
 
 

USNESENÍ  
z 2. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 
konaného dne 05.12.2016 

 
 
USNESENÍ ZK/2/14/2016 
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 27.09.2016 do 28.11.2016 
  
 
USNESENÍ ZK/2/15/2016 
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   
    prodloužení plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dle důvodové 

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

zajistit plnění rozpracovaných usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  věcně 
příslušnými vedoucími odborů 

  termín: 31.01.2017  
   

  
USNESENÍ ZK/2/16/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
 1. žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. o vyrovnávací platbu za plnění závazku 

veřejné služby na rok 2017 (Příloha č. 1) 

 2. otevřený dopis paní xxx k poměrům v Muzeu východních Čech v Hradci Králové 
(Příloha č. 2) 
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II.  u  k  l  á  d  á   
    Mgr. Martině Berdychové, náměstkyni hejtmana Královéhradeckého kraje 

informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o způsobu řešení záležitostí 
uvedených v otevřeném dopise paní xxx dle odst. I/2 

  termín: 06.02.2017  
   

  
 
USNESENÍ ZK/2/17/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    termíny zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2017: 

06.02.2017 
27.03.2017 
24.04.2017 
19.06.2017 
11.09.2017 
30.10.2017 
04.12.2017 

  
USNESENÍ ZK/2/18/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. s účinností od 05.12.2016 odměnu pro členy výborů Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje a členy komisí Rady Královéhradeckého kraje, kteří 
nejsou členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za účast na jednání výboru 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje nebo za účast na jednání komise Rady 
Královéhradeckého kraje ve výši 1.000,- Kč na osobu/jednání, maximálně 12.000,- 
Kč za rok 

 2. výplatu odměny členům výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a členům 
komisí Rady Královéhradeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje dle odst. I/1 měsíčně, a to dle doložené účasti na 
jednotlivých uskutečněných jednání výborů Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje a jednání komisí Rady Královéhradeckého kraje 

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

zajistit výplatu odměny členům výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a 
členům komisí Rady Královéhradeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje dle odst. I. 

  termín: 31.12.2017  
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USNESENÍ ZK/2/19/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, dle přílohy důvodové zprávy, s účinností k okamžiku přijetí těchto Zásad 
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení. 
  termín: 31.12.2016  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/20/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. návrh na výplatu měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněného člena 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v souhrnu odměn za jednotlivé funkce podle 
§ 52, odst. 3, písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, a to v maximální výši dle platného nařízení vlády. Měsíční odměna v 
souhrnu odměn za jednotlivé funkce bude náležet od 5. 12. 2016. 

 2. návrh na stanovení paušální částky pro náhradu ušlého výdělku neuvolněným 
členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2016, a to ve výši 200,- 
Kč/hodinu a pro rok 2017 ve výši 210,- Kč/hodinu. 

 3. návrh Zásad řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 
funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Královéhradeckého kraje podle § 46, odst. 
4, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. 

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

zajistit realizaci usnesení 
  termín: 05.12.2016  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/21/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrhy na úpravy závazných ukazatelů příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví 



Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
konaného dne 05.12.2016 
 

4 4 

dle důvodové zprávy 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví a kapitoly 50 - FRR pro odvětví zdravotnictví 

na rok 2016 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
III.  u  k  l  á  d  á   
 1. JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, Ph.D., členu Rady Královéhradeckého kraje 

promítnout přijaté úpravy do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 
2016 

   termín: 05.12.2016  
  

 

 2. Ing. Aleši Cabicarovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 31.12.2016  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/22/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
 1. návrh na schválení pověřovacího aktu k plnění závazku veřejné služby pro Fakultní 

nemocnici Hradec Králové 

 2. návrh na uzavření smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a Fakultní nemocnicí 
Hradec Králové o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné služby 

 3. návrh na stanovení vyrovnávací platby pro Fakultní nemocnici za plnění závazku 
veřejné služby na rok 2017 

II.  d  e  k  l  a  r  u  j  e   
    že zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby zejména pro obyvatele 

Královéhradeckého kraje na spádovém území okresu Hradec Králové je závazkem 
veřejné služby 

III.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. pověřovací akt k plnění závazku veřejné služby pro Fakultní nemocnici Hradec 

Králové 

 2. uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné služby mezi Královéhradeckým krajem a Fakultní 
nemocnicí Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, IČ 00179906, dle 
přílohy důvodové zprávy 

 3. stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby na zajištění poskytování 
lékařské pohotovostní služby v roce 2017 ve výši 5.600,0 tis. Kč  

IV.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., hejtmana Královéhradeckého kraje 
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podpisem pověřovacího aktu a smlouvy o závazku veřejné služby dle čl. III. odst. 1. a 2. 
přijatého usnesení 

  termín: 31.12.2016  
   

V.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Aleši Cabicarovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.12.2016  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/23/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
 1. návrh na schválení pověřovacího aktu k plnění závazku veřejné služby pro Horskou 

službu ČR, o.p.s. 

 2. v souvislosti s Plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické 
záchranné služby návrh Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Horskou službou ČR, o.p.s., o 
poskytování veřejné služby a stanovení maximální výše vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby na rok 2017 

II.  d  e  k  l  a  r  u  j  e   
    že zajištění poskytování první pomoci a zajišťování transportu nemocných a raněných v 

horských oblastech Královéhradeckého kraje Horskou službou ČR, o.p.s., je veřejnou 
službou  

III.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. pověřovací akt k plnění závazku veřejné služby pro Horskou službu ČR, o.p.s.  

 2. stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby na zajištění poskytování 
první pomoci a zajišťování transportu nemocných a raněných v horských oblastech 
Královéhradeckého kraje v roce 2017 maximálně do výše 347.500,- Kč dle důvodové 
zprávy  

 3. Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za 
plnění závazku veřejné služby s Horskou službou ČR, o.p.s., dle přílohy důvodové 
zprávy  

IV.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., hejtmana Královéhradeckého kraje 

podpisem pověřovacího aktu a Smlouvy o závazku veřejné služby dle čl. III. přijatého 
usnesení 

  termín: 31.12.2016  
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V.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Aleši Cabicarovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.12.2016  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/24/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh na stanovení vyrovnávacích plateb za poskytování veřejné služby - zajištění 

urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a zajištění lékařské 
pohotovostní služby na rok 2017 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    stanovení vyrovnávacích plateb za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní 

(neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a zajištění lékařské 
pohotovostní služby jednotlivým zdravotnickým zařízením v roce 2017 následovně: 
a) Oblastní nemocnice Náchod a.s. 45.016.067,- Kč 
b) Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 20.563.235,- Kč 
c) Oblastní nemocnice Jičín a.s. 26.843.672,- Kč 
d) Městská nemocnice, a.s. 7.577.026,- Kč 

III.  u  k  l  á  d  á   
 1. JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, Ph.D., členu Rady Královéhradeckého kraje 

zapracovat přijaté úpravy do 1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 
2017 

   termín: 31.03.2017  
  

 

 2. Ing. Aleši Cabicarovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
informovat jednotlivé zdravotnické akciové společnosti o přijatém usnesení 

   termín: 31.12.2016  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/25/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytování veřejné služby a 

podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřeným 
mezi Královéhradeckým krajem a Oblastní nemocnicí Jičín a.s. a mezi Královéhradeckým 
krajem a Městskou nemocnicí, a.s. 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
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 1. uzavření Dodatku č. 1 mezi Královéhradeckým krajem a Oblastní nemocnicí Jičín a.s. 
ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené dne 17. 2. 2016 ve znění dle Přílohy 
č. 1 důvodové zprávy 

 2. uzavření Dodatku č. 1 mezi Královéhradeckým krajem a Městskou nemocnicí, a.s. ke 
Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby 
za plnění závazku veřejné služby uzavřené dne 10. 2. 2016 ve znění dle Přílohy č. 2 
důvodové zprávy 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Aleši Cabicarovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.12.2016  

   

  
USNESENÍ ZK/2/26/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    příslib profinancování projektu „Nemocniční informační systém Královéhradeckého 

kraje" předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, oblast 
podpory 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality systémů IKT, dle důvodové zprávy. 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. příslib profinancování projektu „Nemocniční informační systém Královéhradeckého 

kraje" předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, oblast 
podpory 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality systémů IKT, dle důvodové zprávy 

 2. způsob nabytí majetku a jeho převod do výpůjčky popsaný v důvodové zprávě. 
III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Mgr. Václavu Řehořovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje: 

zpracovat podklady pro rozpočtový výhled Královéhradeckého kraje a pro návrh 
rozpočtu na profinancování projektu „Nemocniční informační systém 
Královéhradeckého kraje“ v jednotlivých letech realizace a ve výši dle důvodové 
zprávy 

   termín: 31.12.2019  
  

 

 2. JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, Ph.D., členovi Rady Královéhradeckého kraje: 
zapracovat do rozpočtového výhledu Královéhradeckého kraje a do návrhu rozpočtu 
prostředky na profinancování projektu „Nemocniční informační systém 
Královéhradeckého kraje“ v jednotlivých letech realizace a ve výši dle důvodové 
zprávy. 

   termín: 31.12.2019  
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USNESENÍ ZK/2/27/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    přerozdělení schválených příspěvků na provoz na rok 2016 u vybraných příspěvkových 

organizací dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 
II.  u  k  l  á  d  á   
    JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, Ph.D., členovi Rady Královéhradeckého kraje, 

zapracovat přijaté usnesení do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 
2016  

  termín: 05.12.2016  
   

  
 
USNESENÍ ZK/2/28/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. Aktualizaci Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 

včetně přílohy č. 4.1 Síť veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého 
kraje – přehled podporovaných služeb ve znění Přílohy č. 1 a 2 

 2. uzavření dohody formou Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Královéhradeckém kraj ve znění schváleném usnesením č. ZK/25/1730/2015 
se službami, které jsou nově zařazeny do sítě veřejně podporovaných sociálních 
služeb ve znění Přílohy č. 2 

 3. uzavření dodatků Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Královéhradeckém kraji ve znění schváleném usnesením č. 
ZK/25/1730/2015 se službami, které mění rozsah poskytování služeb dle sítě veřejně 
podporovaných sociálních služeb ve znění Přílohy č. 2 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D. hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

  a) podepsat Pověření a dodatky Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 

    termín: 30.06.2017  
  

 

  b) zajistit realizaci přijatého usnesení 

    termín: 30.06.2017  
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 2. Ing. Vladimíru Dernerovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 
dořešit posílení počtu pracovníků příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje 
poskytujících sociální služby, včetně posílení mzdových prostředků 

   termín: 30.06.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/29/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    Strategii prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 - 2021, dle 

důvodové zprávy a Přílohy č. 1 
  
 
USNESENÍ ZK/2/30/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. ES06402 ve znění přílohy č. 2 důvodové 

zprávy, kterým se prodlužuje termín dokončení projektu obce Libuň s názvem „Vodovod 
Jivany - Kozlenec“ do 30. 6. 2017 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  

podepsat dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. ES06402 dle přijatého usnesení 
  termín: 31.12.2016  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/31/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. ES06401 dle přílohy důvodové zprávy, 

kterým se prodlužuje termín dokončení projektu obce Češov s názvem „Vodovod Češov 
– Liběšice, I. etapa“ do 30. 6. 2017 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  

podepsat dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. ES06401 dle přijatého usnesení 
  termín: 31.12.2016  
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USNESENÍ ZK/2/32/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prominutí vrácení části dotace ve výši 108.000 Kč obci Mostek na zpracování projektové 

dokumentace „Mostek – Dvořáčky, zdroj vody a vodovod“ dle důvodové zprávy 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Karlu Klímovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

informovat zástupce obce Mostek o přijatém usnesení 
  termín: 31.12.2016  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/33/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. poskytnutí účelových investičních dotací obcím na rozvoj vodohospodářské 

infrastruktury ve výši 10.000.000 Kč dle přílohy č. 1 usnesení, z rozpočtu kapitoly 02 
– životní prostředí a zemědělství na rok 2016 – kapitálové výdaje 

 2. znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje dle přílohy 
důvodové zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  

uzavřít a podepsat smlouvy o poskytnutí dotace dle přijatého usnesení 
  termín: 31.12.2016  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/34/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    podání žádosti do 1. Výzvy Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 

pro rok 2017, podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu (117D72200), 
vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Pavlu Hečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

zajistit zpracování a podání žádosti do 1. Výzvy Národního programu podpory 
cestovního ruchu v regionech pro rok 2017, podprogramu Marketingové aktivity v 
cestovním ruchu (117D72200), vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj dle 
důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy 
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  termín: 06.01.2017  
   

III.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., hejtmana Královéhradeckého kraje 

podpisem žádosti Královéhradeckého kraje do 1. Výzvy Národního programu podpory 
cestovního ruchu v regionech pro rok 2017, podprogramu Marketingové aktivity v 
cestovním ruchu (117D72200), vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj dle 
důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy 

  termín: 06.01.2017  
   

  
 
USNESENÍ ZK/2/35/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrhy změn v projektech, podpořených dotacemi z rozpočtu Královéhradeckého kraje, 

dle důvodové zprávy a přiložených žádostí 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. změny v projektech, podpořených dotacemi z rozpočtu Královéhradeckého kraje, dle 

důvodové zprávy a jejích příloh 

 2. uzavření příslušných dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace dle příloh důvodové 
zprávy 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Pavlu Hečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 23.12.2016  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/36/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017 s 

Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod - financování v rámci rozpočtu 
kapitoly 21 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat smlouvu o poskytnutí dotace dle přijatého usnesení 
  termín: 09.01.2017  
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USNESENÍ ZK/2/37/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh na uzavření Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku 

p.p.č. 3035 v k.ú. Kvasiny mezi Královéhradeckým krajem a Obcí Kvasiny v rámci 
projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné 
infrastruktury v Královéhradeckém regionu". 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Smlouvu na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku p.p.č. 3035 v k.ú. 

Kvasiny mezi Královéhradeckým krajem a Obcí Kvasiny v rámci projektu "Rozšíření 
strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v 
Královéhradeckém regionu" - podle přílohy. 

III.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat Smlouvu budoucí kupní podle odst. II. 
  termín: 27.12.2016  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/38/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Poskytnutí investičního příspěvku Gymnáziu Trutnov, IČ: 60153237 na projekt „Stavební 

úpravy, rekonstrukce a dostavba Gymnázia Trutnov“ ve výši 196 263 Kč, na základě 
doporučení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 21. 11. 2016 v rámci kapitálových 
výdajů kap. 21 určených na kofinancování a předfinancování pro odvětví školství. 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Mgr. Václavu Řehořovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení. 

   termín: 31.01.2017  
  

 

 2. JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, Ph.D., členu Rady Královéhradeckého kraje, 
promítnout přijaté usnesení do 4. změny rozpočtu pro rok 2016.  

   termín: 05.12.2016  
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USNESENÍ ZK/2/39/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    celkové výdaje projektů a závazné finanční limity pro poskytování finančních 

prostředků v jednotlivých případech dle přílohy č. 1 důvodové zprávy na 
předfinancování, kofinancování a úhradu nezpůsobilých výdajů z vratek 
předfinancování na kapitole 21 (ORG9999) a z rezervy na kapitole 21 (ORG7777) 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Mgr. Václavu Řehořovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.12.2016  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/40/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    převod zůstatku vratky předfinancování na kapitole 21 (org. 9999), zůstatku rezervy na 

kapitole 21 (org. 7777) a zůstatku finančních prostředků na předfinancování projektů 
odvětví dopravy předkládaných v rámci IROP 1.1 na kapitole 21 (org. 8888) z roku 2016 
na financování projektů v roce 2017 se zachováním účelovosti 

II.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Radu Královéhradeckého kraje 
 1. postupným uvolňováním finančních prostředků rezervy na kapitole 21 (org. 7777) na 

kofinancování projektů a na úhradu nezpůsobilých výdajů dle Směrnice č. 16 včetně 
souvisejících změn rozpočtu, do výše schválených finančních limitů a celkových 
výdajů pro rok 2017, a to způsobem uvedeným ve Směrnici č. 16 

 2. postupným uvolňováním finančních prostředků na předfinancování projektů odvětví 
dopravy předkládaných v rámci výzev do IROP 1.1 na kapitole 21 (org. 8888) dle 
Směrnice č. 16 včetně souvisejících změn rozpočtu, do výše schválených finančních 
limitů a celkových výdajů pro rok 2017, a to způsobem uvedeným ve Směrnici č. 16 

 3. postupným uvolňováním finančních prostředků z vratky předfinancování na kapitole 
21 (org. 9999) na předfinancování, kofinancování projektů a případně na úhradu 
nezpůsobilých výdajů dle Směrnice č. 16 včetně souvisejících změn rozpočtu, do výše 
schválených finančních limitů a celkových výdajů pro rok 2017, a to způsobem 
uvedeným ve Směrnici č. 16 

III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Mgr. Václavu Řehořovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
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   termín: 29.12.2017  
  

 

 2. JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, Ph.D., členu Rady Královéhradeckého kraje, 
zapracovat úpravu dle bodu I. tohoto usnesení do 1. změny rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2017 

   termín: 31.03.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/41/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016 včetně příloh usnesení č. 1 - 

3 

 2. použití zůstatků účelově poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu, státních 
fondů a rozpočtu EU z roku 2016 na stanovený účel v roce 2017 

 3. použití zůstatků účelově určených prostředků na kofinancování a předfinancování z 
roku 2016 na stanovený účel v roce 2017 

 4. Darovací smlouvu se Základní školou, Trutnov 3, Náchodská 18 dle Přílohy č. 4 

 5. Darovací smlouvu se ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ, Dubenec dle Přílohy č. 5 
II.  r  u  š  í   
    usnesení Zastupitelstva č. ZK/7/414/2009, kterým se zmocňuje Rada Královéhradeckého 

kraje v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném 
znění, provádět rozpočtová opatření dle § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, půjde-li o změny ve 
finančních vztazích k jinému rozpočtu – o dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, 
Regionální rady regionu soudržnosti a z Národního fondu kraji a organizacím kraje a 
obcím prostřednictvím kraje. 

III.  z  m  o  c  ň  u  j  e   
 1. Radu Královéhradeckého kraje v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, provádět rozpočtová opatření dle § 16 
odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 
platném znění, půjde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu – o dotace 
poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtu EU  kraji a organizacím 
kraje a obcím prostřednictvím kraje v období 6. 12. 2016 - 31. 12. 2020 

   termín: 31.12.2020  
  

 

 2. gestory jednotlivých odvětví k provádění změn rozpisu rozpočtu ve vlastní pravomoci 
u svěřených odvětví v rámci Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválených 
ukazatelů stanovených v Bilanci příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje 
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IV.  u  k  l  á  d  á   
    JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, Ph. D., členu Rady Královéhradeckého kraje,  

zapracovat úpravy dle bodu I./2. a I./3. do 1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na rok 2017 

  termín: 31.03.2017  
   

  
 
USNESENÍ ZK/2/42/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v  o  l  í   
    na dobu svého volebního období 

členy Výboru finančního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: 

§ Zdeňka Švorce  

§ Milana Mačka  

§ Jana Skořepu  

§ Jiřího Bláhu  

§ Jana Béma  

§ Josefa Táborského  

§ Jana Honegra  

§ Jiřího Veselého  

§ Ivanu Skříteckou  

§ Moniku Štayrovou  

§ Miroslava Kodydka  

§ Věru Pourovou  

§ Petra Kebuse  

§ Martina Jiránka  
 
 
USNESENÍ ZK/2/43/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v  o  l  í   
    na dobu svého volebního období 

členy Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje:  

§ Ervína Perthena  

§ Denise Doksanského  

§ Jiřího Všetečku  
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§ Miloslava Plasse  

§ Miroslava Antla  

§ Kláru Dostálovou  

§ Moniku Štayrovou  

§ Petra Koletu  

§ Josefa Zimu  
 
 
USNESENÍ ZK/2/44/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v  o  l  í   
    na dobu svého volebního období 

členy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje:  

§ Jana Grulicha  

§ Věru Svatošovou  

§ Petra Vysučka  

§ Michala Vávru  

§ Petra Vojtěcha  

§ Jiřího France  

§ Petra Hamáčka  

§ Ditu Vávrovou  

§ Roberta Nováka  

§ Janu Berkovcovou  

§ Jaroslava Kostelníčka  

§ Libuši Friedlovou  

§ Táňu Šormovou  
 
 
USNESENÍ ZK/2/45/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v  o  l  í   
    na dobu svého volebního období 

členy Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje:  

§ Jindřicha Vedlicha  
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§ Petra Hrubého  

§ Martina Prouzu  

§ Milana Brandejse  

§ Josefa Krále  

§ Ivo Mutshama  

§ Petra Hudouska  

§ Jiřího Kocourka  

§ Jana Janouška  

§ Petra Sadovského  

§ Jana Jarolíma  

§ Zdeňka Prause  

§ Františka Vrabce 
 
 
USNESENÍ ZK/2/46/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v  o  l  í   
    na dobu svého volebního období 

členy Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje: 

§ Jaroslava Andrle  

§ Miroslavu Knapovskou  

§ Aleše Malocha  

§ Milana Ždárka  

§ Petru Škopovou  

§ Miloše Pochobradského  

§ Radomíra Sedláčka  

§ Rostislava Jireše  

§ Václava Ludvíka  

§ Martina Machů  

§ Ivanu Hantschovou  

§ Jiřího Kálala  

§ Jana Groha  
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USNESENÍ ZK/2/47/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v  o  l  í   
    na dobu svého volebního období 

členy Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje:  

§ Veroniku Tomkovou  

§ Jana Balcara  

§ Helenu Červovou  

§ Jana Sobotku  

§ Libora Mojžíše  

§ Hanu Masákovou  

§ Petra Lusku  

§ Luboše Řeháka  

§ Hanu Nedvědovou  

§ Zdeňka Prause  

§ Ivanu Hantschovou  

§ Jana Jarolíma  

§ Otakara Rumla  
 
 
USNESENÍ ZK/2/48/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v  o  l  í   
    na dobu svého volebního období 

členy Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje: 

§ Evu Víškovou  

§ Helenu Rezkovou  

§ Libora Šnajdra  

§ Michala Moravce  

§ Ladislava Brycknera  

§ Editu Vaňkovou  

§ Andrea Ioele  

§ Jakuba Lejska  
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§ Tomáše Hendrycha  

§ Pavla Matějku  

§ Janu Berkovcovou  

§ Petra Koletu  

§ Josefa Tylše  

§ Martina Jiránka  
 
 
USNESENÍ ZK/2/49/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v  o  l  í   
    na dobu svého volebního období 

členy Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: 

§ Annu Maclovou  

§ Víta Kotrbáčka  

§ Františka Kinského  

§ Jaroslavu Vydarenou  

§ Ivana Doležala  

§ Martina Soukupa  

§ Josefa Dvořáka  

§ Ladislava Bílka  

§ Jana Faltu  

§ Pavla Marka  

§ Janu Šandovou  

§ Miroslava Kodydka  

§ Lenku Fialovou  

§ Miroslava Matějku  
 
 
USNESENÍ ZK/2/50/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v  o  l  í   
    na dobu svého volebního období 

členy Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje:  

§ Janu Švorcovou  
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§ Petra Lojana  

§ Danu Kracíkovou  

§ Irenu Adamcovou  

§ Romana Bélu  

§ Evu Rumanovou  

§ Veroniku Čepelkovou  

§ Annu Maclovou  

§ Táňu Šormovou  

§ Andreu Turkovou  

§ Petra Sadovského  

§ Helenu Vránovou  

§ Josefa Lukáška  

§ Jiřího Morávka  
 
 
USNESENÍ ZK/2/51/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v  o  l  í   
    na dobu svého volebního období 

členy Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: 

§ Libora Senetu  

§ Leoše Hegera  

§ Jana Tomše  

§ Luboše Mottla  

§ Josefa Kochana  

§ Petra Lochmana  

§ Jaroslava Malého  

§ Jiřího Veselého  

§ Alexandera Hrabálka  

§ Jiřího Maška  

§ Evu Matyášovou  

§ Pavla Plzáka  

§ Romana Prymulu  
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USNESENÍ ZK/2/52/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v  o  l  í   
    na dobu svého volebního období 

členy Výboru bezpečnostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: 

§ Kamila Slezáka  

§ Adolfa Klepše  

§ Radka Balcárka  

§ Vladimíra Lejska  

§ Michala Šubrta  

§ Martina Červíčka  

§ Marka Švába  

§ Miroslava Antla  

§ Petra Kubáta  

§ Jiřího Maška  

§ Jaroslava Kostelníčka  

§ Jindřicha Outlého  

§ Zdeňka Ondráčka  
 
 
USNESENÍ ZK/2/53/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v  o  l  í   
    na dobu svého volebního období 

členy Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje: 

§ Kateřinu Jelínkovou  

§ Jaroslavu Blažkovou  

§ Lucii Potůčkovou  

§ Martina Knoba  

§ Miroslava Vlasáka  

§ Jiřího Škopa  

§ Rudolfa Poláka  

§ Miroslava Adámka  

§ Lukáše Janečka  
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§ Jana Jiřičku  

§ Jiřího Kálala  

§ Evu Bartošovou  

§ Andreu Turkovou  

§ Jana Janečka  
 
 
USNESENÍ ZK/2/54/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodej pozemku 

Prodávající: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Kupující: xxx 
Pozemek:  
p. p. č. 2423/7 o výměře 124 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
v k. ú. a obci Chlumec nad Cidlinou 
Věcné břemeno: 
pozemek p. č. 2423/7 je zatížen smlouvou o zřízení věcného břemene ze dne 21.7.2008 
spočívající v umístění a provozování rozvodu energetického vedení a zařízení v rozsahu 
dle GP č. 1573-3092/2007 pro oprávněného: ČEZ Distribuce a.s. Děčín 
Kupní cena:  45.880,- Kč (370,- Kč/m2) + náklady ve výši 1.000,- Kč – celkem 46.880,- Kč 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2017  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/55/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodej pozemku 

Prodávající: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
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Kupující: 
xxx – spoluvlastnický podíl ½ 
xxx – spoluvlastnický podíl ½ 
Pozemek:  
část p. p. č. 1255/1, která je dle GP č. 356-76/2015 oddělena a označena jako p. p. č. 
1255/3 o výměře 14 m2 ostatní plocha – jiná plocha 
v k. ú. Markvartice u Sobotky a obci Markvartice 
Věcné břemeno: 
pozemek p. č. 1255/1 je zatížen smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
(vodovod) ze dne 5.5.2014 uzavřenou s obcí Markvartice 
Kupní cena:  870,- Kč (62,14 Kč/m2) 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2017  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/56/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodej pozemku 

Prodávající: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Kupující: xxx 
Pozemek:  
část p. p. č. 370/59, která je dle GP č. 199-453/2015 oddělena a označena jako p. p. č. 
370/62 o výměře 3 m2 ostatní plocha – jiná plocha 
v k. ú. Vidonice a obci Pecka 
Kupní cena:  832,14 Kč (277,38 Kč/m2) + porosty 1.745,55 Kč – celkem 2.578,- Kč 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2017  
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USNESENÍ ZK/2/57/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodej pozemku 

Prodávající: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Kupující: manželé xxx 
Pozemek: 
p. p. č. 1567/7 o výměře 111 m2 ostatní plocha – jiná plocha 
v k. ú. a obci Ohnišov 
Kupní cena: 37.000,- Kč (333,20 Kč/m2) + náklady ve výši 1.200,- Kč – celkem 38.200,- 
Kč 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2017  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/58/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodej pozemku 

Prodávající: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov 
Kupující: xxx 
Pozemky ve zjednodušené evidenci: 
část PK č. 539/2 o výměře cca 356 m2 
část PK č. 540/1 o výměře cca 7 m2 
část GP č. 542 o výměře cca 16 m2  
dle geometrického plánu č. 553 - 5/2013 sloučeny do nově vzniklé pozemkové parcely č. 
570/3  
v k. ú. a obec Dolní Lánov 
Kupní cena: 53 500,- Kč 
Náklady spojené s převodem: 
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
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- daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující 
II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
  termín: 31.03.2017  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/59/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodej pozemků ČR-Povodí Labe, státnímu podniku   

Prodávající: Královéhradecký kraj  
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Kupující: ČR-Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec 
Králové 
Pozemky: v k.ú. a obci Velké Poříčí, na kterých se nachází úprava koryta vodního toku  
p.p.č.1553/4 o výměře 15 m2 ostatní plocha-silnice  
p.p.č.1553/6 o výměře 5 m2 ostatní plocha-jiná plocha  
Výměra pozemků celkem: 20 m2 
Kupní cena: 4 353 Kč (tj. 217,65 Kč/m2) 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2017  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/60/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodej pozemku uvedenému zájemci  

Prodávající: Královéhradecký kraj  
Kupující:  
SJM xxx 
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  
Pozemek:  
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p.p.č. 2304/9 o výměře 36 m2 ostatní plocha - silnice, 
v k.ú. a obci Slatina nad Zdobnicí  
Kupní cena: 3070,- Kč (85,28 Kč/m2) 
Náklady spojené s převodem: 
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2017  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/61/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. úplatný převod pozemku zastavěného silnicí č. II/295 

Prodávající: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 
Praha 6 zastoupená představeným - vedoucím oddělení přípravy nakládání s 
nemovitým majetkem odboru nakládání s nepotřebným majetkem sekce 
ekonomické a majetkové Ministerstva obrany panem Ing. Bedřichem Šonkou 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek:  zastavěný silnicí II/295 
p.p.č. 836/33 o výměře 94 m2 ostatní plocha - silnice v k.ú. Bedřichov v Krkonoších a 
obci Špindlerův Mlýn 
Kupní cena: 5.990 Kč (tj. cca 63,72 Kč/m2) 
Závazky, smluvní pokuta: 
jsou specifikovány v kupní smlouvě, která tvoří přílohu důvodové zprávy  

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci: Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
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USNESENÍ ZK/2/62/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření kupní smlouvy na převod pozemku 

p. p. č. 1390/2 o výměře 645 m2 zahrada  
v k. ú. a obec Hronov 
Prodávající: Česká republika 
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Kupní cena: 469 334,- Kč (727,65 Kč/m2)  
Financování: z rozpočtu kapitoly 12 - správa majetku kraje 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
  termín: 31.01.2017  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/63/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní a smlouvě o právu 

provést stavbu ze dne 3. 11. 2016 mezi Městysem Častolovice a Královéhradeckým 
krajem z důvodu změny termínů v předložení pravomocného územního rozhodnutí a 
pravomocného stavebního povolení na vybudování inženýrských sítí a komunikace, 
které budou přivedeny na hranici pozemku určeného pro výstavbu v souvislosti s 
přípravou a realizací projektu "Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v 
lokalitě Častolovice"  
Budoucí prodávající: Městys Častolovice 
Budoucí kupující: Královéhradecký kraj 
Termín uzavření kupní smlouvy: 30. 9. 2017 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat dodatek dle bodu I. tohoto usnesení 
  termín: 31.03.2017  
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USNESENÍ ZK/2/64/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků 

Prodávající:  
xxx – spoluvlastnický podíl ½ (cena podílu 6.375,- Kč) 
xxx – spoluvlastnický podíl ½ (cena podílu 6.375,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: zastavěné silnicí č. III/323 29 – výměra celkem 255 m2 
p. p. č. 156/9 o výměře 158 m2 ostatní plocha – silnice 
p. p. č. 156/10 o výměře 97 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. Želí a obci Libčany 
Kupní cena: 12.750,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 
Financování:  rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/65/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků 

Prodávající:  
xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: zastavěné silnicí č. III/323 29 – výměra celkem 473 m2 
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p. p. č. 156/11 o výměře 324 m2 ostatní plocha – silnice 
p. p. č. 156/12 o výměře 149 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. Želí a obci Libčany 
Kupní cena: 23.650,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 
Financování:  rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/66/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku 

Prodávající:  
xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/323 29 
p. p. č. 156/13 o výměře 235 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. Želí a obci Libčany 
Kupní cena: 11.750,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 
Financování:  rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 
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 3. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I.1. a I.2. tohoto 
usnesení 

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/67/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku 

Prodávající:  
manželé xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/280 21 
část p. p. č. 45/2 dle GP č. 151-226/2015 označená jako p. p. č. 45/4 o výměře 12 m2 
ostatní plocha – zeleň 
v k. ú. Veliš u Jičína a obci Veliš  
Kupní cena:  600,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 
Financování:  rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.3. tohoto usnesení 
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   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/68/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku 

Prodávající:  
xxx – spoluvlastnický podíl 1/3 (cena podílu 2.683,- Kč) 
xxx – spoluvlastnický podíl 1/3 (cena podílu 2.683,- Kč) 
xxx – spoluvlastnický podíl 1/3 (cena podílu 2.684,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/284 40 
p. p. č. 637/22 o výměře 161 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. Bukovina u Pecky a obci Pecka 
Kupní cena:  8.050,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 
Financování:  rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/69/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku 
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Prodávající: xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí č. II/324 
p. p. č. 767/34 o výměře 14 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Stěžery 
Kupní cena:  1.400,- Kč (tj. 100,- Kč/m2) 
Financování:  rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/70/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku 

Prodávající:  
xxx – spoluvlastnický podíl 3/8 (cena podílu 825,- Kč) 
xxx – spoluvlastnický podíl 5/8 (cena podílu 1.375,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/3089 
p. p. č. 1477/30 o výměře 44 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. Smržov u Smiřic a obci Smržov 
Kupní cena:  2.200,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 
Financování:  rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
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 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/71/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků 

Prodávající: xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: zastavěné silnicí č. III/3089 – výměra celkem 148 m2 
p. p. č. 1477/33 o výměře 145 m2 ostatní plocha – silnice 
p. p. č. 1477/34 o výměře 3 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. Smržov u Smiřic a obci Smržov 
Kupní cena:  7.400,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 
Financování:  rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
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   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/72/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků 

Prodávající: xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: zastavěné silnicí č. III/3089 – výměra celkem 268 m2 
p. p. č. 1477/17 o výměře 219 m2 ostatní plocha – silnice 
p. p. č. 1477/18 o výměře 31 m2 ostatní plocha – silnice 
p. p. č. 1477/19 o výměře 18 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. Smržov u Smiřic a obci Smržov 
Kupní cena:  13.400,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 
Financování:  rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

 2. předáním nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/73/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
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 1. výkup pozemku 
Prodávající: xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/3089 
p. p. č. 1477/32 o výměře 102 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. Smržov u Smiřic a obci Smržov 
Kupní cena:  5.100,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 
Financování:  rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/74/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku 

Prodávající: SJM xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí č. II/325 
p. p. č. 364/3 o výměře 67 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
v k. ú. Doubravice u Dvora Králové a obci Doubravice 
Kupní cena:  3.350,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 
Financování:  rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
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organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/75/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného stavbou silnice č. II/299 

Prodávající:  
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu 7.450 Kč) 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu 7.450 Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice (zastavěný stavbou 
silnice č. II/299) 
p.p.č. 2333 o výměře 298 m2 ostatní plocha – silnice 
Kupní cena: 14.900 Kč (50 Kč/m2) 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR  

II.  u  k  l  á  d  á   
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    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/76/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného stavbou silnice č. II/299 

Prodávající:  
xxx - spoluvlastnický podíl 1/3 (cena spoluvlastnického podílu 3.817 Kč) 
xxx - spoluvlastnický podíl 2/3 (cena spoluvlastnického podílu 7.633 Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice (zastavěný stavbou 
silnice č. II/299) 
p.p.č. 2476 o výměře 229 m2 ostatní plocha – silnice 
Kupní cena: 11.450 Kč (50 Kč/m2) 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR  

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
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USNESENÍ ZK/2/77/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků zastavěných stavbou silnice č. III/3049 

Prodávající: xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: v k.ú. Žernov u České Skalice a obci Žernov (zastavěný stavbou silnice č. 
III/3049) 
p.p.č. 1213 o výměře 312 m2 ostatní plocha – silnice 
p.p.č. 1506 o výměře 62 m2 ostatní plocha – silnice 
Celková výměra: 374 m2 
Kupní cena: 18.700 Kč (50 Kč/m2) 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR  

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/78/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného stavbou silnice č. III/3049 

Prodávající: xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: v k.ú. Žernov u České Skalice a obci Žernov (zastavěný stavbou silnice č. 
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III/3049) 
p.p.č. 1444 o výměře 73 m2 ostatní plocha – silnice 
Kupní cena: 3.650 Kč (50 Kč/m2) 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR  

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/79/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného stavbou silnice č. III/3049 

Prodávající: xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: v k.ú. Žernov u České Skalice a obci Žernov (zastavěný stavbou silnice č. 
III/3049) 
p.p.č. 1352 o výměře 25 m2 ostatní plocha – silnice 
Kupní cena: 1.250 Kč (50 Kč/m2) 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 
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 3. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I.1. a I.2. tohoto 
usnesení 

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR  

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/80/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného stavbou silnice č. III/3049 

Prodávající: xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: v k.ú. Žernov u České Skalice a obci Žernov (zastavěný stavbou silnice č. 
III/3049) 
p.p.č. 1337 o výměře 42 m2 ostatní plocha – silnice 
Kupní cena: 2.100 Kč (50 Kč/m2) 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR  

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.3. tohoto usnesení 
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   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/81/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/304 

Prodávající: 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 24 025,- Kč), 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 24 025,- Kč)                       
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí II/304 
p. p. č. 1149/89 o výměře 961 m2 ostatní plocha - silnice,   
v k.ú. a obci Lípa nad Orlicí  
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 - správa majetku, následně 
podání žádosti o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
Kupní cena: 48 050,- Kč (50,- Kč/m2) 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemku 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/82/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/32426  

Prodávající: 
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xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 850,- Kč), 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 850,- Kč)                     
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí III/32426  
p. p. č. 685/23 o výměře 34 m2 ostatní plocha - silnice,   
v k.ú. a obci Nechanice 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 - správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
Kupní cena: 1 700,- Kč (50,- Kč/m2) 

 2. předán nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemku 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
 
 
USNESENÍ ZK/2/83/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/28450 

Prodávající: 
xxx                          
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí III/28450 
-část p. p. č. 1644/2 díl "a" o celkové výměře 706 m2, který je dle GP č. 573-412/2015 
sloučen do p.p.č. 2353 (ve vlastnictví Královéhradeckého kraje), ostatní plocha - 
silnice o celkové výměře 5371 m2,  
v k.ú. a obci Horní Brusnice  
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 - správa majetku, následně 
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žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
Kupní cena: 35 300,- Kč (50,- Kč/m2) 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemku 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/84/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků zastavěných silnicí č. II/304 

Prodávající: 
xxx                       
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: zastavěný silnicí II/304 
p. p. č. 1149/87 o výměře 1702 m2 ostatní plocha - silnice,   
p. p. č. 1149/88 o výměře 946 m2 ostatní plocha - silnice,  
v k.ú. a obci Lípa nad Orlicí 
Celková výměra: 2 648 m2 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 - správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
Kupní cena: 132 400,- Kč (50,- Kč/m2) 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

 3. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I. 1. a 2. tohoto 
usnesení 
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 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/85/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/328 43 

Prodávající: 
Lužanská zemědělská a.s., se sídlem Lužany  č.p. 197, 507  06  Lužany 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí III/328 43 
část st. p. č. 187/1, která je dle GP č. 515-63/2015 označena jako p.p.č. 929 o 
výměře 39 m2 ostatní plocha - silnice,  
v k.ú. Robousy 
Financování: kapitola 12 správa majetku, následně podání žádosti o refundaci ze 
státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
Kupní cena: 1 950,- Kč (50,- Kč/m2) 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemku 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
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USNESENÍ ZK/2/86/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/3089 

Prodávající: 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 3 000,- Kč), 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 3 000,- 
Kč)                     
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěné silnicí III/3089 
p. p. č. 506/16 o výměře 120 m2 ostatní plocha - silnice,   
v k.ú. a obci Lejšovka 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 - správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
Kupní cena: 6 000,- Kč (50,- Kč/m2) 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/87/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/284 

Prodávající: 
xxx 
Pozemek: zastavěný silnicí II/284 



Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
konaného dne 05.12.2016 
 

46 46 

p. p. č. 868/15 o výměře 1 176 m2 ostatní plocha - silnice,   
v k.ú. a obci Bílé Poličany  
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 - správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
Kupní cena: 58 800,- Kč (50 Kč/m2) 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemku 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje  
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/88/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/3089 

Prodávající: 
xxx                        
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí III/3089 
p. p. č. 867 o výměře 152 m2 ostatní plocha - silnice,   
v k.ú. a obci Hořiněves 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 - správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
Kupní cena: 7 600,- Kč (50,- Kč/m2) 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

 3. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I. 1. a 2. tohoto 
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usnesení 
 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemku 

pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 
II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/89/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/325 

Prodávající: 
xxx                      
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí II/325 
p. p. č. 946 o výměře 200 m2 ostatní plocha - silnice,   
v k.ú. a obci Hořiněves 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 - správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
Kupní cena: 10 000,- Kč (50,- Kč/m2) 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemku 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
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USNESENÍ ZK/2/90/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků zastavěných stavbami silnic II. a III. třídy 

Prodávající: ČR- Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 
622/11, Řepy, 163 00 Praha 6, zastoupen likvidátorem podniku Ing. Vladimírem 
Čapkem 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Celková výměra pozemků: 28653 m2 
Kupní cena: 1.432.650 Kč (50 Kč/m2) 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  správní poplatek za povolení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí kupující 
Pozemky: 

  a) okres Hradec Králové - celková výměra pozemků 11781 m2 
v k.ú. a obci Benátky zastavěná silnicí III/32530 
p.p.č. 389/16 o výměře 4 m2 ostatní plocha - silnice 
v k.ú. Bukovina u Hradce Králové a obci Černilov  zastavěná silnicí III/3085 
p.p.č. 1063 o výměře 1792 m2 ostatní plocha - silnice - spoluvlastnický podíl 1/2 tj. 
896 m2 

v k.ú. Dolní Neděliště a obci Neděliště  
zastavěné silnicí III/3252: 
p.p.č. 191/4 o výměře 739 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 269 o výměře 632 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 273 o výměře 481 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 274 o výměře 116 m2 ostatní plocha – silnice 
p.p.č. 275 o výměře 354 m2 ostatní plocha – silnice 
zastavěné silnicí III/3254: 
p.p.č. 262 o výměře 404 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 263 o výměře 61 m2 ostatní plocha – silnice 
p.p.č. 264 o výměře 314 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 265 o výměře 1376 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 267 o výměře 4 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 268 o výměře 661 m2 ostatní plocha – silnice 
v k.ú. a obci Dolní Přím zastavěná silnicí II/324 
p.p.č. 632/10 o výměře 60 m2 ostatní plocha – silnice - spoluvlastnický podíl 1/4 
tj. 15 m2 
v k.ú. a obci Holohlavy 
zastavěné silnicí III/3089: 
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p.p.č. 466/6 o výměře 122 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
p.p.č. 466/7 o výměře 126 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
zastavěné silnicí III/2857: 
p.p.č. 471/5 o výměře 482 m2 ostatní plocha – silnice  
zastavěné silnicí III/30810: 
p.p.č. 504/7 o výměře 58 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 504/9 o výměře 7 m2 ostatní plocha – silnice 
v k.ú. a obci Hořiněves zastavěné silnicí II/325 
p.p.č. 420/7 o výměře 484 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
p.p.č. 420/17 o výměře 67 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
p.p.č. 938 o výměře 986 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 949 o výměře 924 m2 ostatní plocha – silnice 
Věcné břemeno: 
na p.p.č. 420/7 v k.ú. Hořiněves vázne věcné břemeno dle smlouvy o zřízení 
věcného břemene zapsané na LV č. 8 pro k.ú. a obec Hořiněves 
v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice zastavěná silnicí III/2992 
p.p.č. 2197 o výměře 48 m2 ostatní plocha – silnice - spoluvlastnický podíl 3/8 tj. 
18 m2 
v k.ú. Polánky nad Dědinou a obci Třebechovice pod Orebem  zastavěné silnicí 
II/298 
p.p.č. 645/6 o výměře 128 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 645/7 o výměře 8 m2 ostatní plocha – silnice - spoluvlastnický podíl 1/3 tj. 
cca 3 m2 

v k.ú. a obci Světí zastavěné silnicí III/3252 
p.p.č. 387/5 o výměře 688 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
p.p.č. 473 o výměře 1631 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

  b) Okres Jičín - celková výměra pozemků 4678 m2 
v k.ú. Bělá u Pecky a obci Pecka  
zastavěná silnicí II/284: 
p.p.č. 551/4 o výměře 608 m2 ostatní plocha – silnice  
zastavěná silnicí III/28421: 
p.p.č. 579/3 o výměře 56 m2 ostatní plocha – silnice  
v k.ú. Dolní Černůtky a obci Jeřice zastavěná silnicí III/32512 
p.p.č. 696/3 o výměře 435 m2 ostatní plocha – silnice 
v k.ú. a obci Lukavec u Hořic zastavěné silnicí II/501 
p.p.č. 730/1 o výměře 25 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 730/2 o výměře 6 m2 ostatní plocha – silnice  
v k.ú. Radkyně a obci Nová Paka  
zastavěná silnicí III/28418: 
p.p.č. 414/1 o výměře 71 m2 ostatní plocha – silnice  
zastavěná silnicí II/284: 
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p.p.č. 432/7 o výměře 11 m2 ostatní plocha – silnice  
v k.ú. Štikov a obci Nová Paka zastavěné silnicí III/28418 
p.p.č. 550/1 o výměře 148 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 550/12 o výměře 542 m2 ostatní plocha – silnice 
v k.ú. Tereziny Dary a obci Lískovice zastavěné silnicí III/28048 
p.p.č. 613/5 o výměře 639 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 613/7 o výměře 1040 m2 ostatní plocha – silnice 
p.p.č. 613/12 o výměře 969 m2 ostatní plocha – silnice 
v k.ú. Žitětín a obci Jičíněves zastavěná silnicí II/328 
p.p.č. 275 o výměře 128 m2 ostatní plocha – silnice 

  c) okres Trutnov - celková výměra pozemků 12003 m2  
v k.ú. Bečkov a obci Bernartice zastavěné silnicí III/01614 
p.p.č. 862/7 o výměře 89 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 862/8 o výměře 3466 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 862/10 o výměře 1124 m2 ostatní plocha – silnice  
p.p.č. 862/18 o výměře 3865 m2 ostatní plocha – silnice 
p.p.č. 862/20 o výměře 3386 m2 ostatní plocha – silnice 
v k.ú. a obci Kunčice nad Labem zastavěná silnicí III/32551 
p.p.č. 754/3 o výměře 73 m2 ostatní plocha – silnice 

  d) okres Rychnov nad Kněžnou - celková výměra pozemků 191 m2 
 v k.ú. Malá Čermná nad Orlicí a obci Čermná nad Orlicí zastavěná silnicí III/3173 
p.p.č. 768/5 o výměře 180 m2 ostatní plocha – silnice 
Věcné břemeno: 
na p.p.č. 768/5 v k.ú. Malá Čermná nad Orlicí vázne věcné břemeno dle smlouvy o 
zřízení věcného břemene zapsané na LV č. 389 pro k.ú. Malá Čermná nad Orlicí a 
obci Čermná nad Orlicí 
v k.ú. a obci Rychnov nad Kněžnou zastavěná silnicí II/319 
p.p.č. 2947/14 o výměře 11 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR  

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
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 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.3. tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/91/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  r  u  š  í   
    usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/31/2222/2016 ze dne 12. 9. 2016 
  
 
USNESENÍ ZK/2/92/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemků 

Dárce: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Obdarovaný: obec Výrava 
Pozemky: pod stavbou autobusové točny při komunikaci č. III/2992 - výměra celkem  61 
m2 
část p.p.č. 1863/1, která je dle GP č. 322-13/2015 označena jako p.p.č. 1863/10 o 
výměře 59 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
část p.p.č. 1863/1, která je dle GP č. 322-13/2015 označena jako p.p.č. 1863/11 o 
výměře 2 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
v k. ú. a obci Výrava 
Omezující podmínka: zákaz zcizení na převáděných nemovitostech na dobu 10 let 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný 
Důvod odchylky od ceny obvyklé: veřejný zájem 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2017  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/93/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
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    darování pozemků 
Dárce: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Obdarovaný: město Jičín 
Pozemky: pod stavbou stezky pro chodce a cyklisty – celkem 258 m2 
část p.p.č. 449/1, která je dle GP č. 339-215/2015 označena jako p.p.č. 449/7 o výměře 
8 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
část p.p.č. 449/1, která je dle GP č. 339-215/2015 označena jako p.p.č. 449/8 o výměře 
139 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
část p.p.č. 449/1, která je dle GP č. 339-215/2015 označena jako p.p.č. 449/9 o výměře 
111 m2 ostatní plocha – zeleň 
v k. ú. Popovice u Jičína a obci Jičín  
Věcné břemeno: p.p.č. 449/1 je zatížena smlouvami o zřízení věcného břemene se 
společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 21.9.2015 a dále s Českými 
Radiokomunikace a. s., Praha 6 ze dne 2.9.2010 
Omezující podmínka: zákaz zcizení na převáděných nemovitostech na dobu 10 let 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný 
Důvod odchylky od ceny obvyklé: veřejný zájem 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2017  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/94/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemku 

Dárce: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Obdarovaný: město Dvůr Králové nad Labem 
Pozemek: pod stavbou autobusové zastávky 
část p.p.č. 441/2, která je dle GP č. 204-272/2015 označena jako p.p.č. 441/4 o výměře 
13 m2 ostatní plocha – jiná plocha 
v k. ú. Žireč Městys a obci Dvůr Králové nad Labem 
Věcné břemeno: p.p.č. 441/2 je zatížena smlouvou o zřízení věcného břemene ze dne 
19.6.2014 uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 
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Omezující podmínka: zákaz zcizení na převáděných nemovitostech na dobu 10 let 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný 
Důvod odchylky od ceny obvyklé: veřejný zájem 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2017  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/95/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemků 

Dárce: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Obdarovaný: obec Vestec 
Pozemky: pod stavbou místní komunikace – výměra celkem 1890 m2 
- část p.p.č. 267, která je dle GP č. 132-81/2015 označena jako p.p.č. 267/2 o výměře 
902 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
- část p.p.č. 267, která je dle GP č. 132-81/2015 označena jako p.p.č. 267/4 o výměře  11 
m2 ostatní plocha – jiná plocha 
- část p.p.č. 268, která je dle GP č. 133-88/2015 označena jako p.p.č. 268/2 o výměře 
977 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
v k. ú. Vestec u Hořiček a obci Vestec 
Věcné břemeno: 
pozemková parcela č. 267 je zatížena smlouvou o věcném břemeni ze dne 19.1.2009, 
která byla uzavřena mezi Královéhradeckým krajem, zastoupeným Správou a údržbou 
silnic Královéhradeckého kraje, p. o. Hradec Králové a společností ČEZ Distribuce, a. s. 
Omezující podmínka: zákaz zcizení na převáděných nemovitostech na dobu 10 let 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný 
Důvod odchylky od ceny obvyklé: veřejný zájem 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2017  
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USNESENÍ ZK/2/96/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemků 

Dárce: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Obdarovaný: obec Dětenice 
Pozemky: pod stavbou chodníků a zeleně - výměra celkem 1449 m2 
- část p.p.č. 1045/13, která je dle GP č. 335-30/2015 označena jako p.p.č. 1045/18 o 
výměře 26 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
- část p.p.č. 1096/1, která je dle GP č. 335-30/2015 označena jako p.p.č. 1096/3 o 
výměře 612 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
- část p.p.č. 1096/1, která je dle GP č. 335-30/2015 označena jako p.p.č. 1096/4 o 
výměře 17 m2 ostatní plocha – jiná plocha 
- část p.p.č. 1120/1, která je dle GP č. 335-30/2015 označena jako p.p.č. 1120/9 o 
výměře 204 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
- část p.p.č. 1120/1, která je dle GP č. 335-30/2015 označena jako p.p.č. 1120/10 o 
výměře 247 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
- část p.p.č. 1120/1, která je dle GP č. 335-30/2015 označena jako p.p.č. 1120/11 o 
výměře 314 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
- část p.p.č. 1120/1, která je dle GP č. 335-30/2015 označena jako p.p.č. 1120/12 o 
výměře 10 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
- část p.p.č. 1120/1, která je dle GP č. 335-30/2015 označena jako p.p.č. 1120/13 o 
výměře 19 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
v k. ú. a obci Dětenice 
Věcné břemeno: 
- p. p. č. 1045/13 a 1096/1 jsou zatíženy smlouvou o věcném břemeni ze dne 9.10.2015, 
která byla uzavřena mezi Královéhradeckým krajem, zastoupeným Správou silnic 
Královéhradeckého kraje, p. o. Hradec Králové a společností ČEZ Distribuce, a. s. 
- p. p. č. 1120/1 je zatížena smlouvami o věcném břemeni ze dne 2.6.2014, 1.7.2015 a 
9.10.2015, které byly uzavřeny mezi Královéhradeckým krajem, zastoupeným Správou 
silnic Královéhradeckého kraje, p. o. Hradec Králové a společností ČEZ Distribuce, a. s. 
Omezující podmínka: zákaz zcizení na převáděných nemovitostech na dobu 10 let 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný 
Důvod odchylky od ceny obvyklé: veřejný zájem 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
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  termín: 31.12.2017  
   

  
 
USNESENÍ ZK/2/97/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemků 

Dárce: Královéhradecký kraj  
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace  
Obdarovaný: obec Havlovice 
Pozemky: v k. ú. a obci Havlovice (pod stavbou chodníků v obci) 
p.p.č. 1444/20 o výměře 11 m2 ostatní plocha- ostatní komunikace 
p.p.č. 1624/3 o výměře107m2 ostatní plocha- jiná plocha 
p.p.č. 1624/4o výměře 31 m2  ostatní plocha- jiná plocha 
p.p.č. 1628/1 o výměře 115 m2 ostatní plocha- jiná plocha 
Výměra pozemků celkem: 264 m2  
Omezující podmínka: zákaz zcizení na převáděných nemovitostech na dobu 10 let 
Důvod odchylky od ceny obvyklé: veřejný zájem 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí hradí obdarovaný 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2017  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/98/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování částí pozemků  

Dárce: Královéhradecký kraj  
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace  
Obdarovaný: městys Pecka 
Pozemky: v k.ú. Vidonice a obci Pecka (pod stavbou chodníku u autobusové zastávky) 
- část p.p.č. 370/18 o výměře 11 m2 dle GP č. 199-453/2015 označena jako p.p.č. 
370/64 ostatní plocha-silnice 
- část p.p.č. 370/59 o výměře 14 m2 dle GP č. 199-453/2015 označena jako p.p.č. 
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370/59 ostatní plocha-silnice 
- část p.p.č. 370/61 o výměře 9 m2 dle GP č. 199-453/2015 označena jako p.p.č. 370/65 
ostatní plocha-silnice 
Výměra pozemků celkem: 34 m2 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí hradí obdarovaný 
Omezující podmínka: zákaz zcizení na převáděných nemovitostech na dobu 10 let 
Důvod odchylky od ceny obvyklé : veřejný zájem 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2017  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/99/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemku v k.ú. a obci Kovač do vlastnictví obce Kovač  

Dárce: Královéhradecký kraj  
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace  
Obdarovaný: obec Kovač 
Pozemek: zastavěný v obci stavbou chodníku podél silnice III/328 34 
část p. p. č. 447/1, která je dle GP č. 169-733/2015 označena jako p.p.č. 447/7 o výměře 
625 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace, 
v k.ú. Kovač 
Věcná břemena: na p.p.č. 447/1 váznou věcná břemena dle smluv se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. Děčín ze dne 5. 8. 2011 a ze dne 13. 8. 2014 a s obcí Kovač ze dne 25. 2. 
2015 
Důvod odchylky od ceny obvyklé : veřejný zájem 
Omezující podmínka: zákaz zcizení na převáděné nemovitosti na dobu 10 let 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2017  
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USNESENÍ ZK/2/100/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k 

pozemní komunikaci III/299 16 
Budoucí dárce: Královéhradecký kraj  
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace  
Budoucí obdarovaný: obec Kuks 
Termín uzavření darovací smlouvy: do 90 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí 
silničního správního úřadu 
Nemovitost v k. ú. Kašov a obci Kuks: 
stavba silnice III/299 16 včetně součástí a příslušenství  
úsek od křižovatky se silnicí III/299 15 (UB 0344 A 098), provozní staničení 0,000 km, 
po konec silnice III/299 16 (UB 0344 A 102), provozní staničení 0,473 km – v celkové 
délce 0,473 km 

 2. darování nemovitostí 
Dárce: Královéhradecký kraj  
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace  
Obdarovaný: obec Kuks 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný 
Důvod odchylky od ceny obvyklé: veřejný zájem 
Omezující podmínka: zákaz zcizení na převáděných nemovitostech na dobu 10 let 
Nemovitosti v k. ú. Kašov a obci Kuks: 

  a) stavba silnice III/299 16 včetně součástí a příslušenství 
úsek od křižovatky se silnicí III/299 15 (UB 0344 A 098), provozní staničení 0,000 
km, po konec silnice III/299 16 (UB 0344 A 102), provozní staničení 0,473 km – v 
celkové délce 0,473 km 

  b) pozemek pod stavbou silnice III/299 16 
p. p. č. 352/1 o výměře 2703 m2  ostatní plocha - ostatní komunikace 

II.  u  k  l  á  d  á   
     PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje  
 1. uzavřít a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv 

k pozemní komunikaci dle bodu I.1. tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2017  
  

 

 2. po vydání rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o změně kategorie 
pozemní komunikace uzavřít a podepsat smlouvy darovací dle bodu I.2. tohoto 
usnesení 
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   termín: 31.12.2018  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/101/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  r  e  v  o  k  u  j  e   
    usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/16/1050/2014 ze dne 

15.9.2014 a doplňuje v části I.2. "schvaluje":  
Omezující podmínka: zákaz zcizení na převáděných pozemcích na dobu 10 let 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu na pozemky včetně omezující podmínky uvedené v 
tomto usnesení 

  termín: 31.12.2017  
   

  
 
USNESENÍ ZK/2/102/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: obec Dětenice  
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí č. II/280 - výměra celkem 99 m2 
část p.p.č. 1025/1, která je dle GP č. 335-30/2015 oddělena a označena jako p.p.č. 
1025/11 o výměře 49 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
část p.p.č. 1025/4, která je dle GP č. 335-30/2015 oddělena a označena jako p.p.č. 
1025/12 o výměře 50 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
v k. ú. a obci Dětenice 
Věcné břemeno: 
- p. p. č. 1025/1 je zatížena smlouvami o věcném břemeni ze dne 31.7.2015 a 
27.10.2015, které byly uzavřeny mezi Královéhradeckým krajem, zastoupeným 
Správou silnic Královéhradeckého kraje, p. o. Hradec Králové a společností ČEZ 
Distribuce, a. s. a ze dne 7.7.2014 uzavřenou se společností ARTOUR ENERGY a. s. 
Praha 
- p. p. č. 1025/1 a 1025/4 jsou zatíženy smlouvami o věcném břemeni ze dne 
27.10.2015, které byly uzavřeny mezi Královéhradeckým krajem, zastoupeným 
Správou silnic Královéhradeckého kraje, p. o. Hradec Králové a společností ČEZ 
Distribuce, a. s. 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 
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nemovitostí hradí obdarovaný 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci: Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/103/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: obec Vestec  
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/304 20 
část p.p.č. 773, která je dle GP č. 132-81/2015 oddělena a označena jako p.p.č. 773/2 
o výměře 612 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. Vestec u Hořiček a obci Vestec 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci: Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
 



Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
konaného dne 05.12.2016 
 

60 60 

USNESENÍ ZK/2/104/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: městys Pecka  
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemky:  v k.ú. Bukovina u Pecky a obci Pecka (zastavěné stavbou silnice III/28440) 
p.p.č. 624/2 o výměře 961 m2 ostatní plocha – silnice 
p.p.č. 637/29 o výměře 17907 m2 ostatní plocha – silnice 
Výměra pozemků celkem: 18 868 m2 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci: Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I.1. a bodu I.2. tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

  
 
USNESENÍ ZK/2/105/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  r  u  š  í   
    v plném rozsahu usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/14/894/2014 ze 

dne 28. 4. 2014 a č. ZK/19/1287/2015 ze dne 2. 2. 2015 
  
 
USNESENÍ ZK/2/106/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    žádost města Opočno o bezúplatný převod souboru nemovitostí tvořících areál kláštera 

Opočno z majetku Královéhradeckého kraje do majetku města Opočno dle důvodové 
zprávy 
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II.  n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    bezúplatný převod souboru nemovitostí tvořících areál kláštera Opočno z majetku 

Královéhradeckého kraje do majetku města Opočno 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Mgr. Václavu Řehořovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje,  

informovat o přijatém usnesení město Opočno 
  termín: 30.12.2016  

   

  
 
USNESENÍ ZK/2/107/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    žádost vlastníka pozemku, zda Královéhradecký kraj uplatňuje předkupní právo k 

pozemku v k. ú. Robousy dle ustanovení § 101 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    nevyužít předkupního práva k pozemku v k.ú. Robousy a jeho výmaz v katastru 

nemovitostí v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 183/2006 Sb. 
Vlastník pozemku: město Jičín 
Pozemek:   
- pozemek p. p. č.  864/8 o výměře 2.768 m2 orná půda v k. ú. Robousy 
Veškeré náklady spojené s výmazem předkupního práva a jeho výmaz z katastru 
nemovitostí: uhradí a provede vlastník pozemku  

III.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat potvrzení o zániku věcného práva předkupního k pozemku v k. ú. Robousy dle 
ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., dle bodu II. tohoto usnesení 

  termín: 31.01.2017  
   

  
 
USNESENÍ ZK/2/108/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  d  e  l  e  g  u  j  e   
    dle ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve 

znění pozdějších předpisů, pana Mgr. Martina Červíčka, xxx jako zástupce 
Královéhradeckého kraje na valné hromady (řádné i mimořádné) obchodní společnosti 
OREDO s.r.o. a to namísto pana Karla Janečka, xxx, který byl delegován k uvedenému 
na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/3/108/2013 ze dne 
28.1.2013. 
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USNESENÍ ZK/2/109/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. návrh na výplatu měsíční odměny v maximálních částkách za výkon souběhu funkcí 

pro neuvolněnou náměstkyni hejtmana, která zároveň vykonává funkci členky 
výborů/komisí, s platností od 1. 1. 2017. 

 2. návrh na výplatu měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, který vykonává předsedu výboru a 
zároveň je členem v dalších výborech/komisích zřízených Zastupitelstvem a Radou 
Královéhradeckého kraje, a to až do výše 24 500,- Kč. Měsíční odměna v souhrnu 
odměn za jednotlivé funkce bude náležet od 1. 1. 2017. 

 3. návrh na výplatu měsíční odměny až do výše 16 220,- Kč za výkon souběhu funkcí 
pro ostatní neuvolněné členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s platností 
od 1. 1. 2017. 

 4. Měsíční odměna bude náležet i náhradníkům, kteří nastupují za člena 
zastupitelstva v případě uprázdnění mandátu v zastupitelstvu kraje, a to od 1. dne 
v měsíci, kdy nový člen zastupitelstva složí slib. 

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

zajistit realizaci usnesení 
  termín: 05.12.2016  

   

 
 
 
 
 
 
      PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
        hejtman Královéhradeckého kraje 


