zadání územního 

plánu, návrh k projednání územního plánu a dodávka digitálních grafických 
vektorových dat pro katastrální území Královec" o 42 400,- Kč (kap. 39) a navýšení 
celkových nákladů akce o 105 910,- Kč 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci tohoto usnesení 
  termín: 31.10.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2121/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. poskytnutí návratné neinvestiční finanční výpomoci ve výši 1 000 tis. Kč z kapitoly 

39 na projekt "Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis" - zajištění 
předfinancování nákladů spojených s administrací fondu mikroprojektů v 
Euroregionu Glacensis Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika - Polsko v letech 2007 - 2013" 
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 2. v rámci kapitoly 39 snížení ostatních běžných výdajů o  částku 1 000 tis. Kč a 
zvýšení neinvestičních půjčených prostředků o stejnou částku 

 3. návrh smlouvy o poskytnutí návratné neinvestiční finanční výpomoci 
II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

promítnout přijaté usnesení do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje 
   termín: 11.09.2008  

  

 

 2. Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,  
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 31.10.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2122/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    účelové investiční dotace obcím v rámci odvětví regionálního rozvoje ve výši 5 950 

tis. Kč za předpokladu navýšení výdajů odvětví regionálního rozvoje v rámci 3. změny 
rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008 o 4 800 tis. Kč, snížení kapitoly 40 o 1 
000 tis. Kč a snížení grantových a dílčích programů a samostatných projektů kapitoly 
39 v kapitálových výdajích o 150 tis. Kč, a to: 

 1. účelovou investiční dotaci pro obec Malé Svatoňovice na havarijní opravu 
elektroinstalace v objektu kulturního domu ve výši 500 tis. Kč 

 2. účelovou investiční dotaci pro město Rychnov nad Kněžnou na cyklostezku 
Rychnov nad Kněžnou - Solnice - Ještice - výkupy pozemků ve výši 1 000 tis. Kč 

 3. účelovou investiční dotaci pro obec Stěžery na cyklotrasu Stěžery - Stěžírky ve 
výši 1 825 tis. Kč 

 4. účelovou investiční dotaci pro obec Orlické Záhoří na havarijní opravu 
věže kostela sv. Jana Křtitele ve výši 475 tis. Kč 

 5. účelovou investiční dotaci pro obec Podbřezí na nákup podia ve výši 250 tis. Kč 
 6. účelovou investiční dotaci pro obec Val na opravu havarijního stavu požární nádrže 

ve výši 500 tis. Kč 
 7. účelovou investiční dotaci pro obec Hřibiny-Ledská na opravu místní komunikace 

ve výši 400 tis. Kč 
 8. účelovou investiční dotaci pro město Borohrádek na cyklostezku Borohrádek-

Veliny ve výši 1 000 tis. Kč 
II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

promítnout přijaté usnesení do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje 
   termín: 11.09.2008  

  

 

 2. Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,  
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 30.11.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2123/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    poskytnutí investiční půjčky vybraným žadatelům dle přílohy v rámci odvětví 

regionálního rozvoje ve výši 5 200 tis. Kč za předpokladu navýšení výdajů odvětví 
regionálního rozvoje v rámci 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

promítnout přijaté usnesení do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje 
   termín: 11.09.2008  

  

 

 2. Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,  
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 30.11.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2124/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    schvaluje snížení běžných výdajů určených na grantové a dílčí programy a samostatné 

projekty kapitoly 13 pro odvětví regionálního rozvoje ve výši 2 563,1 tis. Kč a současně 
zvýšení kapitálových výdajů určených na grantové a dílčí programy a samostatné 
projekty kapitoly 39 ve výši 2 563,1 tis. Kč 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

promítnout přijaté usnesení do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje 
   termín: 11.09.2008  

  

 

 2. Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,  
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 30.09.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2125/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    poskytnutí daru turistickým informačním centrům zařazeným v síti CzechTourism, 

působícím na území Královéhradeckého kraje na podporu jejich činnosti v celkové výši 
161 000,-Kč, dle přílohy usnesení, financování proběhne v rámci kapitoly 11 cestovní 
ruch/2008 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 07.11.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2126/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    poskytnutí neinvestiční dotace na podporu činnosti a aktivit destinačních společností v 

turisticky významných územích Královéhradeckého kraje v rámci kapitoly 11 těmto 
subjektům: 

 1. Branka, o.p.s., IČ 25915096 ve výši 283.000,- Kč 
 2. Krkonoše, svazek měst a obcí, IČ 70157898 ve výši 283.000,- Kč 
 3. Podzvičinsko, zájmové sdružení právnických osob, IČ 70860726 ve výši 283.000,- 

Kč 
 4. Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., IČ 27475689 ve výši 141.500,- Kč 
 5. Regionální turistické a informační centrum, o.p.s., IČ 26011531 ve výši 141.500,- 

Kč 
 6. Sdružení Český ráj, dobrovolné sdružení právnických osob, IČ 15045838 ve 

výši 283.000,- Kč 
 7. BK Tour, s.r.o., IČ 46506501 ve výši 283.000,- Kč  
II.  u  k  l  á  d  á   
    Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.10.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2127/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    poskytnutí dotací v rámci grantového programu CRG200805 Podpora marketingových 

aktivit v oblasti cestovního ruchu v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1. Financování 
proběhne v rámci kapitoly 11. 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 28.11.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2128/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace č. 1/2005. Financování 

proběhne z kapitoly 11 v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2009. 
II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
   termín: 31.10.2008  

  

 

 2. Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
uzavřít  a podepsat  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí  investiční dotace 
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č. 1/2005 
   termín: 30.09.2008  

  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2129/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    návrh grantových programů na rok 2009 dle důvodové zprávy 
II.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Radu Královéhradeckého kraje vyhlášením grantových programů pro rok 2009 v 

návaznosti na spuštění systému Benefit 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.01.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2130/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    v rámci kapitoly 11 snížení běžných výdajů určených na grantové a dílčí programy a 

samostatné projekty o částku 200 tis. Kč a současně zvýšení investičních transferů 
obcím o částku 200 tis. Kč, a to na účelovou investiční dotaci pro město Nové Město 
nad Metují na pořízení cyklovleku 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,   

promítnout přijaté usnesení do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje 
   termín: 11.09.2008  

  

 

 2. Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,  
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 15.10.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2131/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    analýzu dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje, kterou zpracovala společnost 

BC - Doprava s. r. o. 
 
 
USNESENÍ ZK/30/2132/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    návrh Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti pro realizaci projektu "Lodí a 
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na kole z Hradce Králové přes Josefov do Kuksu". Základní vklad bude hrazen z 
kapitoly 39 - cestovní ruch. 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti pro realizaci projektu "Lodí 
a na kole z Hradce Králové přes Josefov do Kuksu" 

  termín: 30.09.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2133/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. změnu ve financování jmenovitých akcí ve FRR odvětví 10-Doprava dle přílohy 

č. 1 
 2. realizaci staveb za podmínky podpisu smlouvy se Státním fondem dopravní 

infrastruktury o poskytnutí dotace na vyjmenované stavby dle přílohy č. 2 
II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Petru Kuříkovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

realizovat usnesení 
   termín: 31.12.2008  

  

 

 2. Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
podepsat smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury o poskytnutí dotace 
na vyjmenované akce dle přílohy č. 2 

   termín: 31.12.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2134/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o zpracovaném materiálu: 
 1. aktualizace "Generelu silniční dopravy Královéhradeckého kraje" 
 2. "Vývoj dopravních vztahu na území Královéhradeckého kraje vyvolaný výstavbou 

dálnice D11 a rychlostní silnice R35, s vazbou na rozvojové záměry páteřních 
os železniční sítě v kraji" 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2135/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Smlouvu č. 200P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2008 o poskytování finančních prostředků k 
předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u jmenovitých 
akcí výstavby, modernizace a oprav silnic II. a III. třídy uvedených v Příloze č. 1 
Smlouvy spolufinancovaných z fondů EU 

II.  u  k  l  á  d  á   
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    Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  
podepsat Smlouvu č. 200P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 o poskytování finančních prostředků k 
předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU 

  termín: 30.09.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2136/2008  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    v rámci kapitoly 13 snížení rozpočtu běžných výdajů určených v roce 

2008 na kofinancování a předfinancování - vyčleněných na úhradu kurzových ztrát 
způsobených posilováním české koruny vůči Euru o 4 mil. Kč a o stejnou částku 
zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů určených na kofinancování a předfinancování 
se stejným účelem 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

promítnout úpravu do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2008 
  termín: 11.09.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2137/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. v rámci kapitoly 13 změnu investiční dotace ve výši 160.000,- Kč určené 

pro Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod na dofinancování projektů 
v oblasti podpory 5.2 ROP SV - podpora absorpční kapacity regionu NUTS 
II Severovýchod na neinvestiční dotaci se stejným účelem 

 2. v rámci kapitoly 13 snížení neinvestiční dotace určené na dofinancování podílu 
národních veřejných zdrojů u projektů těch žadatelů, jejichž finanční prostředky 
nelze označit dle Prováděcího dokumentu ROP za veřejné finanční prostředky 
(spolufinancování ostatních prioritních os ROP) o 5,183.849,34 Kč a o stejnou 
částku zvýšení investiční dotace se stejným účelem 

 3. navýšení investiční dotace o částku 18,649.310,27 Kč na pokrytí dofinancování 
podílu národních projektů veřejných zdrojů u projektů těch žadatelů, jejichž 
finanční prostředky nelze označit dle Prováděcího dokumentu ROP za veřejné 
finanční prostředky (spolufinancování ostatních prioritních os ROP) za současného 
snížení běžných výdajů určených na kofinancování a předfinancování projektů v 
roce 2008 vyčleněných na kapitole 13 pro kofinancování a předfinancování 
projektů TP 5.2 ROP 

 4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace Regionální 
radě regionu soudržnosti Severovýhod uzavřené dne 7. 1. 2008 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace Regionální 
radě regionu soudržnosti Severovýchod 

   termín: 17.10.2008  
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 2. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 
promítnout úpravu do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2008 

   termín: 11.09.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2138/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    finanční závazek Královéhradeckého kraje na kofinancování projektu „Řešení území 

NATURA“ s  
financováním z rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství v roce 2009 v 
objemu 1,6 mil. Kč. 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    finanční závazek Královéhradeckého kraje na kofinancování projektu „Řešení území 

NATURA“ s financováním z rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství v roce 
2009 v objemu 1,6 mil. Kč. 

III.  u  k  l  á  d  á   
    MUDr. Jiřímu Vamberovi, členu Rady Královéhradeckého kraje  

zajistit plnění schváleného usnesení dle bodu I. 
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2139/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    generální dohodu o partnerství k Projektu „KUKS – granátové jablko“ 

mezi Královéhradeckým krajem a Národním památkovým ústavem dle důvodové 
zprávy 

II.  z  m  o  c  ň  u  j  e   
    Centrum evropského projektování a.s. 

zastupovat Královéhradecký kraj v rámci plnění dohody o partnerství k Projektu 
"KUKS – granátové jablko" 

III.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje 

k podpisu dohody o partnerství k Projektu "KUKS – granátové jablko" 
  termín: 30.09.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2140/2008  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Trojstrannou dohodu o vzájemné spolupráci a partnerství 
II.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje 

k podpisu Trojstranné dohody o vzájemné spolupráci a partnerství 
  termín: 30.09.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2141/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    zpracovanou studii proveditelnosti Pilotní projekt Krkonoše - využití biomasy 

jako obnovitelného zdroje energie 
 
 
USNESENÍ ZK/30/2142/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh Změny č. 5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Změnu č. 5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
III.  u  k  l  á  d  á   
    MUDr. Jiřímu Vamberovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.10.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2143/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přípravu a podání žádosti 1. podprojektu do Operačního programu Životní 

prostředí k projektu „Regionální centrum pro životní prostředí“, kterou na základě 
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/29/2008/2008 zajistí 
CEP a.s. 

 2. v rámci kapitoly 13 snížení kapitálových výdajů určených v roce 
2008 na kofinancování a předfinancování pilotních projektů odboru životního 
prostředí o 300 tis. Kč a o stejnou částku zvýšení běžných výdajů na kofinancování 
a předfinancování ve prospěch kofinancování 1. podprojektu k projektu 
„Regionální centrum pro životní prostředí“  

II.  z  m  o  c  ň  u  j  e   
    Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje 

k podpisu žádosti 1. podprojektu k projektu „Regionální centrum pro životní prostředí“ 
a jejích příloh 

III.  u  k  l  á  d  á   
 1. MUDr. Jiřímu Vamberovi, členu Rady Královéhradeckého kraje  

zajistit přípravu a podání žádosti 1. podprojektu do Operačního programu životní 
prostředí k projektu „Regionální centrum pro životní prostředí“  

   termín: 30.11.2008  
  

 

 2. Ing. Tomášovi Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje  
promítnout úpravu dle bodu I./2 tohoto usnesení do III. změny 
rozpočtu Královéhradeckého kraje  na rok 2008  
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   termín: 11.9.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2144/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. v rámci rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí snížení ostatních běžných výdajů o 

částku  3.494.156,- Kč a zvýšení neinvestičních dotací obcím o stejnou částku 
 2. poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
  a) obcím a městům dle přílohy č. 1. 
  b) fyzickým osobám dle přílohy č. 2. 
  c) právnickým osobám dle přílohy č. 3. 
II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

promítnout tuto úpravu do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
rok 2008 

   termín: 11.09.2008  
  

 

 2. MUDr. Jiřímu Vamberovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 30.09.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2145/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh na poskytování finančních příspěvků za každý ulovený kus selete a lončáka 

prasete divokého na území Královéhradeckého kraje v roce 2009 (tzv. zástřelného) 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. závazná pravidla poskytování finančních příspěvků v roce 2009 za každý odlov 

selete a lončáka prasete divokého v honitbách na území Královéhradeckého kraje 
mimo obor 

 2. vyplácení částky 200,- Kč (tzv. zástřelného) za každý odlov selete a lončáka 
prasete divokého v honitbách na území Královéhradeckého kraje mimo obor z 
rozpočtu kapitoly 02 - životní prostředí a zemědělství v rámci ostatních běžných 
výdajů schválených na rok 2009 

III.  u  k  l  á  d  á   
    MUDr. Jiřímu Vamberovi, členu Rady Královéhradeckého kraje  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.12.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2146/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. snížení kapitálových výdajů rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí na rok 2008 

ve výši 112 461,-  Kč vyčleněných na vodohospodářské akce dle vodního zákona a 
zvýšení neinvestičních dotací obcím ve výši 112 461,-  Kč 

 2. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 112 461,-  Kč městu Broumov k úhradě 
té části nákladů, kterou nelze uložit soukromému subjektu, vynaložených 
na průzkum přetrvávajícího starého znečištění podzemních vod v okolí bývalé 
skládky pesticidů a galvanických kalů Jetřichov-Pasa, 2.kolo postsanačního 
monitoringu (2008) 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

promítnout tuto úpravu do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
rok 2008 

   termín: 11.09.2008  
  

 

 2. MUDr. Jiřímu Vamberovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 30.09.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2147/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
     žádost Českého červeného kříže Hradec Králové dle přílohy 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    poskytnutí finančního daru ve výši 300.000 Kč na propagaci bezpříspěvkového 

dárcovství krve, financování z kapitoly 18 - ostatní příspěvky a dary 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing.Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

uzavřít a podepsat příslušnou darovací smlouvu 
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2148/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  r  e  v  o  k  u  j  e   
    usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 29/1990/2008 v části I. a nahrazuje 

ho v následujícím znění:  
schvaluje  
rozdělení finanční podpory v rámci grantových, dílčích programů a samostatných 
projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství dle přílohy č.1 v celkové výši 2 
910 000,-Kč z rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

uzavřít a podepsat smlouvy o poskytnutí dotace 
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  termín: 15.10.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2149/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    záměr zvýšit základní kapitál společnosti ZOO Dvůr Králové a.s. a zvýšit rezervní 

fond společnosti o hodnotu majetku uvedeného v příloze č. 1 usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    MUDr. Jiřímu Vamberovi, členu Rady Královéhradeckého kraje  

předložit  ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na zvýšení 
základního kapitálu a převod majetku do rezervního fondu společnosti ZOO 
Dvůr Králové a.s.,  dle přijatého usnesení po zajištění ocenění majetku kraje soudním 
znalcem 

  termín: 31.12.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2150/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    změny financování schválených a zařazení nových akcí v rámci limitu Fondu rozvoje a 

reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2008 v odvětví zdravotnictví dle tabulky - 
část XII. 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

promítnout tyto změny do 3. úpravy rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
rok 2008 

   termín: 11.09.2008  
  

 

 2. Ing. Rostislavu Všetečkovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 31.12.2008  
  

 

III.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. o 

vzniku Královéhradecké krajské nemocnice a. s. k 1.1.2009 
 
 
USNESENÍ ZK/30/2151/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. zvýšení nedaňových příjmů kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2008 

ve výši 16.037,7 tis. Kč a současně o stejnou částku navýšení kapitoly 50 - 
Fond rozvoje a reprodukce pro odvětví zdravotnictví dle přílohy č. 1 

 2. v rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2008 snížení ostatních běžných 
výdajů o částku 10.558,0 tis. Kč, zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz 
zdravotnickým příspěvkovým organizacím ve výši 2.342,0 tis. Kč, zvýšení 
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investičního transferu Léčebně dlouhodobě nemocných Opočno ve výši 850,0 
tis. Kč,  snížení odvodu z investičního fondu u příspěvkové organizace Léčebna 
pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové o 108,0 tis. Kč a zvýšení rozpočtu 
kapitoly 50 - Fondu rozvoje a reprodukce pro odvětví zdravotnictví ve výši 7.258,0 
tis. Kč dle přílohy č. 1 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

promítnout  změny dle čl. I. tohoto usnesení do 3.úpravy rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2008 

   termín: 11.09.2008  
  

 

 2. Ing. Rostislavu Všetečkovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 30.10.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2152/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. snížení ostatních běžných výdajů rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a 

zemědělství na rok 2008 o částku 120.000,- Kč a o stejnou částku zvýšení 
neinvestičních dotací obcím 

 2. poskytnutí neinvestiční dotace obcím ve výši 120.000,- Kč z rozpočtu kapitoly 
02 – životní prostředí a zemědělství na podporu ekologicky šetrného provozu 
dle přílohy 

 3. poskytnutí neinvestiční dotace organizacím zřizovaných Královéhradeckým krajem 
ve výši 120.000,- Kč z rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství 
na podporu ekologicky šetrného provozu dle přílohy 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Tomáši Šubrtovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

promítnout tuto úpravu do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
rok 2008 

   termín: 11.09.2008  
  

 

 2. Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  
podepsat smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací v souladu s přijatým 
usnesením 

   termín: 31.10.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2153/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přípravu projektů pro oblast operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost: 
  a) „Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení 

Královéhradeckého kraje – model profesního vzdělávání“ 



36 
Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  b) „Informační a komunikační centra pro mládež Královéhradeckého kraje“ 
 2. v rámci kapitoly 13 snížení kapitálových výdajů určených v roce 

2008 na kofinancování a předfinancování pro odvětví školství o 202.300,- Kč a o 
stejnou částku zvýšení běžných výdajů určených v roce 2008 na kofinancování a 
předfinancování pro odvětví školství      ( 101.150,- Kč na přípravu projektu 
„Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení 
Královéhradeckého kraje – model profesního vzdělávání“ + 101.150,- Kč 
na přípravu projektu „Informační a komunikační centra pro mládež 
Královéhradeckého kraje“ ) 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

promítnout úpravu do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2008 
  termín: 11.09.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2154/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. nové závazné ukazatele příspěvkové organizace Centrum EP: 
  a) navýšení počtu zaměstnanců Centra EP, příspěvkové organizace 

Královéhradeckého kraje na 15 
  b) objem mzdových prostředků pro rok 2008 ve výši 2.300.000 Kč dle důvodové 

zprávy 
 2. vyčlenění neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP z kapitoly 

10, kapitálových výdajů určených na kofinancování a předfinancování projektů – 
na řízení projektů Rekonstrukce silnic a mostů ve výši 1,3 mil. Kč 

 3. vyčlenění neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP z kapitoly 
11, běžných výdajů určených na kofinancování a předfinancování – z celkového 
objemu schválených finančních prostředků na předfinancování projektu Cílená 
prezentace a propagace Královéhradeckého kraje ve výši 3,000.000,- Kč 

 4. vyčlenění neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP z kapitoly 
39, běžných výdajů určených na kofinancování a předfinancování Regionální 
inovační strategie ve výši 800 tis. Kč 

II.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Centrum EP, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje, řízením a koordinací 

projektů Královéhradeckého kraje dle důvodové zprávy  
  termín: 30.09.2009  

   

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

promítnout úpravu do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2008 
  termín: 11.09.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2155/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  o  u  h  l  a  s  í   
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    se snížením rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008 kapitoly 40 - územní 
plánování o celkovou částku 1 mil. Kč a to u ostatních běžných výdajů o 333,6 tis. 
Kč a u ostatních kapitálových výdajů o 666,4 tis. Kč a zvýšením ostatních kapitálových 
výdajů kapitoly 39 - regionální rozvoj o 1 mil.Kč, týkající se poskytnutí investiční 
dotace městu Borohrádek na vybudování cyklostezky Borohrádek - Veliny  

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckéhokraje 

zajistit veškeré úkony související s přijatým usnesením 
   termín: 11.09.2008  

  

 

 2. Ing.Tomáši Šubertovi,členu Rady Královéhradeckého kraje 
promítnout tuto úpravu do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
rok 2008 

   termín: 11.09.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2156/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  u  k  l  á  d  á   
 1. Petru Kuříkovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje  

zapracovat do kapitoly rozpočtu 10/2008 částku 450.000,- Kč na hrazení výdajů 
spojených s přípravou legislativní normy, směřující k urychlení jednotlivých řízení, 
souvisejících. s výstavbou dálnic, rychlostních silnic a tranzitních koridorů 
termín: 31.12.2008 

 2. Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
vést jednání směřující k uzavření smlouvy s Českou společností pro stavební právo 
a jednat na Asociaci krajů ČR o spolufinancování návrhů předmětné legislativní 
normy s dalšími kraji ČR 
termín: 31.12.2008 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2157/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008 včetně příloh č. 1 - 4 
II.  z  m  o  c  ň  u  j  e   
    Radu Královéhradeckého kraje 

v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. a) zák. č. 129/2000 Sb., v platném znění, provádět 
rozpočtová opatření dle § 16 odst. 3 a 4 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění, v době 
do 31. 12. 2008 

III.  u  k  l  á  d  á   
 1. členu Rady Královéhradeckého kraje odpovědnému za oblast ekonomiky, 

zapracovat uskutečněná rozpočtová opatření v souladu se zmocněním do rozpočtu 
Královéhradeckého kraje 

   termín: 31.12.2008  
  

 

 2. členu Rady Královéhradeckého kraje odpovědnému za oblast ekonomiky, 
informovat o uskutečněných rozpočtových opatřeních v souladu se zmocněním 
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na nejbližším zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
   termín: 15.02.2009  

  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2158/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Správa nemovitostí 

Královéhradeckého kraje a.s. 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    zvýšení základního kapitálu společnosti Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje 

a.s. , Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03  Hradec Králové, ve výši 68 
mil. Kč započtením části pohledávky společnosti Správa nemovitostí 
Královéhradeckého kraje a.s. z poskytnuté bezúročné půjčky na úhradu deponované 
kauce společnosti Immorent ČR s.r.o. Praha, Národní 973/41 vyplývající z Nájemní 
(leasingové ) smlouvy před převzetím areálu RegioCentra Nový pivovar tak, aby emisní 
kurs akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti byl výhradně splacen započtením 
uvedené pohledávky způsobem: proti pohledávce společnosti Správa nemovitostí 
Královéhradeckého kraje ve výši 68,0 mil. Kč za Královéhradeckým krajem z titulu 
splacení emisního kursu upisovaných akcí bude započtena pohledávka 
Královéhradeckého kraje za společností Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje 
a.s. ve výši 68,0 mil. Kč. 

III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Radě Královéhradeckého kraje 

při výkonu funkce valné hromady společnosti Správa nemovitostí 
Královéhradeckého kraje a.s. zajistit veškeré právní úkony spojené se zvýšením 
základního kapitálu společnosti v souladu s přijatým usnesením 

   termín: 30.11.2008  
  

 

 2. Ivanu Doležalovi, členu Rady Královéhradeckého kraje  
předložit k projednání zastupitelstvu kraje návrh na zajištění budoucího vlastnictví 
areálu RegioCentra Nový pivovar pro ukončení Nájemní /leasingové/ smlouvy 

   termín: 30.11.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2159/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. příspěvkové organizaci Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje 

odepsat pohledávku v částce 1.567.004,- Kč 
 2. vyřazení pilotního projektu ev.č. 2324 "Jednotná digitální technická 

mapa Královéhradeckého kraje" v pořizovací ceně 952.000,- Kč z evidence 
majetku Královéhradeckého kraje 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ivanu Doležalovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

zajisti realizaci usnesení 
  termín: 30.09.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2160/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na převod pozemků v 

souvislosti se silniční stavbou "Modernizace silnice II/308 a III/308 15  České 
Meziříčí - okružní křižovatka"  
Budoucí obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Budoucí správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace  
Budoucí dárce: Obec České Meziříčí 
Pozemek:  
část p.p.č. 913/2  ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 28 m2 
část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 1304 o výměře cca 
291 m2 
v k. ú. a obci České Meziříčí 

 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na převod pozemků v souvislosti 
se silniční stavbou "Modernizace silnice II/308 a III/308 15 České Meziříčí - 
okružní křižovatka"  
Budoucí kupující: Královéhradecký kraj  
Budoucí správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Kupní cena: odpovídající platným cenovým předpisům ke dni uzavření smlouvy 
kupní (bude uzavřena nejpozději do 1 roku po nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí s tím, že konečná výměra pozemků bude stanovena po dokončení 
stavby geometrickým plánem)  
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje - kap. 10 - doprava 

  a) Budoucí prodávající:  
SJM Jiří a Zdena Šmídovi, bytem Malé Meziříčí 160, 517 71 České Meziříčí - 
spoluvlastnický podíl 1/2 
Jiří Šmída, bytem Malé Meziříčí 160, 517 71 České Meziříčí - spoluvlastnický 
podíl 1/2 
Pozemek:  
část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 1302 o výměře 
cca 498 m2  
část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 1303 o výměře 
cca 4 m2  
v k. ú. a obci České Meziříčí 

  b) Budoucí prodávající: 
Zdeněk Macháček, bytem Osvobození 371, 517 71 České Meziříčí - 
spoluvlastnický podíl 1/2  
Jaroslava Rezková, bytem Gen. Svobody 604, 793 05 Moravský Beroun - 
spoluvlastnický podíl 1/2  
Pozemek:  
část p.p.č. 1321 trvalý travní porost  o výměře cca 470 m2  
část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 1301 o výměře 
cca 244 m2  
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v k. ú. a obci České Meziříčí 
  c) Budoucí prodávající:  

Jiří Vilikovský, bytem Malé Meziříčí 257, 517 71 České Meziříčí 
Pozemek:  
část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 1206 o výměře 
cca 74 m2  
v k. ú. a obci České Meziříčí 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

podepsat smlouvy o budoucí smlouvě darovací a kupní dle tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2161/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na převod pozemků v souvislosti 

se stavbou "Rekonstrukce silnice III/3101 Olešnice v Orlických horách - Čihalka"  
Budoucí kupující: Královéhradecký kraj  
Budoucí správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace  
Kupní cena: odpovídající platným cenovým předpisům ke dni uzavření smlouvy kupní 
(bude uzavřena nejpozději do 1 roku po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí s 
tím, že konečná výměra pozemků bude stanovena po dokončení stavby geometrickým 
plánem)  
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje - kap. 10 - doprava 
Katastrální území a obec Olešnice v Orlických horách: 

 1. Budoucí prodávající:  
SJM JUDr. Zdeněk a Jitka Kadlečkovi, bytem Šemberova 742/13, 500 09 Hradec 
Králové 
Pozemek:  
část pozemku p.p.č. 73/1 trvalý travní porost  o výměře cca 19,1 m2  
část pozemku p.p.č. 1185 trvalý travní porost o výměře cca 1 m2  

 2. Budoucí prodávající:  
AGT spol. s.r.o. se sídlem Italská 2423, 272 01 Kladno 
Pozemek:  
část pozemku p.p.č. 49 trvalý travní porost o výměře cca 46 m2  

 3. Budoucí prodávající:  
Miluše Holcová, bytem Okružní 376, 517 01 Solnice 
Pozemek:  
část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán 
nebo jiný podklad (GP) č. 61 o výměře 17 m2 

 4. Budoucí prodávající:  
Adolf Soumar, bytem Olešnice v Orlických horách 81, 517 83 Olešnice v 
Orlických horách - spoluvlastnický podíl 1/4 
Alfréd Stonjek, bytem Pohoří 105, 518 01 Dobruška - spoluvlastnický podíl 1/4 
Luboš Stonjek, bytem Bolehošťská Lhota 12, 517 31 Bolehošť - spoluvlastnický 
podíl 1/4 
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Gertruda Urbanová, bytem Střeziměřice 20, 552 04 Chvalkovice v Čechách - 
spoluvlastnický podíl 1/4 
Pozemek:  
část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 127 o výměře 18 m2  

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

podepsat smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2162/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na převod pozemků  v 

souvislosti se silniční stavbou "Rozšíření silnice II/318 a II/321 Častolovice - 
Solnice" 
Budoucí obdarovaný: Královéhradecký kraj 
Budoucí správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 

  a) Katastrální území Synkov a obec Synkov - Slemeno 
   - Budoucí dárce:  

Obec Synkov - Slemeno  
Pozemek:  
část p.p.č. 807 o výměře cca 17 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 

  b) Katastrální území a obec Solnice 
   - Budoucí dárce:  

Město Solnice 
Pozemek:  
části p.p.č. 1613/1 a 1613/4 o výměře cca 31 m2 trvalý travní porost 
část p.p.č. 1695 o výměře cca 721 m2 lesní pozemek 
část p.p.č. 5107 o výměře cca 7 m2 lesní pozemek 
část p.p.č. 5118 o výměře cca 242 m2 trvalý travní porost 

  c) Katastrální území Lipovka u Rychnova nad Kněžnou a obec Rychnov 
nad Kněžnou 

   - Budoucí dárce:  
Město Rychnov nad Kněžnou 
Pozemek:  
část p.p.č. 3412 o výměře cca 8 m2 trvalý travní porost  
část p.p.č. 3456 o výměře cca 6 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace  
část p.p.č. 3466 o výměře cca 9 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace  

   - Budoucí dárce:  
Obec Třebešov 
Pozemek:  
část p.p.č. 3357 o výměře cca 11 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 606/1 o 
výměře cca 52 m2 
část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 607 o 
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výměře cca 515 m2 
 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na převod pozemků v souvislosti 

se silniční stavbou "Rozšíření silnice II/318 a II/321 Častolovice - Solnice"  
Budoucí kupující: Královéhradecký kraj  
Budoucí správce majetku: Správa a a údržba silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Kupní cena: odpovídající platným cenovým předpisům ke dni uzavření smlouvy 
kupní (bude uzavřena nejpozději do 1 roku po nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí s tím, že konečná výměra pozemků bude stanovena po dokončení 
stavby geometrickým plánem) 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 39 - regionální rozvoj 

   - Budoucí prodávající:  
František Škoda, bytem Synkov 3, Synkov - Slemeno, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou  
Pozemek:  
část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 360 o 
výměře cca 97 m2  

   - Budoucí prodávající:  
Jana Jirešová, bytem U Váhy 1192, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Pozemek:  
část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 362/1 o 
výměře cca 136 m2 

   - Budoucí prodávající:  
Antonie Nováková, bytem Husova 87, 517 50 Častolovice  
Pozemek:  
část p.p.č. 361 o výměře cca 85 m2 orná půda 

  a) Katastrální území Synkov a obec Synkov - Slemeno 
   - Budoucí prodávající:  

Ing. Jan Buryánek, bytem Holubova 735, 534 01 Holice v Čechách  
Pozemek:  
část p.p.č. 5116 o výměře cca 132 m2 trvalý travní porost 

   - Budoucí prodávající:  
SJM Tomáš a Jitka Spěváčkovi, bytem Okružní 415, 517 01 Solnice  
Pozemek:  
část p.p.č. 1609/1 o výměře cca 102 m2 orná půda 

   - Budoucí prodávající:  
Římskokatolická farnost Solnice  
Pozemek:  
část p.p.č. 5121 o výměře cca 25 m2 orná půda  
část p.p.č. 5122 o výměře cca 70 m2 vodní plocha 

  b) Katastrální území a obec Solnice 
   - Budoucí prodávající:  

Aleš Holman, bytem Školská 365, 517 50 Častolovice  
Pozemek:  
část p.p.č. 1613/2 o výměře cca 161 m2 trvalý travní porost 

   - Budoucí prodávající:  
Josef Hejhal, bytem Třebešov 20, 516 01 Rychnov nad Kněžnou - 
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spoluvlastnický podíl 1/2  
Milada Hejhalová, bytem Třebešov 20, 516 01 Rychnov nad Kněžnou - 
spoluvlastnický podíl 1/2  
Pozemek:  
část p.p.č. 3502 o výměře cca 27 m2 orná půda 

   - Budoucí prodávající:  
Josef Koďous, bytem SNP 1350, 516 01 Rychnov nad Kněžnou - 
spoluvlastnický podíl 1/2  
Alena Škodová, bytem Kamenice 12, 517 93 Dobré - spoluvlastnický podíl 
1/2  
Pozemek:  
část p.p.č. 3511 o výměře cca 67 m2 orná půda 

  c) Katastrální území Lipovka u Rychnova nad Kněžnou a obec Rychnov 
nad Kněžnou 

   - Budoucí prodávající:  
Milena Nováková, bytem Domašín 7, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Pozemek:  
část p.p.č. 3408 o výměře cca 24 m2 orná půda 

   - Budoucí prodávající:  
SJM Josef a Eliška Hovorkovi, bytem Domašín 3, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou - spoluvlastnický podíl 1/2  
Pozemek:  
část p.p.č. 3509 o výměře cca 98 m2 orná půda 

   - Budoucí prodávající:  
František Čiháček, bytem Domašín 23, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Pozemek:  
část p.p.č. 3410 o výměře cca 120 m2 orná půda 

   - Budoucí prodávající:  
Martin Dusil, bytem Javornice 70, 517 11 Javornice  
Pozemek:  
část p.p.č. 3462 o výměře cca 33 m2 orná půda  
Budoucí prodávající:  
Martin Dusil, bytem Javornice 70, 517 11 Javornice - spoluvlastnický podíl 
1/4  
Pozemek:  
část p.p.č. 3461 o výměře cca 22 m2 orná půda 

  d) Katastrální území a obec Třebešov 
   - Budoucí prodávající:  

SJM Josef a Zdena Chaloupkovi, bytem Třebešov 9, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou  
Pozemek:  
část p.p.č. 3256 o výměře cca 10 m2 orná půda 

   - Budoucí prodávající:  
Marie Janebová, bytem Lokot 66, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Pozemek:  
část p.p.č. 3246 o výměře cca 46 m2 orná půda 

   - Budoucí prodávající:  
Ing. Libor Burian, bytem Třebešov 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
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Pozemek:  
část p.p.č. 3200 o výměře cca 147 m2 orná půda  
část p.p.č. 3211 o výměře cca 4 m2 orná půda 
část p.p.č. 3259 o výměře cca 65 m2 orná půda 

  e) Katastrální území a obec Černíkovice 
   - Budoucí prodávající:  

Růžena Trejtnarová, bytem Domašín 40, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Pozemek:  
část p.p.č. 3058 o výměře cca 97 m2 orná půda 

   - Budoucí prodávající:  
Václav Hlaváček, bytem Domašín 12, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Pozemek:  
část p.p.č. 3050 o výměře cca 65 m2 orná půda 

   - Budoucí prodávající:  
Josef Zítko, bytem Struha 792, 517 54 Vamberk 
Pozemek:  
část p.p.č. 3062 o výměře cca 61 m2 orná půda 

  f) Katastrální území Domašín u Černíkovic a obec Černíkovice 
   - Budoucí prodávající:  

Ing. Josef Pavel, bytem Boženy Němcové 401/6, 500 02 Hradec Králové 
Pozemek:  
část p.p.č. 3010/2 o výměře cca 90 m2 orná půda 

   - Budoucí prodávající:  
Ladislav Klár, bytem Černíkovice 173, 517 04 Černíkovice 
Pozemek:  
část p.p.č. 3040 o výměře cca 332 m2 orná půda 
část p.p.č. 3109 o výměře cca 653 m2 orná půda 

   - Budoucí prodávající:  
Petr Holoubek, bytem Domašín 8, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Pozemek:  
část p.p.č. 3175 o výměře cca 145 m2 orná půda 

   - Budoucí prodávající:  
Václav Hlaváček, bytem Domašín 12, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Pozemek:  
část p.p.č. 124/1 trvalý travní porost a část p.p.č. 127 lesní pozemek o 
výměře cca 353 m2  
část p.p.č. 354/5 o výměře cca 497 m2 ovocný sad 
části p.p.č. 354/8 o výměře cca 18 m2 a 575 m2 ovocný sad 
část p.p.č. 3163 o výměře cca 191 m2 orná půda 
část p.p.č. 3174 o výměře cca 176 m2 orná půda 
část p.p.č. 3180 o výměře cca 188 m2 orná půda 
část p.p.č. 3183 o výměře cca 185 m2 orná půda 

   - Budoucí prodávající:  
SJM František a Jaroslava Pavlovi, bytem Domašín 30, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou - spoluvlastnický podíl 3/4 
František Pavel, bytem Domašín 30, 516 01 Rychnov nad Kněžnou - 
spoluvlastnický podíl 1/4  
Pozemek:  
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části p.p.č. 3168 o výměře cca 35 m2 a 1 m2 orná půda 
část p.p.č. 3170 o výměře cca 177 m2 orná půda 

   - Budoucí prodávající:  
Marta Valentová, bytem Libel 54, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Pozemek:  
část p.p.č. 3201 o výměře cca 153 m2 orná půda 

   - Budoucí prodávající:  
Josef Valc, bytem Malá 41/1, 503 41 Hradec Králové  
Pozemek:  
část p.p.č. 3199 o výměře cca 9 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 

  g) Katastrální území a obec Libel 
   - Budoucí prodávající:  

Jaroslav Vašata, bytem Ohnišov 100, 517 84 Ohnišov 
Pozemek:  
část p.p.č. 3204 o výměře cca 275 m2 orná půda 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

podepsat smlouvy o budoucí smlouvě darovací a kupní dle tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2008  

    

 
 
USNESENÍ ZK/30/2163/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření dodatku č. 3 (o prodloužení doby vzdání se zástavního práva k budově v k. 

ú. Nová Paka a vzdání se zástavního práva k budově a pozemkům v k.ú. Nová Paka) 
ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení zástavního práva uzavřené 
mezi Královéhradeckým krajem a Životem bez bariér, občanským sdružením, se sídlem 
Lomená 533, 509 01 Nová Paka dne 20.10.2006 ve znění jejího dodatku č. 1 
uzavřeného dne 24.07.2007 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 19.03.2008 
Zástavní věřitel: Královéhradecký kraj  
Zástavní dlužník: Život bez bariér, občanské sdružení, se sídlem Lomená 533, 509 01 
Nová Paka  
Zatížené nemovitosti:  v k. ú. a obci Nová Paka 
budova Nová Paka, čp. 1209 (stavba občanského vybavení) na st. p. č. 170/2  
st. p. č. 167 zastavěná plocha a nádvoří  
p. p. č. 170/1 ostatní plocha - zeleň  
st. p. č. 170/2 zastavěná plocha a nádvoří  
Prodloužení doby vzdání se zástavního práva u nemovitosti: 
budova Nová Paka čp. 148 (stavba občanského vybavení) na st. p. č. 167 v k. ú. a obci 
Nová Paka  
Zavazující podmínky pro Život bez bariér, občanské sdružení, se sídlem Lomená 
533, 509 01 Nová Paka :  
- v případě, že neobdrží dotaci na projekt  rekonstrukce budovy Nová Paka čp. 
148 (stavba občanského vybavení) na st. p. č. 167 v k. ú. a obci Nová Paka, včetně 
dotčených nemovitostí, které byly použity pro realizaci projektu ( budova čp. 1209 na 
st. p. č. 170/2, st. p. č. 167 zastavěná plocha a nádvoří, p. p. č. 170/1 ostatní plocha - 
zeleň, st. p. č. 170/2 zastavěná plocha a nádvoří) uzavře do konce roku 2009 s 
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Královéhradeckým krajem dohodu o zřízení zástavního práva k těmto budovám a 
pozemkům 
- v případě, že obdrží dotaci na projekt rekonstrukce budovy Nová Paka čp. 148 (stavba 
občanského vybavení) na st. p. č. 167 v k. ú. a obci Nová Paka, včetně dotčených 
nemovitostí, které byly použity pro realizaci projektu ( budova čp. 1209 na st. p. 
č. 170/2, st. p. č. 167 zastavěná plocha a nádvoří, p. p. č. 170/1 ostatní plocha - zeleň, st. 
p. č. 170/2 zastavěná plocha a nádvoří) uzavře do konce roku 2015 s Královéhradeckým 
krajem dohodu o zřízení zástavního práva k těmto budovám a pozemkům  
- do okamžiku zaplacení celé kupní ceny dle platného splátkového kalendáře nepřevede 
dotčené budovy a pozemky na třetí subjekt 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít dodatek č. 3 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení zástavního práva uzavřené 
mezi Královéhradeckým krajem a Životem bez bariér, občanským sdružením 
dne 20.10.2006 ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 24.07.2007 a dodatku č. 2 
uzavřeného dne 19.03.2008 dle bodu I. tohoto usnesení  

  termín: 31.12.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2164/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    poskytnutí náhrady škody ve výši 200.000,- Kč paní Marii Mixové, bytem Sedloňov 18, 

517 82 Sedloňov za poškozené dřeviny v k.ú. a obci Sedloňov z důvodu neprokázání 
zavinění ze strany Královéhradeckého kraje 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ivanu Doležalovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

informovat paní Marii Mixovou o přijatém usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje 

  termín: 31.10.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2165/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. prodej pozemků vybranému zájemci - včetně všech součástí a příslušenství  

v k. ú. Jedlová v Orlických horách a obci Deštné v Orlických horách  
p. p. č. 709/13 o výměře 107 m2, ostatní plocha – silnice  
část p. p. č. 709/1 o výměře 159 m2, která je dle GP č. 378-017/2006 ze 
dne 06.05.2006 označena jako p. p. č. 709/15, ostatní plocha – silnice  
Výměra pozemků celkem: 266 m2  
Věcné břemeno: na p. p. č. 709/1 v k. ú. Jedlová v Orlických horách váznou věcná 
břemena:  
- věcné břemeno (dle listiny) pod parcelou je uložena stavba vodohospodářského 
díla, součástí je i její nadzemní příslušenství dle smlouvy z 30.10.2000 
pro oprávněného z věcného břemene obec Deštné v Orlických horách , Deštné v 
Orlických horách, 517 91 Deštné v Orlických horách, IČ: 00274844. Vklad 
14.11.2000  
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- věcné břemeno (dle listiny) užívání části pozemku za účelem zřízení (uložení), 
provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě dle čl. 
III. smlouvy o zřízení věcného břemene a GP č. 355-85/2005 pro oprávněného z 
věcného břemene Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 
3, Žižkov, IČ: 60193336  
Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 31.01.2006, právní účinky 
vkladu ke dni 17.02.2006  
Prodávající: Královéhradecký kraj  
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  
Kupující: firma SPORTPROFI, spol. s r. o., se sídlem Deštné v Orlických horách, 
517 91 Deštné v Orlických horách, IČ: 47469897, zastoupená panem Františkem 
Prouzou, jednatelem společnosti  
Kupní cena: 750.000,- Kč (tj.: cca 2.820,- Kč/m2) uhrazená před podáním návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající 

 2. prodej nemovitostí popsaných v bodě II.1. v pořadí druhé nejvyšší nabídce v 
případě, že vybraný zájemce dle bodu II.1.tohoto usnesení odmítne uzavřít kupní 
smlouvu do 14-ti dnů od výzvy prodávajícího k uzavření kupní smlouvy 
na prodávané nemovitosti 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2166/2008  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodej  

Prodávající: Královéhradecký kraj  
Nájemce: Oblastní nemocnice Náchod a. s.  
Kupující: manželé Vláškovi, Pražská 971, 547 01 Náchod  
Pozemek:  
v k. ú. a obci Náchod  
část p. p. č. 1187 ostatní plocha - manipulační plocha 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ivanu Doležalovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

informovat žadatele o přijatém usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
  termín: 31.10.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2167/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodej pozemku  

části st. p. č. 710/1 o výměře 31 m2  
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v k. ú. a obci Náchod  
Vlastník: Královéhradecký kraj  
Správa: Regionální muzeum v Náchodě, Masarykovo náměsti 1, 547 01 Náchod  
Žadatel: Ing. Josef Fries, Rechener Strasse 1, 447 87 Bochum  

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ivanu Doležalovi, členu Rady Královéhradeckého kraje  

informovat žadatele o přijatém usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
  termín: 31.10.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2168/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodej pozemku  

Prodávající: Královéhradecký kraj  
Správce: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace  
Kupující: Simona Adamcová, Rokytník č.p.81, 549 31 Hronov  
Pozemek:  
v k. ú. Bystré u Stárkova a obci Stárkov  
část p. p. č. 952/1 o výměře 5 m2, která byla dle GP č. 105-333/2006 nově označena 
jako st. p. č. 186/3, zastavěná plocha, garáž  
Kupní cena : 190,- Kč  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající - bude uhrazena z kapitoly 10 - doprava  

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení  
  termín: 30.06.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2169/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodej pozemku  

Prodávající: Královéhradecký kraj  
Správce: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace  
Kupující: SJM Zdeněk a Eliška Chmurčiakovi, oba bytem Okružní 2026, Česká Lípa, 
470 06 Česká Lípa 6  
Pozemek:  
v k. ú. a obci Heřmánkovice  
část p.p.č. 2534/1 o výměře 3 m2, která byla dle GP č. 207-494/2005 nově označena 
jako st.p.č. 575, zastavěná plocha, garáž  
Věcné břemeno: na p.p.č. 2534/1 vázne věcné břemeno – věcné břemeno chůze a jízdy 
a vstupu za účelem umístění a provozování rozvodu vodovodního vedení a zařízení 
dle geometrického plánu 223-94/2007 a jeho údržby a to pouze na nezbytně nutnou 
dobu pro oprávněného z věcného břemene Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., 
Kladská 1521,Náchod, 547 01 Náchod, IČ: 48172928, na základě listiny – Notářského 
zápisu o vydržení NZ-442/2007 ze dne 05.11.2007  
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Kupní cena: 320,- Kč  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající - bude uhrazena z kapitoly 10 - doprava  

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení  
  termín: 30.06.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2170/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací,  

jejímž předmětem je závazek Královéhradeckého kraje uzavřít s městem Hořice v 
Podkrkonoší do 60 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí silničního správního 
úřadu o vyřazení předmětného úseku stavby silnice, jehož převod je předmětem 
budoucí darovací smlouvy, do kategorie místních komunikací darovací smlouvu 
na stavbu silnice k dnešnímu dni označené II/300 - ( ulice Husova) v úseku 
od křižovatky se silnicí III/32524 tj. od uzlového bodu silnice(UB) 1321 A 057 
(ul. Táboritská) až po křižovatku se silnicí III/32510 tj. po UB1321 A 034 
(ul. Barákova) v k.ú. Hořice v Podkrkonoší v celkové délce 769 metrů  
Budoucí dárce: Královéhradecký kraj  
Správce: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace  
Budoucí obdarovaný: město Hořice v Podkrkonoší  

 2. darování a uzavření smlouvy darovací, 
na stavbu silnice k dnešnímu dni označené II/300 - ( ulice Husova) v úseku 
od křižovatky se silnicí III/32524 tj. od uzlového bodu silnice(UB) 1321 A 057 
(ul. Táboritská) až po křižovatku se silnicí III/32510 tj. po UB1321 A 034 
(ul. Barákova) v k.ú. Hořice v Podkrkonoší v celkové délce 769 metrů  
Dárce: Královéhradecký kraj  
Správce: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace  
Obdarovaný: město Hořice v Podkrkonoší  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný  

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí na převod vlastnických práv  k 
pozemním komunikacím  dle bodu I.1. tohoto usnesení 

   termín: 31.03.2009  
  

 

 2. po vydání rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o změně kategorie 
pozemní komunikace uzavřít a podepsat smlouvu darovací dle bodu I.2. tohoto 
usnesení  

   termín: 30.06.2009  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2171/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
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    demolici nemovitosti ve vlastnictví Královéhradeckého kraje č. p. 550 (stavba 
občanského vybavení) na st. p. č. 743 v k.ú. a obci Náchod z důvodu havarijního stavu 
za podmínky, že bude realizována Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje 
a.s. na jeho vlastní náklady 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Rostislvu Všetečkovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2172/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  r  o  z  h  o  d  l  o   
    o uplatnění předkupního práva k p. p. č. 176 v k. ú. Souvlastní a obci Zdobnice, p. 

p. č. 148/2 v k. ú. Kunštát u Orlického Záhoří a obci Orlické Záhoří, p. p. č. 1253/4, p. 
p. č. 2239, p. p. č. 2240, p. p. č. 2241, p. p. č. 2242, p. p. č. 2243, p. p. č. 2244, p. 
p. č. 2245, p. p. č. 2246 v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice, p. p. č. 1093 dle 
ZE (původ pozemkový katastr) v k. ú. Bílý Újezd u Dobrušky a obci Bílý Újezd v 
souladu s ustanovením § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění 
pozdějších předpisů 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ivanu Doležalovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

informovat Pozemkový fond ČR o přijatém usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje 

  termín: 31.12.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2173/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    vykoupení nemovitého majetku  

pozemků:  
st. p. č. 245 o výměře 101 m2 zastavěná plocha a nádvoří  
p. p. č. 280/31 o výměře 2095 m2 ostatní plocha - zeleň  
celková výměra pozemků 2196 m2  
v k. ú. Kluky a obec Hradec Králové 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Prodávající:  
Laštůvková Hana, Hradec Králové, spoluvlastnický podíl 1/2 vzhledem k celku  
Rulf Bohumil, Hradec Králové, spoluvlastnický podíl 1/2 vzhledem k celku  
Cena pozemků:  5.050.800,- Kč (2.300,- Kč/m2) 
Financováno bude z rozpočtu odvětví kultury ve dvou splátkách 
Náklady spojené s převodem: 
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu na výkup pozemků dle bodu I. tohoto usnesení 
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  termín: 31.12.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2174/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o uzavřené smlouvě budoucí kupní na výkup pozemku potřebného 

pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 Náchod - Velké Poříčí 
realizovaného na základě příkazní smlouvy o zajištění pomoci při výkupu 
pozemků mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod ze dne 3.3. 2008 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    výkup pozemku potřebného pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 

Náchod - Velké Poříčí 
Prodávající: Petr Hurdálek, bytem Poříčská 302, 549 32 Velké Poříčí  
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek:  
p.p.č. 1220/92 o výměře 84 m2 trvalý travní porost v k.ú. a obci Velké Poříčí  
Věcné břemeno:  
na p.p.č. 1220/92 v k.ú. a obci Velké Poříčí vázne věcné břemeno cesty vozové a stezky 
pro oprávněné - vlastníky sousedních pozemků, dle Usnesení soudu, číslo deníku 
311/1923  
Kupní cena: 38.220,- Kč 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku kraje 
na rok 2008  
Náklady spojené s převodem:  
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
daň z převodu nemovitostí (po dohodě smluvních stran):  
- uhradí kupující za prodávajícího z kupní ceny  
- výsledná kupní cena, která bude poukázána prodávajícímu bude o tuto daň z převodu 
nemovitosti ponížena 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2175/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o uzavřené smlouvě budoucí kupní na výkup pozemků potřebných 

pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 Náchod - Velké Poříčí 
realizovaného na základě příkazní smlouvy o zajištění pomoci při výkupu 
pozemků mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod ze dne 3.3. 2008 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    výkup pozemků potřebných pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 

Náchod - Velké Poříčí  
Prodávající: Jan Kutý, bytem Ryšavého 212, Babí, 547 01 Náchod 
Kupující: Královéhradecký kraj  
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Pozemky včetně trvalých porostů: v k.ú. Běloves a obci Náchod  
p.p.č. 508/10 o výměře 3 m2 orná půda  
p.p.č. 508/11 o výměře 230 m2 orná půda  
Výměra pozemků celkem: 233 m2  
Kupní cena: 111.840,- Kč 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku kraje 
na rok 2008  
Náklady spojené s převodem:  
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
daň z převodu nemovitostí (po dohodě smluvních stran):  
- uhradí kupující za prodávajícího z kupní ceny  
- výsledná kupní cena, která bude poukázána prodávajícímu bude o tuto daň z převodu 
nemovitostí ponížena 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2176/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o uzavřené smlouvě budoucí kupní na výkup pozemků potřebných 

pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 Náchod - Velké Poříčí 
realizovaného na základě příkazní smlouvy o zajištění pomoci při výkupu 
pozemků mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod ze dne 3.3. 2008 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    výkup pozemků potřebných pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 

Náchod - Velké Poříčí  
Prodávající: Miroslav Jarý, bytem Broumovská 76, Malé Poříčí, 547 01 Náchod 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky včetně trvalých porostů: v k.ú. Malé Poříčí a obci Náchod 
p.p.č. 42/3 o výměře 2186 m2 trvalý travní porost  
p.p.č. 42/4 o výměře 1266 m2 trvalý travní porost  
p.p.č. 43/1 o výměře 2760 m2 trvalý travní porost  
p.p.č. 43/3 o výměře 1417 m2 trvalý travní porost  
p.p.č. 262/6 o výměře 886 m2 trvalý travní porost  
p.p.č. 262/7 o výměře 3711 m2 trvalý travní porost  
p.p.č. 262/9 o výměře 10 m2 trvalý travní porost  
Výměra pozemků celkem: 12236 m2  
Kupní cena: 5.567.380,- Kč 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku kraje 
na rok 2008  
Náklady spojené s převodem:  
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
daň z převodu nemovitostí (po dohodě smluvních stran):  
- uhradí kupující za prodávajícího z kupní ceny  
- výsledná kupní cena, která bude poukázána prodávajícímu bude o tuto daň z převodu 
nemovitostí ponížena 
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III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2177/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o uzavřené smlouvě budoucí kupní na výkup pozemku potřebného 

pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 Náchod - Velké Poříčí 
realizovaného na základě příkazní smlouvy o zajištění pomoci při výkupu 
pozemků mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod ze dne 3.3. 2008 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    výkup pozemku potřebného pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 

Náchod - Velké Poříčí  
Prodávající:  
Ing. Jiří Simon, bytem na Škvárovně 521, 549 32 Velké Poříčí - spoluvlastnický podíl 
1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 47.550,- Kč)  
a  
Mgr. Ladislava Simonová, bytem Cvrčkova 340, Běloves, 547 01Náchod - 
spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 47.550,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek včetně trvalých porostů:  
p.p.č. 1220/90 o výměře 209 m2 trvalý travní porost v k.ú. a obci Velké Poříčí  
Kupní cena: 95.100,- Kč 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku kraje 
na rok 2008  
Náklady spojené s převodem:  
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
daň z převodu nemovitostí (po dohodě smluvních stran):  
- uhradí kupující za prodávající z kupní ceny  
- výsledná kupní cena, která bude poukázána prodávajícím bude o tuto daň z převodu 
nemovitosti ponížena 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2178/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o uzavřené smlouvě budoucí kupní na výkup pozemku potřebného 

pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 Náchod - Velké Poříčí 
realizovaného na základě příkazní smlouvy o zajištění pomoci při výkupu 
pozemků mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod ze dne 3.3. 2008 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
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    výkup pozemku potřebného pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 
Náchod - Velké Poříčí  
Prodávající: SJM František Bureš a Irena Burešová, oba bytem Poříčská 500, 
549 32 Velké Poříčí 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek včetně trvalých porostů:  
p.p.č. 1220/88 o výměře 186 m2 trvalý travní porost v k.ú. a obci Velké Poříčí  
Kupní cena: 84.630,- Kč 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kapitola12 - správa majetku kraje 
na rok 2008  
Náklady spojené s převodem:  
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
daň z převodu nemovitostí (po dohodě smluvních stran):  
- uhradí kupující za prodávající z kupní ceny  
- výsledná kupní cena, která bude poukázána prodávajícím bude o tuto daň z převodu 
nemovitosti ponížena 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2179/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o uzavřené smlouvě budoucí kupní na výkup pozemků potřebných 

pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 Náchod - Velké Poříčí 
realizovaného na základě příkazní smlouvy o zajištění pomoci při výkupu 
pozemků mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod ze dne 3.3. 2008 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    výkup pozemků potřebných pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 

Náchod - Velké Poříčí  
Prodávající:  
Ing. Adolf Vágner, bytem Jičínská 1048, 293 01 Mladá Boleslav - spoluvlastnický 
podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 782.145,- Kč)  
a  
Alena Vágnerová, bytem Jičínská 1048, 293 01 Mladá Boleslav - spoluvlastnický podíl 
1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 782.145,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky: v k.ú. a obci Velké Poříčí  
p.p.č. 1253/1 o výměře 2087 m2 trvalý travní porost  
p.p.č. 1253/5 o výměře 874 m2 orná půda  
p.p.č. 1253/9 o výměře 17 m2 trvalý travní porost  
p.p.č. 1253/11 o výměře 367 m2 orná půda  
p.p.č. 1253/12 o výměře 93 m2 orná půda  
Výměra pozemků celkem: 3438m2  
Kupní cena: 1.564.290,- Kč 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku kraje 
na rok 2008  
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Náklady spojené s převodem:  
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
daň z převodu nemovitostí (po dohodě smluvních stran):  
- uhradí kupující za prodávající z kupní ceny  
- výsledná kupní cena, která bude poukázána prodávajícím bude o tuto daň z převodu 
nemovitostí ponížena 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2180/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o uzavřené smlouvě budoucí kupní na výkup pozemku potřebného 

pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 Náchod - Velké Poříčí 
realizovaného na základě příkazní smlouvy o zajištění pomoci při výkupu 
pozemků mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod ze dne 3.3. 2008 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    výkup pozemku potřebného pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 

Náchod - Velké Poříčí  
Prodávající: Tomáš Dostál, bytem Bílá 1961, 547 01 Náchod 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek:  
p.p.č. 254/15 o výměře 1621 m2 orná půda v k.ú. Malé Poříčí a obci Náchod  
Kupní cena: 737.555,- Kč 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku kraje 
na rok 2008  
Náklady spojené s převodem:  
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
daň z převodu nemovitostí (po dohodě smluvních stran):  
- uhradí kupující za prodávajícího z kupní ceny  
- výsledná kupní cena, která bude poukázána prodávajícímu bude o tuto daň z převodu 
nemovitosti ponížena 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2181/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o uzavřené smlouvě budoucí kupní na výkup pozemku potřebného 

pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 Náchod - Velké Poříčí 
realizovaného na základě příkazní smlouvy o zajištění pomoci při výkupu 
pozemků mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod ze dne 3.3. 2008 
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II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    výkup pozemku potřebného pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 

Náchod - Velké Poříčí  
Prodávající: Josef Plecháč, bytem Žďárecká 72, 549 32 Velké Poříčí 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek:  
p.p.č. 1220/97 o výměře 150 m2 trvalý travní porost v k.ú. a obci Velké Poříčí  
Kupní cena: 68.250,- Kč 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kapitola12 - správa majetku kraje 
na rok 2008  
Náklady spojené s převodem:  
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
daň z převodu nemovitostí (po dohodě smluvních stran):  
- uhradí kupující za prodávajícího z kupní ceny  
- výsledná kupní cena, která bude poukázána prodávajícímu bude o tuto daň z převodu 
nemovitosti ponížena 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2182/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o uzavřené smlouvě budoucí kupní na výkup pozemku potřebného 

pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 Náchod - Velké Poříčí 
realizovaného na základě příkazní smlouvy o zajištění pomoci při výkupu 
pozemků mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod ze dne 3.3. 2008 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    výkup pozemku potřebného pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 

Náchod - Velké Poříčí  
Prodávající: Jana Powellová, bytem Poděbradská 563/137, Hloubětín, 198 00 Praha 
9       
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek:  
p.p.č. 254/10 o výměře 712 m2 orná půda v k.ú. Malé Poříčí a obci Náchod  
Kupní cena: 323.960,- Kč  
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku kraje 
na rok 2008  
Náklady spojené s převodem:  
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
daň z převodu nemovitostí (po dohodě smluvních stran):  
- uhradí kupující za prodávajícího z kupní ceny  
- výsledná kupní cena, která bude poukázána prodávajícímu bude o tuto daň z převodu 
nemovitosti ponížena 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení  
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  termín: 31.12.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2183/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o uzavřené smlouvě budoucí kupní na výkup pozemků potřebných 

pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 Náchod - Velké Poříčí 
realizovaného na základě příkazní smlouvy o zajištění pomoci při výkupu 
pozemků mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod ze dne 3.3. 2008 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    výkup pozemků potřebných pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 

Náchod - Velké Poříčí  
Prodávající: Marie Seidlová, bytem Pavlišov 3, 547 01 Náchod 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky včetně trvalých porostů: v k.ú. a obci Velké Poříčí  
p.p.č. 1220/98 o výměře 429 m2 trvalý travní porost   
p.p.č. 1220/114 o výměře 109 m2 trvalý travní porost  
Výměra pozemků celkem: 538 m2  
Kupní cena: 244.790,- Kč 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku kraje 
na rok 2008  
Náklady spojené s převodem:  
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
daň z převodu nemovitostí (po dohodě smluvních stran):  
- uhradí kupující za prodávajícího z kupní ceny  
- výsledná kupní cena, která bude poukázána prodávajícímu bude o tuto daň z převodu 
nemovitostí ponížena 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2184/2008  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o uzavřené smlouvě budoucí kupní na výkup pozemku potřebného 

pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 Náchod - Velké Poříčí 
realizovaného na základě příkazní smlouvy o zajištění pomoci při výkupu 
pozemků mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod ze dne 3.3. 2008 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    výkup pozemku potřebného pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 

Náchod - Velké Poříčí  
Prodávající: SJM Zdeněk Borbély a Emília Borbélyová, oba bytem Broumovská 94, 
Malé Poříčí, 547 01 Náchod 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek včetně trvalých porostů:  
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p.p.č. 1220/89 o výměře 313 m2 trvalý travní porost v k.ú. a obci Velké Poříčí  
Kupní cena: 142.420,- Kč 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku kraje 
na rok 2008  
Náklady spojené s převodem:  
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
daň z převodu nemovitostí (po dohodě smluvních stran):  
- uhradí kupující za prodávající z kupní ceny  
- výsledná kupní cena, která bude poukázána prodávajícím bude o tuto daň z převodu 
nemovitosti ponížena 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2185/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o uzavřené smlouvě budoucí kupní na výkup pozemků potřebných 

pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 Náchod - Velké Poříčí 
realizovaného na základě příkazní smlouvy o zajištění pomoci při výkupu 
pozemků mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod ze dne 3.3. 2008 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    výkup pozemků potřebných pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 

Náchod - Velké Poříčí  
Prodávající:  
Bohumil Lanta, bytem Na Drahách 924, 549 31 Hronov - spoluvlastnický podíl 
1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 121.258,- Kč)  
a  
Jan Lanta, bytem Poříčská 17, 549 32 Velké Poříčí - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena 
spoluvlastnického podílu: 121.258,- Kč)  
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky včetně trvalých porostů: v k.ú. a obci Velké Poříčí  
p.p.č. 1220/84 o výměře 399 m2 trvalý travní porost 
p.p.č. 1220/111 o výměře 134 m2 trvalý travní porost  
Výměra pozemků celkem: 533 m2  
Kupní cena: 242.516,- Kč  
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku kraje 
na rok 2008  
Náklady spojené s převodem:  
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
daň z převodu nemovitostí (po dohodě smluvních stran):  
- uhradí kupující za prodávající z kupní ceny  
- výsledná kupní cena, která bude poukázána prodávajícím bude o tuto daň z převodu 
nemovitostí ponížena 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení  
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  termín: 31.12.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2186/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o uzavřené smlouvě budoucí kupní na výkup pozemků potřebných 

pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 Náchod - Velké Poříčí 
realizovaného na základě příkazní smlouvy o zajištění pomoci při výkupu 
pozemků mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod ze dne 3.3. 2008 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    výkup pozemků potřebných pro provedení stavby přeložky komunikace č. II/303 

Náchod - Velké Poříčí  
Prodávající: Libuše Tyčová, bytem Severní 615, 517 73 Opočno 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky včetně trvalých porostů:  v k.ú. a obci Velké Poříčí  
p.p.č. 1220/82 o výměře 20 m2 trvalý travní porost  
p.p.č. 1220/83 o výměře 332 m2 trvalý travní porost  
p.p.č. 1220/109 o výměře 7 m2 trvalý travní porost  
p.p.č. 1220/110 o výměře 268 m2 trvalý travní porost  
Výměra pozemků celkem: 627 m2 
Věcné břemeno:  
na p.p.č. 1220/82, p.p.č. 1220/83, p.p.č. 1220/109, p.p.č. 1220/110  v k.ú. a obci Velké 
Poříčí vázne věcné břemeno cesty vozové a stezky pro oprávněné - vlastníky 
sousedních pozemků, dle Usnesení soudu, číslo deníku 311/1923  
Kupní cena: 285.285,- Kč  
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku kraje 
na rok 2008  
Náklady spojené s převodem:  
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
daň z převodu nemovitostí (po dohodě smluvních stran):  
- uhradí kupující za prodávajícího z kupní ceny  
- výsledná kupní cena, která bude poukázána prodávajícímu bude o tuto daň z převodu 
nemovitostí ponížena 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2187/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí II/280   

Prodávající: Václava Drbohlavová, bytem Lindnerova 187, 507 23 Libáň  
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: p.p.č. 1614/39 o výměře 344 m2 ostatní plocha-silnice v k.ú. a 
obci Libáň  
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Cena celkem: 27.310,- Kč  
Financování: ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
daň z převodu hradí prodávající 

 2. zrušení věcného břemene na základě žádosti oprávněné z věcného břemene 
Věcné břemeno :  
doživotní bezplatné užívání p.p.č. 1614/39 ostatní plocha-silnice v k.ú. a obci Libáň 
(dříve PK 923), dle darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene 
V3, V12-2861/98 ze dne 27.11.1998, právní účinky vkladu ke dni 15.12. 1998  
Povinný: Václava Drbohlavová, bytem Lindnerova 187, 507 23 Libáň  
Oprávněný: Věra Kropáčková, bytem Lindnerova 187, 507 23 Libáň 

 3. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I.  

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu se zrušením věcného břemene dle bodu I. a bodu 

II. tohoto usnesení  
   termín: 30.06.2009  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.3. tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2009  

  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2188/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí II/280  

Prodávající: Adolfa Strnadová, bytem Jilemnického 1120, 293 01 Mladá Boleslav 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek:  
ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK), v k.ú. Dolní 
Rokytňany a obci Rokytňany 
PK st.č. 36/2 o výměře 31 m2  
Kupní cena : 1.815,- Kč  
Financování: ze státního rozpočtu  
Náklady spojené s převodem:  
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
daň z převodu hradí prodávající 

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I.  

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
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organizace 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. a bodu II. tohoto usnesení 
   termín: 30.06.2009  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.2. tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2009  

  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2189/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/303 

Prodávající: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Klášterní 1, 
550 01 Broumov 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí II/303 
p. p. č. 577/19 o výměře 243 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. a obci Velké Petrovice 
Kupní cena: 13.480,- Kč 
Financování: ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající 

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a II. tohoto usnesení 
II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I. 

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení  
  termín: 30.04.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2190/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/280 

Prodávající: Jaroslav Volprecht, bytem Kozodírky 13, 507 23 Libáň 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí č. II/280 
p. p. č. 1614/7 o výměře 1188 m2  ostatní plocha - silnice  
v k. ú. a obci Libáň 
Kupní cena: 85.000,- Kč 
Financování: ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
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převodu nemovitostí hradí prodávající 
 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a II. tohoto usnesení 
II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I.  

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení  
  termín: 30.04.2009  

   

 
 
 
 
 
 
USNESENÍ ZK/30/2191/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/280 

Prodávající:  
Marie Římalová, bytem Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou - 
spoluvlastnický podíl 1/3 (cena spoluvlastnického podílu 430,- Kč) 
Oldřich Mička, bytem Na Sídlišti 516, 507 23 Libáň - spoluvlastnický podíl 
1/3 (cena spoluvlastnického podílu 430,- Kč) 
Jaromír Zajíček, bytem Kozodírky 2, 507 23 Libáň - spoluvlastnický podíl 
1/3 (cena spoluvlastnického podílu 430,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí č. II/280 
p. p. č. 1615/23 o výměře 18 m2  ostatní plocha - silnice  
v k. ú. a obci Libáň 
Kupní cena: 1.290,- Kč 
Financování: ze státního rozpočtu  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající 

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a II. tohoto usnesení 
II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I. 

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení  
  termín: 30.04.2009  
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USNESENÍ ZK/30/2192/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí II/280  

Prodávající: Marie Řeháková, bytem Osenice 22, 507 23 Libáň 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek:  
ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP), v 
k. ú. Osenice a obci Dětenice 
GP 111/3 o výměře 552 m2  
Kupní cena: 34.020,- Kč  
Financování: ze státního rozpočtu  
Náklady spojené s převodem:  
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
daň z převodu hradí prodávající 

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I.  

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. a bodu II. tohoto usnesení  
   termín: 30.06.2009  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.2. tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2009  

  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2193/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků zastavěných silnicemi III/328 40 a III/280 16  

Prodávající:  
Ing. Naděžda Davidová, bytem Vlčnov č.p.96, 742 31 Starý Jičín, spoluvlastnický 
podíl ¼ (cena spoluvlastnického podílu 79 160,- Kč)  
Zdeněk Doupovec, bytem Rubanice 4165/12, Hodonín, 695 01 Hodonín 
1, spoluvlastnický podíl 3/8 (cena spoluvlastnického podílu 118 740,- Kč)  
Ing. Hana Zahálková, Chlumínská 615/36, Praha 8, Čimice, 181 00 Praha 
81, spoluvlastnický podíl 3/8 (cena spoluvlastnického podílu 118 740,- Kč)  
Pozemky: zastavěné silnicemi III/328 40 a III/280 16 
v k. ú. a obci Jičín  
p.p.č. 1422/20 o výměře 476 m2, ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 1974/5 o výměře 13 m2, ostatní plocha – silnice  
Výměra pozemků celkem: 489 m2  
Kupní cena: 316 640,- Kč   
Kupující: Královéhradecký kraj  
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Financování: ze státního rozpočtu  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající  

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I. 1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I. 1. 

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení  
  termín: 30.06.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2194/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků zastavěných silnicemi III/303 10 a III/304 12  

Prodávající: SJM Augustin Šrůtek a Růžena Šrůtková, oba bytem Bělovská 1593, 
547 01 Náchod spoluvlastnický podíl ½, (cena spoluvlastnického podílu 3 050,-Kč), 
Augustin Šrůtek, bytem Bělovská 1593, 547 01 Náchod, spoluvlastnický podíl ½, 
(cena spoluvlastnického podílu 3 050,-Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicemi III/303 10 a III/304 12  
v k. ú. Horní Rybníky a obci Zábrodí  
p.p.č. 82/1 o výměře 89 m2, ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 83/2 o výměře 21 m2, ostatní plocha - silnice  
Výměra pozemků celkem: 110 m2  
Kupní cena: 6 100,-Kč   
Financování: ze státního rozpočtu  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající 

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I. 1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I. 1.  

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2009  
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USNESENÍ ZK/30/2195/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí III/300 12  

Prodávající: ČEZ a.s., Duhová 1444/2, Praha 4, Michle, 140 53  
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/300 12 
v k. ú. a obci Dvůr Králové nad Labem  
p.p.č. 3740/11 o výměře 4 m2, ostatní plocha - silnice  
Kupní cena: 350,-Kč  
Financování: ze státního rozpočtu  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající 

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku v bodě I. 1. a bodu II. tohoto usnesení 
II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I. 1. 

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2196/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků zastavěných silnicí II/303 

Prodávající: Česká republika  
Právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68  
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí II/303  
v k. ú. a obci Velké Petrovice  
p.p.č. 577/24 o výměře 114 m2, ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 577/32 o výměře 82 m2, ostatní plocha – silnice 
Výměra pozemků celkem: 196 m2  
Kupní cena: 10 870,-Kč  
Financování: ze státního rozpočtu  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající 

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle  bodu I.1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I. 1.  

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  



66 
Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2197/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků zastavěných silnicí II/284  

a) Prodávající:  
SJM Jaroslav Obešlo a Miluše Obešlová, oba bytem Rašínova 459, 507 81 Lázně 
Bělohrad  
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí II/284  
v k. ú. Vřesník u Tetína a obci Vřesník  
p.p.č. 522/3 o výměře 376 m2, ostatní plocha – silnice 
Kupní cena: 22 015,-Kč  
Financování: ze státního rozpočtu  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající  
b) Prodávající:  
Jaroslav Obešlo, trvale bytem Rašínova 459, 507 81 Lázně Bělohrad  
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí II/284  
v k. ú. a obci Tetín  
p.p.č.317/5 o výměře 816 m2, ostatní plocha – silnice  
Kupní cena: 47 776,-Kč  
Financování: ze státního rozpočtu  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající 

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I.1.  

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2198/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí II/281  
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Prodávající: David Hesoun, bytem Višňová 2839/11, Severní Terasa, 400 11 Ústí 
nad Labem 11, spoluvlastnický podíl 1/8 (cena spoluvlastnického podílu 238,- Kč)  
Josef Honc, bytem Boleslavská 434, 507 43 Sobotka, spoluvlastnický podíl 
3/4 (cena spoluvlastnického podílu 1 427,-Kč)  
Renata Svobodová, bytem Na Spádu 2508/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 
11 Ústí nad Labem 11, spoluvlastnický podíl 1/8,(cena spoluvlastnického podílu 
238,-Kč)  
Pozemek: zastavěný silnicí II/281  
v k. ú. a obci Sobotka  
p.p.č. 2166/20 o výměře 43 m2, ostatní plocha - silnice  
Kupní cena: 1 903,-Kč  
Kupující: Královéhradecký kraj  
Financování: ze státního rozpočtu  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající 

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I.  

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2199/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/284 

Prodávající: Josef Samek, bytem Bělá u Pecky 43, 507 82 Pecka 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr (PK): 
PK č. 367 díl "m" o výměře 50 m2 bude dle GP č. 5-275-504-90 sloučen 
do pozemku ve zjednodušené evidenci původem EN č. 366 
v k. ú. Bělá u Pecky a obci Pecka 
Kupní cena: 3.337,- Kč 
Financování: ze státního rozpočtu   
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající 

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I. 1. a II. tohoto usnesení 
II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I.1.  

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
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uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2200/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí II/280  

Prodávající: Štefan Krajčír, bytem Žlunice 17, 507 34 Žlunice 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek:  
p.p.č. 361/36 o výměře 9 m2 ostatní plocha-silnice v k.ú. a obci Žlunice 
Kupní cena: 555,- Kč  
Financování: ze státního rozpočtu  
Náklady spojené s převodem:  
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
daň z převodu hradí prodávající 

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1.  a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I.  

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. a bodu II. tohoto usnesení  
   termín: 30.06.2009  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.2. tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2009  

  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2201/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí II/280  

Prodávající: František Jiránek, bytem Kozodírky 24, 507 23 Libáň, 
spoluvlastnický podíl ½ (cena spoluvlastnického podílu 1 040,- Kč)  
František Jiránek, bytem Mládežnická 613, Chlumec nad Cidlinou IV, 
503 51 Chlumec nad Cidlinou, spoluvlastnický podíl 1/8 (cena spoluvlastnického 
podílu 260,- Kč)  
Božena Klapková, bytem náměstí K.V.Raise 20, 507 81 Lázně Bělohrad, 
spoluvlastnický podíl 1/8 (cena spoluvlastnického podílu 260,- Kč)  
Václava Kocmanová, bytem Na Veselce 1013, 542 32 Úpice , spoluvlastnický podíl 
1/8 (cena spoluvlastnického podílu 260,- Kč)  
Miluška Munzarová, bytem Dřevěnice 66, 507 13 Železnice, spoluvlastnický podíl 
1/8 (cena spoluvlastnického podílu 260,- Kč)  
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Pozemek: zastavěný silnicí II/280  
v k. ú. a obci Libáň  
p.p.č. 1614/2 o výměře 29 m2, ostatní plocha - silnice  
Kupní cena: 2 080,- Kč  
Kupující: Královéhradecký kraj  
Financování: ze státního rozpočtu  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající  

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I. 1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I. 1. 

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení  
  termín: 30.06.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2202/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí II/284  

Prodávající: Antonín Čeřovský, bytem Havlova 133, 509 01 Nová Paka, 
spoluvlastnický podíl 1/8 (cena spoluvlastnického podílu 238,50Kč)  
Jaroslav Čeřovský, bytem Staňkov 19, 507 82 Pecka, spoluvlastnický podíl 
5/8 (cena spoluvlastnického podílu 1 192,50 Kč)  
Pavel Čeřovský, bytem U stadionu 835, Valdické Předměstí 506 01 Jičín 
1, spoluvlastnický podíl 1/8 (cena spoluvlastnického podílu 238,50Kč)  
Ludmila Festová, Brtev čp. 86, 507 81 Lázně Bělohrad, spoluvlastnický podíl 
1/8 (cena spoluvlastnického podílu 238,50Kč)  
Pozemek: zastavěný silnicí II/284 
v k. ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad  
p.p.č. 765/19 o výměře 38 m2, ostatní plocha - silnice  
Kupní cena: 1 908,- Kč  
Kupující: Královéhradecký kraj  
Financování: ze státního rozpočtu  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající  

 2. změnu zřizovací listiny  správce majetku dle bodu I. 1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I. 1. 

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  
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uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení  
  termín: 30.06.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2203/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků zastavěných silnicí č. II/280 

Celková výměra pozemků: 851 m2 

Kupní cena celkem: 60.900,- Kč 
Financování: ze státního rozpočtu  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající 

  a) Prodávající:  
- Jaromír Zajíček, bytem Kozodírky čp. 2, 507 23 Libáň - spoluvlastnický podíl 
3/4 (cena spoluvlastnického podílu 29.197,50 Kč) 
- Anna Zajíčková, bytem Kozodírky čp. 2, 507 23 Libáň - spoluvlastnický 
podíl 1/4 (cena spoluvlastnického podílu  9.732,50 Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí č. II/280  
p. p. č. 1615/8 o výměře 544 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. a obci Libáň 
Kupní cena: 38.930,- Kč 

  b) Prodávající:  
- manželé Jaromír a Anna Zajíčkovi, bytem Kozodírky čp. 2, 507 23 Libáň -
 SJM-spoluvlastnický podíl 1/2 (cena 1/2 podílu 10.985,- Kč) 
- Jaromír Zajíček, bytem Kozodírky čp. 2, 507 23 Libáň - spoluvlastnický 
podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu 10.985,- Kč)  
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí č. II/280  
p. p. č. 1615/9 o výměře 307 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. a obci Libáň  
Kupní cena: 21.970,- Kč 

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a II. tohoto usnesení 
II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I. 

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení  
  termín: 30.04.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2204/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
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 1. výkup pozemku zastavěného silnicí II/280  
Prodávající:  Marie Kysilková, bytem Sadová 2755, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem, spoluvlastnický podíl 1/3 (cena spoluvlastnického podílu 21 703,-Kč)  
Miloslav Zima, bytem Toruňská 323/9, Bohnice, 181 00 Praha 8, spoluvlastnický 
podíl 1/3 (cena spoluvlastnického podílu 21 703,- Kč)  
Drahomíra Zimová, bytem Husova 724, 549 01 Nové Město nad Metují 
1, spoluvlastnický podíl 1/3 (cena spoluvlastnického podílu 21 703,- Kč)  
Pozemek: zastavěný silnicí II/280  
v k. ú. a obci Libáň  
p.p.č. 1614/26 o výměře 910 m2, ostatní plocha - silnice  
Kupní cena: 65 110,- Kč 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Financování: ze státního rozpočtu  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající  

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I. 1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I. 1. 

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení  
  termín: 30.06.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2205/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: obec Žlunice  
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí II/280  
v k.ú. a obci Žlunice  
p.p.č.361/32 o výměře 195 m2, ostatní plocha silnice  
pozemek ve zjednodušené evidenci , původ parcely PK č. 98 o výměře 234 m2,  
pozemek ve zjednodušené evidenci , původ parcely PK č. 103/1 o výměře 320 m2,  
Výměra pozemků celkem: 749 m2  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný  

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I.  

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  
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uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. a bodu II. tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2206/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    přijetí daru  

Dárce: město Dvůr Králové nad Labem 
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicemi II/299 a II/300  
v k. ú. a obci Dvůr Králové nad Labem  
- část p. p. č. 624/4 díl „b2“ o výměře 19 m2, která bude dle GP 3305-199/2004 
sloučena do nově vzniklé p. p. č. 3563/1, ostatní plocha – silnice  
- část p.p.č. 4782 díl „i“ o výměře 9 m2, která bude dle GP 3305-199/2004 sloučena do 
p. p. č. 3563/1, ostatní plocha – silnice ) původně označena jako st.p.č. 131  
- část p. p. č. 611 díl „w1“ o výměře 57 m2, která bude dle GP 3305-199/2004 sloučena 
do p. p. č. 3563/1, ostatní plocha – silnice  
- část p. p. č. 3559/1 díl „z“ o výměře 7 m2, která bude dle GP 3305-199/2004 sloučena 
do p. p. č. 3563/1, ostatní plocha – silnice  
- část p. p. č. 672 díl „f1“ o výměře 98 m2, která bude dle GP 3305-199/2004 sloučena 
do nově vzniklé p. p. č. 3610/1, ostatní plocha – silnice  
- část p. p. č. 4006 díl „e“ o výměře 9 m2, která bude dle GP 3327-199/2004 sloučena 
do p. p. č. 3564/1, ostatní plocha – silnice  
- část p. p. č. 4006 díl „f“ o výměře 21 m2, která bude dle GP 3327-199/2004 sloučena 
do p. p. č. 148/1, ostatní plocha – silnice  
- část p. p. č. 148/1 o výměře 5079 m2, která bude dle GP 3327-199/2004 sloučena do 
p. p. č. 148/1, ostatní plocha – silnice (z původní pozemkové parcely 148/1 
byly odděleny části pozemku a současně byly přisloučeny části jiných pozemků, 
tak vznikla pozemková parcela se stejným číslem, ale novou výměrou)  
- část p. p. č. 97/4 o výměře 8 m2, která bude dle GP 3327-199/2004 sloučena do p. p. 
č. 148/1, ostatní plocha – silnice  
- část p. p. č. 148/6 o výměře 27 m2, která bude dle GP 3327-199/2004 sloučena do p. p. 
č. 148/1, ostatní plocha – silnice  
- část p. p. č. 2616/2 o výměře 88 m2, která bude dle GP 3327-199/2004 sloučena do 
p. p. č. 148/1, ostatní plocha – silnice  
- část p. p. č. 3571/2 o výměře 114 m2, která bude dle GP 3327-199/2004 sloučena do 
p. p. č. 148/1, ostatní plocha – silnice  
- část p. p. č. 3571/1 o výměře 2 m2, která bude dle GP 3327-199/2004 sloučena do p. p. 
č. 148/1, ostatní plocha – silnice  
- část p. p. č. 2606/3 o výměře 10 m2, která bude dle GP 3327-199/2004 sloučena do 
p. p. č. 148/1, ostatní plocha – silnice  
- část p. p. č. 3571/7 o výměře 35 m2, která bude dle GP 3327-199/2004 sloučena do 
p. p. č. 148/1, ostatní plocha – silnice  
- část p. p. č. 3571/6 o výměře 102 m2, která bude dle GP 3327-199/2004 sloučena do 
p. p. č. 148/1, ostatní plocha – silnice  
- část p. p. č. 3571/12 o výměře 49 m2, která bude dle GP 3327-199/2004 sloučena do 
p. p. č. 148/1, ostatní plocha – silnice  
- část p. p. č. 3571/4 o výměře 126 m2, která bude dle GP 3327-199/2004 sloučena do 
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p. p. č. 148/1, ostatní plocha – silnice  
- část p. p. č. 148/9 o výměře 40 m2, která bude dle GP 3327-199/2004 sloučena do p. p. 
č. 148/1, ostatní plocha – silnice  
- část p. p. č. 148/5 o výměře 5 m2, která bude dle GP 3327-199/2004 sloučena do p. p. 
č. 148/1, ostatní plocha – silnice  
- část p. p. č. 97/3 o výměře 42 m2, která bude dle GP 3327-199/2004 sloučena do p. p. 
č. 148/1, ostatní plocha – silnice  
Výměra pozemků celkem: 5947 m2  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný 
Věcné břemeno: 

 1. Na p.p.č. 672 v k.ú. a obci Dvůr Králové nad Labem vázne věcné břemeno užívání 
části pozemku vymezené geometrickým plánem č. 3577-1015/2007 za účelem 
zřízení, provozu, údržby a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě 
pro oprávněného z věcného břemene Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193336. Listina: Smlouva o 
zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 14.06.2007, právní účinky vkladu ke 
dni 22.06.2007. 

 2. Na p.p.č. 611 v k.ú. a obci Dvůr Králové nad Labem vázne věcné břemeno chůze a 
jízdy v rozsahu geometrického plánu č. 3440-98/2006 ke st.p.č.2497, 
pro oprávněného z věcného břemene Jednota Dvůr Králové nad Labem, družstvo, 
Legionářská 3031, Dvůr Králové nad Labem 544 01, IČ:00032204. Listina: 
Smlouva kupní a o zřízení věcného břemene – bezúplatné ze dne 08.11.2007. 
Právní účinky vkladu práva ke dni 28.11.2007. 

 3. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bidu I. 1.  a II. tohoto usnesení 
II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I. 1.  

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení  
  termín: 30.06.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2207/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha 4  
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí II/286  
v k. ú. Moravčice a obci Jičín  
p.p.č. 47/20 o výměře 4 957 m2, ostatní plocha - silnice  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný  

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a bodu II. tohoto 
usnesení 
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II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I. 1. 

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2208/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha 4  
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/328 40  
v k. ú. a obci Jičín  
p.p.č. 1245/8 o výměře 130 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný 

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I.1.  

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2209/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Zemědělská vodohospodářská správa, 
Hlinky 60/144, Brno – střed, Pisárky, 603 00 Brno 3  
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemek: opěrná zeď silnice III/303 19  
v k. ú. a obci Suchý Důl  
část p.p.č. 1470/1 o výměře 40 m2 která je dle GP 276-060/2005 nově označena 
jako p.p.č. 1470/26 vodní plocha – tok přirozený  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný 
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 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I. 1.  

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2210/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: obec Kocbeře  
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/299 29  
v k. ú. Komárov u Dvora Králové a obci Vítězná 
p.p.č. 1929 o výměře 2 814 m2, ostatní plocha - silnice  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný 

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I. 1. 

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2211/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: obec Kbelnice 
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemek: (součást silnice č. III/2861)  
p.p.č. 1883/14 o výměře 11 m2  ostatní plocha-silnice v k.ú. a obci Jičín  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný 

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I.  
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Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  
 1. uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. a bodu II. tohoto usnesení  
   termín: 30.06.2009  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.2. tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2009  

  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2212/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: obec Dětenice  
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemek:  
ve zjednodušené evidenci – parcela původ Evidence nemovitostí, v k.ú. Osenice a 
obci Dětenice (součást silnice č. II/280)  
EN č. 111/4 o výměře 534 m2  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný 

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I.  

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  
 1. uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. a bodu II. tohoto usnesení 
   termín: 30.06.2009  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.2. tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2009  

  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2213/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: obec Dolní Přím  
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicemi II/324 a III/32433  
v k. ú. Probluz a obci Dolní Přím  
- část p.p.č. 466/3, díl „c“o výměře 12 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace  
- část pozemku ve zjednodušené evidenci, původ pozemku PK č.466/1 díl 
„a“o výměře 102 m2  
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- pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemku PK č.466/2 o výměře 1 
654 m2, které jsou dle GP 126-1014/2006 sloučeny do nově vzniklé p.p.č. 466/2 o 
celkové výměře 1980 m2, ostatní plocha – silnice, ke které bude přisloučen i díl 
“b“ p.p.č. 464/1 o výměře 212 m2, který je již ve vlastnictví Královéhradeckého 
kraje  
Výměra pozemků celkem: 1 768 m2  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný  

 2. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu  I. 1. a bodu II. tohoto 
usnesení 

II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I. 1.  

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. a bodu II. tohoto usnesení  
  termín: 30.06.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2214/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    záměr přijetí  daru  od Statutárního města Hradec Králové  do vlastnictví 

Královéhradeckého kraje,  nemovitostí , kde sídlí a  které využívají  příspěvkové 
organizace kraje - odvětví školství, jedná se o tento nemovitý majetek a školy: 

 1. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec 
Králové, Komenského 234  
budova:  
č. p. 234 objekt občanské vybavenosti na st. p. č. 299  
pozemky:  
st. p. č. 299 zastavěná plocha a nádvoří  
p. p. č. 236/44 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha  
vše v k. ú. a obec Hradec Králové  

 2. Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3  
budova: (ulice Velká)  
č. p. 3 stavba občanského vybavení na st. p. č. 5  
pozemky:  
st. p. č. 5 zastavěná plocha a nádvoří  
p. p. č. 2/2 zahrada  
vše v k. ú. Pouchov a obec Hradec Králové  
budova: (Dlouhá ul.)  
č. p. 127 objekt občanské vybavenosti na st. p. č. 162  
pozemek:  
st. p. č. 162 zastavěná plocha a nádvoří  
vše v k. ú. a obec Hradec Králové  

 3. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 
549 
pozemky: (ulice Štefánikova) 
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st. p. č. 1084 zastavěná plocha a nádvoří 
st. p. č. 1085 zastavěná plocha a nádvoří 
st. p. č. 1086 zastavěná plocha a nádvoří 
st. p. č. 1087 zastavěná plocha a nádvoří 
st. p. č. 1088 zastavěná plocha a nádvoří  
st. p. č. 1089 zastavěná plocha a nádvoří  
st. p. č. 1277 zastavěná plocha a nádvoří  
p. p. č. 367/200 ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 367/201 ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 367/202 ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 367/203 ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 367/204 ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 367/205 ostatní plocha, jiná plocha  
p. p. č. 367/206 ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 367/207 ostatní plocha, jiná plocha  
p. p. č. 367/208 ostatní plocha, jiná plocha  
p. p. č. 367/209 ostatní plocha, jiná plocha 
vše v k. ú. Třebeš a obec Hradec Králové 
Speciální mateřská škola pro zrakově postižené, Šimkova ul.  
budova:  
č. p. 879 stavba občanského vybavení na st. p. č. 982 
pozemky:  
st. p. č. 982 zastavěná plocha nádvoří 
p. p. č. 239/109 ostatní plocha - zeleň (část pozemku bude oddělena GP a zůstane 
ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové) 
vše v k. ú. a obec Hradec Králové 
Speciální mateřská škola pro děti s více vadami, Markovická  
budova:  
č. p. 621 stavba občanského vybavení na st. p. č. 787  
pozemky:  
st. p. č. 787 zastavěná plocha a nádvoří 
p. p. č. 8/1ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 2/1 zahrada 
vše v k. ú. Slezské Předměstí a obec Hradec Králové 
Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Brněnská  
budova:  
č. p. 268 stavba občanského vybavení na st. p. č. 249/1 a st. p. č. 249/2 
pozemky:  
st. p. č. 249/1 zastavěná plocha a nádvoří 
st. p. č. 249/2 zastavěná plocha a nádvoří 
p. p. č. 466/2 zahrada 
p. p. č. 466/3 zahrada 
p. p. č. 466/7 zahrada 
vše v k. ú. Nový Hradec Králové a obec Hradec Králové 

 4. Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787  
budova:  
č. p. 787 stavba občanského vybavení na st. p. č. 890 
pozemky:  
st. p. č. 890 zastavěná plocha a nádvoří 
p. p. č. 159/7 ostatní plocha, manipulační plocha  
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vše v k. ú. Hradec Králové  
 5. Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324  

pozemky:  
p. p. č. 1443 ostatní plocha, jiná plocha 
st. p. č. 1837 zastavěná plocha a nádvoří (část pozemku se sochou Boženy 
Němcové bude oddělena GP a zůstane ve vlastnictví Statutárního města Hradec 
Králové) 
vše v k. ú. a obci Hradec Králové  

 6. Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec 
Králové, 17. listopadu 1202  
pozemky:  
st. p. č. 1584 zastavěná plocha a nádvoří 
st. p. č. 1585 zastavěná plocha a nádvoří  
st. p. č. 1799 zastavěná plocha a nádvoří  
st. p. č. 1800 zastavěná plocha a nádvoří  
st. p. č. 1821 zastavěná plocha a nádvoří  
p. p. č. 202/4 ostatní plocha, ostatní komunikace (část pozemku - vjezd do garáží, 
musí být oddělena GP) 
p. p. č. 202/16 ostatní plocha, zeleň 
p. p. č. 202/17 ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 202/18 ostatní plocha, zeleň 
p. p. č. 202/19 ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 202/20 ostatní plocha, ostatní komunikace 
p. p. č. 202/21 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 
p. p. č. 202/22 ostatní plocha, ostatní komunikace  
vše v k. ú.  a obec Hradec Králové  

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ivanu Doležalovi, členu Rady Královéhradeckého kraje  

informovat Statutární město Hradec Králové o přijatem usnesení Zastupitelstva 
Královéhradeckého Kraje 

  termín: 31.10.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2215/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemků 

Dárce: Královéhradecký kraj  
Správce: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace  
Obdarovaný: obec Žlunice  
Pozemky:  
v k. ú. a obci Žlunice  
p. p. č. 349/7, o výměře 21 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 349/26, o výměře 30 m2, ostatní plocha–silnice  
p. p. č. 361/20, o výměře 8 m2, ostatní plocha–jiná plocha  
p. p. č. 361/23, o výměře 44 m2, ostatní plocha–jiná plocha 
p. p. č. 361/25, o výměře 3 m2, ostatní plocha–jiná plocha  
p. p. č. 361/28, o výměře 320 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
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p. p. č. 361/29, o výměře 168 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 361/30, o výměře 64 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 361/37, o výměře 8 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 361/38, o výměře 288 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 361/39, o výměře 34 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 361/40, o výměře 38 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 361/45, o výměře 55 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 361/49, o výměře 132 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace  
p. p. č. 361/51, o výměře 54 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 361/52, o výměře 218 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 369/6, o výměře 399 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 369/7, o výměře 15 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 369/8, o výměře 112 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 369/9, o výměře 18 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 393/4, o výměře 951 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 393/5, o výměře 863 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 405/2, o výměře 396 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 405/3, o výměře 372 m2, ostatní plocha–ostatní komunikace  
p. p. č. 405/4, o výměře 245 m2 ostatní plocha–ostatní komunikace  
Výměra pozemků celkem: 4 856 m2  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný  

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení  
  termín: 30.06.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2216/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování nemovitého majetku  

budovy:  
bez čp/če garáž na st. p. č. 308 (pozemek jiného vlastníka)  
v k. ú. a obec Černíkovice  
Dárce: Královéhradecký kraj  
Správa: Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY, Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou  
Obdarovaný: Jan Kolowrat Krakowský, Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí obdarovaný  

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2217/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování  

Dárce: Královéhradecký kraj  
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  
Obdarovaný: obec Syrovátka 
Pozemky:  
v k.ú. a obci Syrovátka  
p.p č. 151 o výměře 10993 m2 ostatní plocha-silnice  
p.p č. 311 o výměře 2258 m2 ostatní plocha-ostatní komunikace  
Výměra pozemků celkem: 13251 m2 
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení  
  termín: 30.06.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2218/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemků 

Dárce: Královéhradecký kraj  
Správce: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace  
Obdarovaný: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Pozemky: součástí silnice I/11  
v k. ú. a obci Týniště nad Orlicí  
p.p.č. 2067/4 o výměře 44 m2, trvalý travní porost  
p.p.č. 2068/2 o výměře 59 m2, ostatní plocha - zeleň  
Výměra pozemků celkem:103 m2  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný  

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení  
  termín: 30.06.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2219/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemků  

Dárce: Královéhradecký kraj  
Správce: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace  
Obdarovaný: obec Malé Svatoňovice  
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Pozemky:  
v k. ú. a obci Malé Svatoňovice  
část p.p.č. 399/1 o výměře 732 m2, která je dle GP 325-133/1999 nově označena 
jako p.p.č. 690 ostatní plocha  
část p.p.č. 399/1 o výměře 702 m2, která je dle GP 325-133/1999 nově označena 
jako p.p.č. 691 ostatní plocha  
část p.p.č. 414 o výměře 338 m2, která je dle GP 325-133/1999 nově označena 
jako p.p.č. 692 ostatní plocha  
část p.p.č. 414 o výměře 345 m2, která je dle GP 325-133/1999 nově označena 
jako p.p.č. 693 ostatní plocha  
část p.p.č. 414 o výměře 50 m2, která je dle GP 325-133/1999 nově označena 
jako p.p.č.694 ostatní plocha  
Výměra pozemků celkem: 2 167 m2  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný  

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení  
  termín: 30.06.2009  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2220/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemků  

Dárce: Královéhradecký kraj  
Správce: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace  
Obdarovaný: obec Bukovice  
Pozemky:  
v k. ú. a obci Bukovice  
- p.p.č. 369/9 o výměre 260 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, která vznikla 
sloučením z celé p.p.č. 369/9 o výměře 156 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace a z 
části p.p.č.369/7, díl „k1“ o výměře 104 m2 ostatní plocha – ostatní silnice, dle 
GP č. 148-575/2004  
- p.p.č. 369/10 o výměře 805 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace do které 
byly sloučeny  
část p.p.č. 369/7, díl „l1“ o výměře 437 m2,  
část p.p.č. 369/10, díl „m1“ o výměře 363 m2 a  
část p.p.č. 369/11, díl „n1“ o výměře 5 m2 , dle GP č. 148-575/2004  
Výměra pozemků celkem: 1 065 m2  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný  

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení  
  termín: 30.06.2009  
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USNESENÍ ZK/30/2221/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků o celkové výměře 47230 m2 

Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

  a) Pozemky: zastavěné silnicí č. III/325 10 a III/325 27 o výměře 15462 m2 
p.p.č. 214/1 o výměře 10533 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 214/2 o výměře 4839 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
p.p.č. 214/4 o výměře 3 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace  
p.p.č. 214/20 o výměře 25 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 214/23 o výměře 51 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 215/3 o výměře  11 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Chvalina a obci Hořice 

  b) Pozemek: zastavěný silnicí č. III/3267 
p.p.č. 247/2 o výměře 4668 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Libonice a obci Hořice 

  c) Pozemky: zastavěné silnicí č. II/300, III/325 20 a  a III/3001 o výměře 27100 
m2  
p.p.č. 2389/1 o výměře 25546 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 2432/11 o výměře 1506 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 2490/30 o výměře 48 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků o celkové výměře 47230 m2 
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Nabyvatel: Královéhradecký kraj 

  a) Pozemky: zastavěné silnicí č. III/325 10 a III/325 27 o výměře 15462 m2  
p.p.č. 214/1 o výměře 10533 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 214/2 o výměře 4839 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace  
p.p.č. 214/4 o výměře 3 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace  
p.p.č. 214/20 o výměře 25 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 214/23 o výměře 51 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 215/3 o výměře 11 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Chvalina a obci Hořice 

  b) Pozemek: zastavěný silnicí č. III/3267  
p.p.č. 247/2 o výměře 4668 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Libonice a obci Hořice 

  c) Pozemky: zastavěné silnicí č. II/300, III/325 20 a a III/3001 o výměře 27100 
m2  
p.p.č. 2389/1 o výměře 25546 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 2432/11 o výměře 1506 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 2490/30 o výměře 48 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice 

 3. svěření do správy nemovitého majetku uvedeného v bodě I.2.  
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Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

 4. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I. 2. a 3. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemků dle bodu I.1. tohoto usnesení 
   termín: 31.10.2008  

  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle bodu I.2. tohoto usnesení 
   termín: 31.03.2009  

  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2222/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků o celkové výměře 9154 m2 

Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

  a) Pozemky: zastavěné silnicí č. II/284 o výměře 605 m2 
p.p.č. 1404/13 o výměře 11 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 1404/14 o výměře 594 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Horní Nová Ves a obci Lázně Bělohrad 

  b) Pozemek: zastavěný silnicí č. II/284 
p.p.č. 765/20 o výměře 40 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad 

  c) Pozemky: zastavěné silnicí č. III/284 25 o výměře 8509 m2  
p.p.č. 657/3 o výměře 111 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 657/4 o výměře 8398 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. a obci Lázně Bělohrad 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků o celkové výměře 47230 m2 
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Nabyvatel: Královéhradecký kraj 

  a) Pozemky: zastavěné silnicí č. II/284 o výměře 605 m2  
p.p.č. 1404/13 o výměře 11 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 1404/14 o výměře 594 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Horní Nová Ves a obci Lázně Bělohrad 

  b) Pozemek: zastavěný silnicí č. II/284  
p.p.č. 765/20 o výměře 40 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad 

  c) Pozemky: zastavěné silnicí č. III/284 25 o výměře 8509 m2  
p.p.č. 657/3 o výměře 111 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 657/4 o výměře 8398 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. a obci Lázně Bělohrad 

 3. svěření do správy nemovitého majetku uvedeného v bodě I.2.  
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Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

 4. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I. 2.  a 3. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemků dle bodu I.1. tohoto usnesení 
 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle bodu I.2. tohoto usnesení 
   termín: 31.03.2009  

  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2223/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků o celkové výměře 531 m2 

Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

  a) Pozemky: zastavěné silnicí č. III/284 44 a III/284 42 o výměře 222 m2  
p.p.č. 663/17 o výměře 121 m2 ostatní plocha – silnice 
p.p.č. 681/13 o výměře 99 m2 ostatní plocha – silnice 
p.p.č. 681/18  o výměře 2 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. Kal a obci Pecka 

  b) Pozemky: zastavěné silnicí č. III/284 43 o výměře 309 m2  
p.p.č. 244/16 o výměře 175 m2 ostatní plocha – neplodná půda 
p.p.č. 244/17 o výměře 134 m2 ostatní plocha – neplodná půda 
v k. ú. a obci Pecka  

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků o celkové výměře 531 m2  
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Nabyvatel: Královéhradecký kraj 

  a) Pozemky: zastavěné silnicí č. III/284 44 a III/284 42 o výměře 222 m2  
p.p.č. 663/17 o výměře 121 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 681/13 o výměře 99 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 681/18 o výměře 2 m2 ostatní plocha – silnice  
v k. ú. Kal a obci Pecka 

  b) Pozemky: zastavěné silnicí č. III/284 43 o výměře 309 m2  
p.p.č. 244/16 o výměře 175 m2 ostatní plocha – neplodná půda  
p.p.č. 244/17 o výměře 134 m2 ostatní plocha – neplodná půda  
v k. ú. a obci Pecka  

 3. svěření do správy nemovitého majetku uvedeného v bodě I.2.  
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

 4. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I. 2. a 3. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
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 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemků dle bodu I.1. tohoto usnesení 
   termín: 31.10.2008  

  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle bodu I.2. tohoto usnesení 
   termín: 31.03.2009  

  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2224/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. bezúplatné nabytí nemovitostí  

pozemků:  
p. p. č. 111 o výměře 2964 m2 trvalý travní porost  
v k. ú. Babí a obec Trutnov  
p. p. č. 302/1 o výměře 260 m2 trvalý travní porost  
p. p. č. 1502/5 o výměře 1121 m2 trvalý travní porost  
p. p. č. 1539/1 o výměře 10362 m2 trvalý travní porost  
p. p. č. 1557/6 o výměře 2346 m2 trvalý travní porost  
p. p. č. 1608/2 o výměře 10706 m2 trvalý travní porost  
p. p. č. 1864/2 o výměře 1666 m2 ostatní plocha - ost. komunik.  
p. p. č. 1866/1 o výměře 1218 m2 ostatní plocha - ost. komunik.  
p. p. č. 1866/2 o výměře 1044 m2 ostatní plocha - ost. komunik.  
vše v k. ú. Horní Staré Město a obec Trutnov  
Převádějící: Česká republika  
Správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky  
Přejímající: Královéhradecký kraj  
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí přejímající  

 2. stanovisko předkládané Pozemkovému fondu ČR  v souladu s § 2 odst. 6 
zákona č. 569/1991 Sb., a to že  
"Uvedené pozemky dle bodu I. 1. jsou potřebné pro činnost škol a školských 
zařízení zřízených krajem a zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení podle 
zvláštního právního předpisu a současně, že je jejich užívání v souladu s 
dlouhodobým záměrem vzdělávání a převod pozemků pro tento subjekt je i 
ve výhledu v souladu s koncepcí školství Královéhradeckého kraje" 

 3. svěření do správy nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1.  
Správce majetku: Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší 
odborná škola, Trutnov, Lesnická 9 

 4. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I. 1. a I. 3. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. požádat o bezúplatný převod pozemků dle bodu I. 1. tohoto usnesení a předložit 

schválené stanovisko dle bodu I. 2. tohoto usnesení Pozemkovému fondu ČR 
   termín: 31.10.2008  

  

 

 2. uzavřít a podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku dle bodu I. tohoto 
usnesení 

   termín: 31.12.2009  
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 3. podepsat dodatek ke zřizovací listině dle bodu I. 4. tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2009  

  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2225/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování nemovitostí  

pozemků:  
st. p. č. 56 o výměře 1221 m2 zastavěná plocha nádvoří  
p. p. č. 206 o výměře 864 m2 ostatní plocha -jiná plocha  
p. p. č. 214/4 o výměře 94 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace  
celková výměra pozemků 2179 m2  
budovy:  
č. p. 52 objekt bydlení na st. p. č. 56  
se všemi součástmi a příslušenstvím  
vše v k. ú. Vysočany u Nového Bydžova a obec Nový Bydžov  
Dárce: Královéhradecký kraj  
Správa: Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112  
Obdarovaný: Město Nový Bydžov  
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí obdarovaný  
Omezení užívání: nemovitost je zatížena nájemním vztahem k bytu  

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2226/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků  

Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Pozemky: celková výměra 43479 m2 
a) pozemky zastavěné silnicí č. III/298 10 
     p.p.č. 81/2 o výměře 5449 m2  ostatní plocha - ostatní komunikace  
     p.p.č. 661/2 o výměře 11566 m2  ostatní plocha - silnice  
     v k. ú. Třebeš a obci Hradec Králové 
b) pozemek zastavěný silnicí č. III/298 27 
     p.p.č. 430/64 o výměře 26412 m2  ostatní plocha - silnice  
      v k. ú. Svinary a obci Hradec Králové 
c) pozemek zastavěný silnicí č. II/324  
     p.p.č. 737/26 o výměře 52 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
      v k. ú. a obci Stěžery 
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 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků  
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemky: celková výměra 43479 m2  
a) pozemky zastavěné silnicí č. III/298 10  
     p.p.č. 81/2 o výměře 5449 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace  
     p.p.č. 661/2 o výměře 11566 m2 ostatní plocha - silnice  
     v k. ú. Třebeš a obci Hradec Králové  
b) pozemek zastavěný silnicí č. III/298 27  
     p.p.č. 430/64 o výměře 26412 m2 ostatní plocha - silnice  
      v k. ú. Svinary a obci Hradec Králové  
c) pozemek zastavěný silnicí č. II/324  
     p.p.č. 737/26 o výměře 52 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace  
      v k. ú. a obci Stěžery 

 3. svěření do správy nemovitého majetku 
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

 4. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.2 a I.3. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemků dle bodu I.1. tohoto usnesení 
   termín: 31.10.2008  

  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle bodu I.2. a 3. tohoto 
usnesení 

   termín: 31.01.2009  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2227/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku  

Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Pozemek: zastavěný silnicí II/280 
p.p.č. 1035/19 o výměře 59 m2  ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Dolní Rokytňany a obci Rokytňany  

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku  
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí II/280  
p.p.č. 1035/19 o výměře 59 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Dolní Rokytňany a obci Rokytňany 
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 3. svěření do správy nemovitého majetku 
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

 4. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.2 a I.3. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemku dle bodu I.1. tohoto usnesení 
   termín: 31.10.2008  

  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku dle bodu I.2. a 3. tohoto 
usnesení 

   termín: 31.01.2009  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2228/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku  

Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Pozemek:  zastavěný silnicí č. II/284 
pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 432/3 díl "2"  o 
výměře 220 m2 
v k. ú. Radkyně a obci Nová Paka 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku  
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí č. II/284  
pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 432/3 díl "2" o výměře 
220 m2  
v k. ú. Radkyně a obci Nová Paka 

 3. svěření do správy nemovitého majetku  
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

 4. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.2 a I.3. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemku dle bodu I.1. tohoto usnesení 
   termín: 31.10.2008  

  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku dle bodu I.2. a 3. tohoto 
usnesení 

   termín: 31.01.2009  
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USNESENÍ ZK/30/2229/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků  

Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Pozemky: celková výměra 18316 m2 
a)  pozemky zastavěné silnicí č. III/304 22 
      p.p.č. 1959/4 o výměře 59 m2 ostatní plocha - silnice  
      p.p.č. 1959/5 o výměře 70 m2 ostatní plocha - silnice  
      v k. ú. Starý Ples a obci Jaroměř 
b)  pozemek zastavěný silnicí č. III/304 22 
      p.p.č. 1959/1 o výměře 18187 m2 ostatní plocha - silnice 
      v k. ú. Starý Ples a obci Jaroměř 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků  
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemky: celková výměra 18316 m2  
a)  pozemky zastavěné silnicí č. III/304 22  
      p.p.č. 1959/4 o výměře 59 m2 ostatní plocha - silnice  
      p.p.č. 1959/5 o výměře 70 m2 ostatní plocha - silnice  
      v k. ú. Starý Ples a obci Jaroměř  
b)  pozemek zastavěný silnicí č. III/304 22  
      p.p.č. 1959/1 o výměře 18187 m2 ostatní plocha - silnice 
      v k. ú. Starý Ples a obci Jaroměř  

 3. svěření do správy nemovitého majetku 
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

 4. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.2 a I.3. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemků dle bodu I.1. tohoto usnesení 
   termín: 31.10.2008  

  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle bodu I.2. a 3. tohoto 
usnesení 

   termín: 31.01.2009  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2230/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků  

Vlastník: Česká republika  
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Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Pozemky: celková výměra 15967 m2 
a)  pozemek zastavěný silnicí č. III/299 12 
      p.p.č. 1038/6 o výměře 1016 m2  ostatní plocha - silnice  
      v k. ú. Věkoše a obci Hradec Králové 
b)  pozemky zastavěné silnicí č. III/324 36 
      p.p.č. 891/1 o výměře 6955 m2  ostatní plocha - silnice  
      p.p.č. 891/2 o výměře 2062 m2 ostatní plocha - silnice  
      p.p.č. 891/3 o výměře 1383 m2 ostatní plocha - silnice  
      p.p.č. 891/4 o výměře 4551 m2 ostatní plocha - silnice  
      v k. ú. Svobodné Dvory a obci Hradec Králové 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků  
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemky: celková výměra 15967 m2  
a)  pozemek zastavěný silnicí č. III/299 12  
      p.p.č. 1038/6 o výměře 1016 m2 ostatní plocha - silnice  
      v k. ú. Věkoše a obci Hradec Králové  
b)  pozemky zastavěné silnicí č. III/324 36  
      p.p.č. 891/1 o výměře 6955 m2 ostatní plocha - silnice  
      p.p.č. 891/2 o výměře 2062 m2 ostatní plocha - silnice  
      p.p.č. 891/3 o výměře 1383 m2 ostatní plocha - silnice  
      p.p.č. 891/4 o výměře 4551 m2 ostatní plocha - silnice  
      v k. ú. Svobodné Dvory a obci Hradec Králové 

 3. svěření do správy nemovitého majetku 
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

 4. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.2 a I.3. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemků dle bodu I.1. tohoto usnesení 
   termín: 31.10.2008  

  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle bodu I.2. a 3. tohoto 
usnesení 

   termín: 31.01.2009  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2231/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků  

Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
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Pozemky: celková výměra 78076 m2 
a) pozemky zastavěné silnicí č. III/298 10 a III/298 13 
     p.p.č. 1399/1 o výměře 52237 m2  ostatní plocha - silnice  
     p.p.č. 1400/1 o výměře 4956 m2 ostatní plocha - silnice  
     v k. ú. a obci Vysoká nad Labem 
Věcné břemeno:  
- na pozemku p.č. 1399/1 vázne věcné břemeno na právo uložení a provozování 
potrubí odvodňovacího propustku a věcné břemeno chůze a jízdy podle listiny 
Smlouva o zřízení věcného břemene-úplatná ze dne 24.11.2004, právní účinky 
vkladu 22.12.2004 pro oprávněného ALBA invest s.r.o., 534 01 Holice 
- na pozemku p.č. 1399/1 vázne věcné břemeno zřizování, provozu, údržby a úprav 
podzemního vedení telekomunikační sítě podle listiny Smlouva o zřízení věcného 
břemene-úplatná ze dne 27.4.2005, právní účinky vkladu 1.6.2005 pro oprávněného 
České Radiokomunikace a.s., 130 00 Praha 3  
- na pozemku p.č. 1399/1 vázne věcné břemeno na zřízení vodovodu, vstup a vjezd, 
opravy a údržbu vodovodu podle listiny Smlouva o zřízení věcného břemene-
úplatná ze dne 12.12.2007, právní účinky vkladu 5.3.2008 
pro oprávněného Vodovody a kanalizace a.s., 500 03 Hradec  Králové 
b) pozemky  zastavěné silnicí č. III/325 37, III/325 35 a II/325 
     p.p.č. 515 /1 o výměře 4220 m2  ostatní plocha - silnice  
     p.p.č. 530 o výměře 478 m2 ostatní plocha - silnice 
     p.p.č. 566 o výměře 15868 m2 ostatní plocha - silnice  
     v k. ú. Žíželeves a obci Hořiněves 
c) pozemek zastavěný silnicí č. III/325 35 
     p.p.č. 331 o výměře 317 m2  ostatní plocha - silnice  
     v k. ú. Želkovice a obci Hořiněves 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků  
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemky: celková výměra 78076 m2  
a) pozemky zastavěné silnicí č. III/298 10 a III/298 13  
     p.p.č. 1399/1 o výměře 52237 m2 ostatní plocha - silnice  
     p.p.č. 1400/1 o výměře 4956 m2 ostatní plocha - silnice  
     v k. ú. a obci Vysoká nad Labem  
Věcné břemeno:  
- na pozemku p.č. 1399/1 vázne věcné břemeno na právo uložení a provozování 
potrubí odvodňovacího propustku a věcné břemeno chůze a jízdy podle listiny 
Smlouva o zřízení věcného břemene-úplatná ze dne 24.11.2004, právní účinky 
vkladu 22.12.2004 pro oprávněného ALBA invest s.r.o., 534 01 Holice  
- na pozemku p.č. 1399/1 vázne věcné břemeno zřizování, provozu, údržby a úprav 
podzemního vedení telekomunikační sítě podle listiny Smlouva o zřízení věcného 
břemene-úplatná ze dne 27.4.2005, právní účinky vkladu 1.6.2005 pro oprávněného 
České Radiokomunikace a.s., 130 00 Praha 3  
- na pozemku p.č. 1399/1 vázne věcné břemeno na zřízení vodovodu, vstup a vjezd, 
opravy a údržbu vodovodu podle listiny Smlouva o zřízení věcného břemene-
úplatná ze dne 12.12.2007, právní účinky vkladu 5.3.2008 pro oprávněného 
Vodovody a kanalizace a.s., 500 03 Hradec Králové  
b) pozemky zastavěné silnicí č. III/325 37, III/325 35 a II/325  
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     p.p.č. 515 /1 o výměře 4220 m2 ostatní plocha - silnice  
     p.p.č. 530 o výměře 478 m2 ostatní plocha - silnice 
     p.p.č. 566 o výměře 15868 m2 ostatní plocha - silnice  
     v k. ú. Žíželeves a obci Hořiněves  
c) pozemek zastavěný silnicí č. III/325 35  
     p.p.č. 331 o výměře 317 m2 ostatní plocha - silnice  
     v k. ú. Želkovice a obci Hořiněves  

 3. svěření do správy nemovitého majetku  
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

 4. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.2 a I.3. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemků dle bodu I.1. tohoto usnesení 
   termín: 31.10.2008  

  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle bodu I.2. a 3. tohoto 
usnesení 

   termín: 31.01.2009  
  

 

 
 
 
USNESENÍ ZK/30/2232/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků  

Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Pozemky: celková výměra 39249 m2 
a) pozemky zastavěné silnicí č. III/327 41 a III/280 43 
     p.p.č. 197 o výměře 19359 m2  ostatní plocha - silnice  
     p.p.č. 203 o výměře 522 m2 ostatní plocha - silnice  
     p.p.č. 219/1 o výměře 6011 m2 ostatní plocha - silnice  
     v k. ú. Křičov a obci Smidary 
b) pozemek zastavěný silnicí č. III/323 28 
     p.p.č. 2286 o výměře 13165 m2  ostatní plocha - silnice  
     v k. ú. a obci Roudnice 
c) pozemek zastavěný silnicí č. III/299 13  
     p.p.č. 1244/5 o výměře 192 m2 ostatní plocha - silnice  
     v k. ú. a obci Lochenice 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků  
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemky: celková výměra 39249 m2 
a) pozemky zastavěné silnicí č. III/327 41 a III/280 43  
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     p.p.č. 197 o výměře 19359 m2 ostatní plocha - silnice  
     p.p.č. 203 o výměře 522 m2 ostatní plocha - silnice  
     p.p.č. 219/1 o výměře 6011 m2 ostatní plocha - silnice  
     v k. ú. Křičov a obci Smidary  
b) pozemek zastavěný silnicí č. III/323 28  
     p.p.č. 2286 o výměře 13165 m2 ostatní plocha - silnice  
     v k. ú. a obci Roudnice  
c) pozemek zastavěný silnicí č. III/299 13  
     p.p.č. 1244/5 o výměře 192 m2 ostatní plocha - silnice  
     v k. ú. a obci Lochenice 

 3. svěření do správy nemovitého majetku  
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

 4. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.2 a I.3. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemků dle bodu I.1. tohoto usnesení 
   termín: 31.10.2008  

  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle bodu I.2. a 3. tohoto 
usnesení 

   termín: 31.01.2009  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2233/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. majetkové vypořádání v rámci komplexní pozemkové úpravy KPÚ Olešnice 

nad Cidlinou v k.ú. Olešnice nad Cidlinou dle Souhrnné bilance a Soupisu 
nových pozemků  

 2. změnu ve vymezení majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace 
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, vyplývající ze Souhrnné 
bilance a Soupisu nových pozemků vzniklých v rámci komplexní pozemkové 
úpravy KPÚ Olešnice nad Cidlinou v k.ú. Olešnice nad Cidlinou 

 3. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a bodu I.2. tohoto 
usnesení 

 4. uhrazení rozdílu ceny překračující povolené kriterium přiměřenosti v 
rámci komplexní pozemkové úpravy KPÚ Olešnice nad Cidlinou v 
k.ú. Olešnice nad Cidlinou dle Souhrnné bilance a Soupisu nových pozemků  
Cena doplatku: 13.678,20 Kč  
Financování: ze státního rozpočtu 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

podepsat Souhrnnou bilanci a Soupis nových pozemků v k.ú. Olešnice nad Cidlinou dle 
bodu I. tohoto usnesení  

  termín: 31.12.2008  
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USNESENÍ ZK/30/2234/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o změně v Soupisu nároků a v Soupisu nových pozemků 

na základě vydaného rozhodnutí Pozemkového úřadu v  Rychnově nad Kněžnou o 
výměně nebo přechodu vlastnických práv, o zřízení nebo zrušení věcného břemene 
k dotčeným pozemkům pod zn. PÚ 1743/2006 NA ze dne 28.4. 2008, právní moc 
ke dni 29.5. 2008 v rámci komplexních pozemkových úprav KPÚ Kvasiny v 
k.ú. Kvasiny  

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. majetkové vypořádání v rámci komplexních pozemkových úprav 

KPÚ Kvasiny v k. ú. Kvasiny na základě vydaného rozhodnutí Pozemkového 
úřadu v Rychnově nad Kněžnou o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o 
zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům pod zn. PÚ 
1743/2006 NA ze dne          28.4. 2008, právní moc ke dni 29.5. 2008   

 2. změnu ve vymezení majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace 
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, vyplývající z vydaného 
rozhodnutí Pozemkového úřadu v Rychnově nad Kněžnou o výměně 
nebo přechodu vlastnických práv, o zřízení nebo zrušení věcného břemene k 
dotčeným pozemkům pod zn. PÚ 1743/2006 NA ze dne 28.4. 2008, právní moc 
ke dni 29.5. 2008 v rámci komplexních pozemkových úprav KPÚ Kvasiny v 
k.ú. Kvasiny 

 3. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu II.1. a bodu II.2. tohoto 
usnesení 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ivanu Doležalovi, členu Rady Královéhradeckého kraje  

realizovat změny v účetní evidenci a v evidenci nemovitého majetku kraje vyplývající z 
komplexních pozemkových úprav KPÚ Kvasiny v k.ú. Kvasiny  dle bodu II. tohoto 
usnesení  

  termín: 31.12.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2235/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. majetkové vypořádání v rámci jednoduchých pozemkových úprav 

JPÚ Převýšov v k. ú. Převýšov dle Souhrnné bilance a Soupisu nových 
pozemků 

 2. změnu ve vymezení majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace 
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, vyplývající ze Souhrnné 
bilance a Soupisu nových pozemků vzniklých v rámci jednoduchých 
pozemkových úprav JPÚ Převýšov v k. ú. Převýšov  

 3. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a bodu I.2. tohoto 
usnesení 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

podepsat Souhrnnou bilanci a Soupis nových pozemků v k.ú. Převýšov dle 
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bodu I. tohoto usnesení  
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2236/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. majetkové vypořádání v rámci komplexní pozemkové úpravy KPÚ Lochenice 

v k.ú. Lochenice včetně přilehlých jednoduchých pozemkových úprav 
na ucelené části k.ú. Horní Neděliště, Smiřice, Rodov a Skalička nad Labem 

 2. změnu ve vymezení majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace 
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, vyplývající ze Souhrnné 
bilance a Soupisu nových pozemků vzniklých v rámci komplexních 
pozemkových úprav KPÚ Lochenice v k.ú. Lochenice včetně přilehlých 
jednoduchých pozemkových úprav na ucelené části k.ú. Horní Neděliště, 
Smiřice, Rodov a Skalička nad Labem 

 3. změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I.1. a bodu I.2. tohoto 
usnesení 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

podepsat Souhrnnou bilanci a Soupis nových pozemků v k.ú. Lochenice dle 
bodu I. tohoto usnesení  

  termín: 31.12.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2237/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    nemovitý majetek Královéhradeckého kraje do správy příspěvkové organizace 

pozemek:  
p. p. č. 1471/1 zahrada o výměře 1130 m2  

v k. ú. a obec Vrchlabí 
Správce majetku: Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    změnu zřizovací listiny správce majetku dle bodu I. tohoto usnesení 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

podepsat dodatek ke zřizovací listině dle bodu I. a II. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2238/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    nemovitý majetek Královéhradeckého kraje do správy příspěvkové organizace 

pozemky:  
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p. p. č. 1621 zahrada 
p. p. č. 1626/1 ostatní plocha 
p. p. č. 1626/2 zahrada 
p. p. č. 1626/3 zahrada 
p. p. č. 1631/1 zahrada  
v k. ú. a obec Dvůr Králové nad Labem  
Správce majetku: Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2069 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    změnu zřizovací lístiny správce majetku dle bodu I.tohoto usnesení  
III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

podepsat dodatek ke zřizovací listině dle bodu I. a II. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2239/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    převod pozemku  

části p. p. č. 563/5  o výměře cca 90 m2, ostatní plocha - zeleň 
v k. ú. a obec Broumov   
Vlastník: Královéhradecký kraj  
Správa: Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Broumov, třída Masarykova 
246  
Žadatel: Město Broumov  

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ivanu Doležalovi, členu Rady Královéhradeckého kraje  

informovat žadatele o přijatém usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
  termín: 31.10.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2240/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  r  e  v  o  k  u  j  e   
    usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/29/2064/2008 ze dne 19. 

6. 2008 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků  

Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Pozemky: zastavěné silnicí č. III/3014  
p.p.č. 250/6  o výměře 93 m2  ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 250/7 o výměře 19 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Petrovice u Strážkovic a obci Malé Svatoňovice 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků  
Převodce: Česká republika  
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Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí č. III/3014  
p.p.č. 250/6 o výměře 93 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 250/7 o výměře 19 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Petrovice u Strážkovic a obci Malé Svatoňovice  

 3. svěření do správy nemovitého majetku uvedeného v bodě I.2.  
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle tohoto usnesení  
  termín: 31.10.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2241/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

za uplynulé období 
 
 
USNESENÍ ZK/30/2242/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    vyplacení mimořádných odměn občanům za jejich práci v komisích 

Rady Královéhradeckého kraje a výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za 
rok 2008 dle přílohy 

II.  u  k  l  á  d  á   
    JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci usnesení 
  termín: 17.10.2008  

   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2243/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
 1. informace o vrácení služebních vozidel svěřených uvolněným členům zastupitelstva 

kraje 
 2. informace o vrácení nebo odkoupení za odhadní cenu  IT vybavení svěřeného 

členům zastupitelstva kraje 
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USNESENÍ ZK/30/2244/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v  o  l  í   
    JUDr. Vlastislava Pateru, Jiřinu Hudečkovou a Lenku Špryňarovou do funkce 

přísedících Krajského soudu v Hradci Králové 
II.  u  k  l  á  d  á   
    JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,  

zaslat Krajskému soudu v Hradci Králové výpis usnesení Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje potvrzující volbu přísedících 

  termín: 30.09.2008  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2245/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
 1. dopis Občanského sdružení M.O.S.T. týkající se tibetské problematiky 
 2. odpověď na dopis  Petry a Michala Kosových reagující na výstavbu Domova 

důchodců v Polici nad Metují 
 3. žádost Střední školy informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 

Krásnohorské 2069, o souhlas zřizovatele s druhou etapou pilotního projektu 
"Notebook pro každého" 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2246/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. jako nejvýhodnější nabídku v rámci veřejné zakázky na uzavření rámcové smlouvy 

na poskytnutí jednotlivých úvěrů do celkové výše 500 mil. Kč na financování 
investičních a v rámci projektů EU dílem i neinvestičních výdajů 
Královéhradeckého kraje nabídku společnosti Česká spořitelna, a. s., Praha 
4, Olbrachtova 1929/62, při tomto dalším pořadí nabídek: 2) Dexia 
Kommunalkredit Bank AG, Vídeň, Rakousko, 3) Komerční banka, a. s., Praha 1, 
Na Příkopě 33/969 

 2. uzavření rámcové smlouvy na postupné poskytnutí jednotlivých úvěrů do celkové 
výše 500 mil. Kč pro Královéhradecký kraj s vybraným uchazečem dle článku I 
bodu 1) toho usnesení 

 3. čerpání prostředků jednotlivých úvěrů realizovaných na základě rámcové smlouvy a 
následně dle konkrétních dílčích úvěrových smluv dle článku I. bodu 2) tohoto 
usnesení v celkové výši až 500 mil. Kč v členění: 200 mil. Kč na investiční rozvoj 
kraje a 300 mil. Kč na kofinancování a předfinancování akcí z projektů EU /částí i 
neinvestiční/ dle individuálního projednání akcí Zastupitelstvem kraje ve vazbě 
na dílčí úvěrová smluvní ujednání a rozpočet kraje 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat a uzavřít Rámcovou smlouvu dle čl. 1 odst. 2 tohoto usnesení 
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   termín: 31.12.2008  
  

 

 2. Ing. Tomáši Šubertovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
předkládat Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje po dobu trvání rámcové 
smlouvy ke schvalování návrhy jednotlivých úvěrových smluv předkládaných 
vybraným uchazečem v návaznosti na požadavky jednotlivých odvětví, rozpočet 
kraje a rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje o podání písemné výzvy 
vybranému uchazeči dle §92 odst. 1 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
Termín: průběžně 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2247/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    poskytnutí věcného daru - PC a velkoplošné obrazovky s příslušenstvím Policii ČR v 

celkové hodnotě 140.171,20 Kč dle důvodové zprávy 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

uzavřít a podepsat příslušnou darovací smlouvu 
  termín: 30.11.2008  

   

 
 
 
USNESENÍ ZK/30/2248/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Dodatek č. 1 ke smlouvě č. CRG200803-10-07 z grantového programu CRG200803 

Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu se subjektem 
Krkonoše, svazek měst a obcí  

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
   termín: 30.09.2008  

  

 

 2. Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
uzavřít a podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě č. CRG200803-10-07 se subjektem 
Krkonoše, svazkem měst a obcí  

   termín: 30.09.2008  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/30/2249/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    změnu účelu v poskytnutí dotace městu Dobruška z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na základě dohody č.11/2008. Dotace ve výši 28 000 Kč bude využita na programové 
zajištění a pobyt zahraničních partnerů v rámci Svatováclavských slavností v termínu          
24.-28.9.2008 
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USNESENÍ ZK/30/2250/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informace týkající se zpracování žádosti globálních grantů z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro Královéhradecký kraj, oblast podpory 3.2 - 
Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    vypracování žádosti globálního grantu z Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost pro Královéhradecký kraj, oblast podpory 3.2 - Podpora 
nabídky dalšího vzdělávání, Odborem evropských záležitostí a mezinárodních vztahů 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

III.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Radu Královéhradeckého kraje 

schválením žádosti globálního grantu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost pro Královéhradecký kraj, oblast podpory 3.2 - Podpora 
nabídky dalšího vzdělávání, a jejich předložením na Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

  termín: 31.12.2009  
   

 
 
 
USNESENÍ ZK/30/2251/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. Seznam grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost doporučených Výběrovou komisí ke schválení 
dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení 

 2. Seznam grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost nedoporučených Výběrovou komisí ke schválení 
dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení 

 3. Seznam grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost zařazených Výběrovou komisí do zásobníku projektů 
dle Přílohy č. 3 tohoto usnesení 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat Smlouvy o 

realizaci grantových projektů s žadateli, jejichž grantové projekty byly schváleny k 
podpoře 

  termín: 31.03.2009  
   

 
 
USNESENÍ ZK/30/2252/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  r  e  v  o  k  u  j  e   
    usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/28/1899/2008 ze dne 15.5.2008 
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II.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    přípravu pilotního projektu center vzdělávání v oblasti školství určeného k předložení 

Královéhradeckým krajem do Regionálního operačního programu NUTS 
II Severovýchod a pověření Centra evropského projektování a. s. přípravou těchto 
projektů a vyhlášením výběrového řízení na garanta zpracování stavební a technické 
dokumentace dle důvodové zprávy 

III.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. aby Královéhradecký kraj byl nositelem pilotního projektu center vzdělávání v 

oblasti školství určeného k předložení v ROP NUTS II SV do 2. prioritní osy u 
škol:  
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338  
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029  
- Školní statek, Hořice, Jižní 2118  
- Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. 
Jana Letzela, Náchod, Pražská 931  
- Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101  
- Česká lesnická akademie Trutnov – Střední škola a Vyšší odborná škola  

 2. použití finančních prostředků ve výši 16 052 000,- Kč (z toho investičních 15 
172 000,- Kč a neinvestičních 880 000,- Kč dle důvodové zprávy) z rozpočtu KHK 
pro rok 2008 z již schválených prostředků alokovaných na kapitole 13 pro odvětví 
školství na kofinancování a předfinancování ve prospěch zpracování stavební 
dokumentace, technické dokumentace, přípravy a řízení projektů pro školy uvedené 
v bodě II.1. tohoto usnesení v rámci pilotního projektu 

 3. projektový tým ve složení:  
 zástupce školy−  
− člen rady odpovědný za oblast školství  
 zástupce akciové společnosti− Centrum evropského projektování  
 zástupce odboru školství−  
 zástupce− garanta stavební a technické dokumentace  
s tím, že k určení konkrétních zástupců uvedených subjektů opravňuje 
Radu Královéhradeckého kraje v návaznosti na specifika jednotlivých částí projektu 

IV.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Zdeňku Krausovi, členu Rady Královéhradeckého kraje  

zajistit dopracování pilotního projektu center vzdělávání  
  termín: 31.12.2008  

   

V.  z  m  o  c  ň  u  j  e   
 1. Radu Královéhradeckého kraje ke schválení dopracované žádosti na projekt Centra 

odborného vzdělávání. 
 2. Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje 

k podpisu žádosti 
 
 
USNESENÍ ZK/30/2253/2008   
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. zapojení Královéhradeckého kraje jako hlavního partnera do pilotního projektu 

"Inovační portál Královéhradeckého kraje" 
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 2. v rámci rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2009 kofinancování projektu 
"Inovační portál Královéhradeckého kraje" ve výši 306,6 tis. Kč  

 3. v rámci rozpočtu roku 2008 kapitoly 39 vyčlenit částku 95,2 tis. Kč v rámci 
ostatních běžných výdajů na zpracování žádosti projektu "Inovační portál 
Královéhradeckého kraje"  

 4. pověření Rady Královéhradeckého kraje dalším jednáním ve věci předložení žádosti 
projektu s názvem "Inovační portál Královéhradeckého kraje" do Operačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika (OPPS ČR - 
PL) 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 28.11.2008  

   

 
 
Tisková oprava 
 
V usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/24/1577/2007 ze dne 25.10.2007 je 
v bodě I. schvaluje písm. g) Katastrální území Bartošovice v Orlických horách a obec 
Bartošovice v Orlických horách - Prodávající: ČR-Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 
1106/19, 501 68 Hradec Králové chybně uvedeno číslo pozemkové parcely: 
„část p. p. č. 683, která bude dle GP č. 207-386/2005 označena jako p. p. č. 683/3 o výměře  
9 m2 vodní plocha - tok přir.“ 
 
Správně má být uvedeno: 
„část p. p. č. 686, která bude dle GP č. 207-386/2005 označena jako p. p. č. 686/6 o 
výměře 9 m2 vodní plocha - tok přir.“ 
 
USNESENÍ ZK/24/1577/2007  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    výkup pozemků zastavěných silnicí II/311 a II/319 "Orlické Záhoří - Mostowice" 

Kupující: Královéhradecký kraj 
Financování: z finančních prostředků SFDI - Státního fondu dopravní infrastruktury 
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z 
převodu nemovitostí hradí prodávající  

  a) Katastrální území Malá Strana v Orlických horách a obec Bartošovice v 
Orlických horách 

   - Prodávající:  
ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec 
Králové  
Pozemky: celková výměra 216 m2  
část p.p.č. 219, která bude dle GP č. 21-267/2003 označena jako p.p.č. 
219/2 o výměře 67 m2 lesní pozemek  
část p.p.č. 460, která bude dle GP č. 21-267/2003 označena jako p.p.č. 
460/2 o výměře 116 m2 lesní pozemek  
část p.p.č. 505, která bude dle GP č. 21-267/2003 označena jako p.p.č. 
505/2 o výměře 33 m2 lesní pozemek  
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Kupní cena: 10.800,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)  
   - Prodávající:  

ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec 
Králové  
Pozemek:  
část p.p.č. 24/1, která bude dle GP č. 40-267/2003 označena jako p.p.č. 
24/7 o výměře 30 m2 vodní plocha - zamokřená plocha 
Kupní cena: 1.500,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 

  b) Katastrální území Podlesí v Orlických horách a obec Bartošovice v 
Orlických horách 

   - Prodávající:  
Vladimír Němeček, Nová Ves čp. 160, Bartošovice v Orlických horách, 517 
61 Rokytnice v Orlických horách  
Pozemek:  
část p.p.č. 33, která bude dle GP č. 40-267/2003 označena jako p.p.č. 33/2 o 
výměře 33 m2 ostatní plocha - neplodná půda 
Kupní cena: 1.650,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)  

  c) Katastrální území Černá Voda u Orlického Záhoří a obec Orlické Záhoří 
   - Prodávající:  

Vladimír Liška, Koněvova 1741/183, 130 00 Praha 3  
Pozemek:  
část p.p.č. 234, která bude dle GP č. 45-267/2003 označena 
jako p.p.č. 234/2 o výměře 171 m2 travní porost 
Kupní cena: 8.550,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 

   - Prodávající:  
YETTI SPORT v.o.s., Štrossova 122, 530 03 Pardubice 
Pozemek:  
část p.p.č. 239 díl "a" o výměře 18 m2 a část p.p.č. 235 díl "b" o výměře 
67 m2, které budou dle GP č. 45-267/2003 sloučeny a označeny 
jako p.p.č. 235/2 o výměře 85 m2 travní porost 
Kupní cena: 4.250,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 

   - Prodávající:  
ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec 
Králové  
Pozemky: celková výměra 33 m2 
část p.p.č. 641, která bude dle GP č. 45-267/2003 označena 
jako p.p.č. 641/2 o výměře 6 m2 vodní plocha - přírodní tok 
část p.p.č. 642, která bude dle GP č. 45-267/2003 označena jako p.p.č. 
642/5 o výměře 27 m2 vodní plocha - přírodní tok  
Kupní cena: 1.650,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 

   - Prodávající:  
ČR - Pozemkový fond, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Pozemek:  
část p.p.č. 17, která bude dle GP č. 45-267/2003 označena jako p.p.č. 17/2 o 
výměře 114 m2 ostatní plocha - neplodná půda  
Kupní cena: 5.700,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 

   - Prodávající:  
JUDr. Božena Michálková, Nad Konvářkou 314/5, Radlice, 150 00 Praha 5 
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Pozemek:  
část p.p.č. 24/2, která bude dle GP č. 45-267/2003 označena jako p.p.č. 
24/3 o výměře 6 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
Kupní cena: 300,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 

   - Prodávající:  
Karel Frajvald, Lišnice 286, 561 84 Lišnice 
Pozemek:  
část p.p.č. 170/2, která bude dle GP č. 55-267/2003 označena 
jako p.p.č. 170/4 o výměře 76 m2 travnatý porost 
Kupní cena: 3.800,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)  

   - Prodávající:  
ČR - Pozemkový fond, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Pozemek:  
část pozemku PK č. 172/2, která bude dle GP č. 55-267/2003 označena 
jako p.p.č. 172/3 o výměře 18 m2 ostatní plocha - neplodná půda  
Kupní cena: 900,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 

  d) Katastrální území Nová Ves v Orlických horách a obec Bartošovice v 
Orlických horách 

   - Prodávající:  
ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec 
Králové  
Pozemek:  
část p.p.č. 368/2, která bude dle GP č. 54-267/2003 označena 
jako p.p.č. 368/7 o výměře 10 m2 ostatní plocha - neplodná půda 
Kupní cena: 500,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)  

   - Prodávající:  
Irena Polláková, nám. Gen. Knopa 832, 564 01 Žamberk 
Pozemek:  
část p.p.č. 370, která bude dle GP č. 54-267/2003 označena 
jako p.p.č. 370/2 o výměře 70 m2 lesní pozemek 
Kupní cena: 3.500,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)  

   - Prodávající:  
Vladimír Němeček, Nová Ves čp. 160, Bartošovice v Orlických horách, 517 
61 Rokytnice v Orlických horách  
Pozemky: celková výměra 53 m2 
část p.p.č. 74/1, která bude dle GP č. 55-267/2003 označena 
jako p.p.č. 74/11 o výměře 48 m2 travní porost  
část p.p.č. 172/1 (dříve PK st. 23), která bude dle GP č. 55-267/2003 
označena jako p.p.č. 172/4 o výměře 5 m2 ostatní plocha - neplodná půda  
Kupní cena: 2.650,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 

  e) Katastrální území Vrchní Orlice a obec Bartošovice v Orlických horách 
   - Prodávající:  

Šárka Kopečná, Slepotice 124, 530 02 Pardubice 2 
Pozemek:  
část pozemku PK č. 147/1 díl "a" o výměře 77 m2 a část pozemku PK 
č. 227/1 díl "b" o výměře 129 m2, které budou dle GP č. 58-384/2005 
sloučeny a označeny jako p.p.č. 147/4 o výměře 206 m2 ostatní plocha - 
silnice 
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Kupní cena: 10.300,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)  
  f) Katastrální území Neratov  v Orlických horách a obec Bartošovice v 

Orlických horách 
   - Prodávající:  

ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec 
Králové  
Pozemky: celková výměra 545 m2  
část p.p.č. 56 o výměře 18 m2 a část pozemku PK č. 57 o výměře 182 m2, 
které budou dle GP č. 113-382/2005 sloučeny a  označeny jako p.p.č. 130/4 
o výměře 200 m2 lesní pozemek  
část p.p.č. 33/3 díl "a" o výměře 96 m2 a část p.p.č. 33/4 díl "b" o výměře 
249 m2, které budou dle GP č. 114-383/2005 sloučeny a označeny 
jako p.p.č. 33/11 o výměře 345 m2 ostatní plocha - silnice 
Kupní cena: 27.250,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)  

   - Prodávající:  
Věra Radilová, Waldhauserova 949, 580 01 Havlíčkův Brod - 
spoluvlastnický podíl 1/4 (cena spoluvlastnického podílu 25,- Kč) 
Ing. Miroslav Tajovský, Palachova 1103/8, 500 06 Hradec Králové  - 
spoluvlastnický podíl 1/4 (cena spoluvlastnického podílu 25,- Kč) 
SJM Ing. Jiří Tajovský a Jindra Tajovská, tř. SNP 640, 500 03 Hradec 
Králové  - spoluvlastnický podíl 2/4 (cena spoluvlastnického podílu 50,-
 Kč) 
Pozemek:  
část p.p.č. 232/2, která bude dle GP č. 206-385/2005 označena 
jako p.p.č. 232/4 o výměře 2 m2 ostatní plocha - silnice 
Kupní cena: 100,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 

   - Prodávající:  
SJM Jan Sotona a Mgr. Zdeňka Sotonová, K Biřičce 1666/41, 500 
08 Hradec Králové  
Pozemky: celková výměra 139 m2 
část p.p.č. 1053, která bude dle GP č. 206-385/2005 označena 
jako p.p.č. 1053/4 o výměře 32 m2 vodní plocha - tok přir.  
část p.p.č. 1053, která bude dle GP č. 206-385/2005 označena jako p.p.č. 
1053/5 o výměře 107 m2 ostatní plocha - silnice 
Kupní cena: 6.950,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)  

   - Prodávající:  
ČR - Pozemkový fond, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Pozemek:  
část p.p.č. 1076/1 díl "a" o výměře 50 m2 a část p.p. č. 1570/2 díl "b" o 
výměře 5 m2, které budou dle GP č. 206-385/2005 sloučeny a označeny 
jako p.p.č. 1076/4 o výměře 55 m2 ostatní plocha - silnice  
Kupní cena: 2.750,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)  

  g) Katastrální území Bartošovice v Orlických horách a obec Bartošovice v 
Orlických horách 

   - Prodávající:  
ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec 
Králové  
Pozemky: celková výměra 52 m2  
část p.p.č. 683, která bude dle GP č. 207-386/2005 označena jako p.p.č. 
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683/2 o výměře 13 m2 ostatní plocha - silnice 
část p.p.č. 683, která bude dle GP č. 207-386/2005 označena jako p.p.č. 
683/3 o výměře 3 m2 vodní plocha - tok přir. 
část p.p.č. 686, která bude dle GP č. 207-386/2005 označena jako p.p.č. 
686/5 o výměře 13 m2 ostatní plocha - silnice  
část p.p.č. 686, která bude dle GP č. 207-386/2005 označena jako p.p.č. 
686/6 o výměře 9 m2 vodní plocha - tok přir.  
část p.p.č. 1415, která bude dle GP č. 207-386/2005 označena 
jako p.p.č. 1415/2 o výměře 7 m2 ostatní plocha - silnice  
část p.p.č. 1415, která bude dle GP č. 207-386/2005 označena 
jako p.p.č. 1415/3 o výměře 7 m2 vodní plocha - tok přir.  
Kupní cena: 2.600,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)  

   - Prodávající:  
Parish David Anthony, Zaječiny 10, Kunvald, 564 01 Žamberk 
Pozemky: celková výměra 26 m2 
část p.p.č. 1414/1, která bude dle GP č. 207-386/2005 označena jako p.p.č. 
1414/3 o výměře 18 m2 ostatní plocha - silnice  
část p.p.č. 1416, která bude dle GP č. 207-386/2005 označena jako p.p.č. 
1416/2 o výměře 8 m2 vodní plocha - tok přir. 
Kupní cena: 1.300,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)  

   - Prodávající:  
Mgr. Evelyn Mlezivová, Gorkého 2146, 530 02 Pardubice 
Pozemek:  
část p.p.č. 1076/2, která bude dle GP č. 206-385/2005 označena 
jako p.p.č. 1076/3 o výměře 5 m2 ostatní plocha - silnice 
Kupní cena: 250,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)  

   - Prodávající:  
ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec 
Králové  
Pozemky: celková výměra 120 m2  
část p.p.č. 686, která bude dle GP č. 208-387/2005 označena jako p.p.č. 
686/2 o výměře 30 m2 ostatní plocha - silnice  
část p.p.č. 686, která bude dle GP č. 208-387/2005 označena jako p.p.č. 
686/3 o výměře 8 m2 vodní plocha - tok přir.  
část p.p.č. 704, která bude dle GP č. 208-387/2005 označena 
jako p.p.č. 704/2 o výměře 43 m2 ostatní plocha - silnice  
část p.p.č. 704, která bude dle GP č. 208-387/2005 označena 
jako p.p.č. 704/3 o výměře 16 m2 vodní plocha - tok přir.  
část p.p.č. 705/3, která bude dle GP č. 208-387/2005 označena jako p.p.č. 
705/4 o výměře 11 m2 ostatní plocha - silnice  
část p.p.č. 705/3, která bude dle GP č. 208-387/2005 označena jako p.p.č. 
705/5 o výměře 12 m2 vodní plocha - tok přir.  
Kupní cena: 6.000,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)  
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II.  s  v  ě  ř  u  j  e   
    do správy nemovitý majetek uvedený v bodě I. 

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

uzavřít a podepsat kupní smlouvy dle bodu I. a II. tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2009  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Pavel Bradík 
      hejtman Královéhradeckého kraje 
 
 


