
 
 

USNESENÍ  

ze 7. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
 

konaného dne 11.09.2017 
 

 

USNESENÍ ZK/7/413/2017 

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 13.06.2017 do 

04.09.2017 

 

 

USNESENÍ ZK/7/414/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   

 1. vyjádření výboru Základní odborové organizace Muzea východních Čech k  

"Otevřenému dopisu části vědecké rady Muzea východních Čech" (příloha č. 1) 

 2. odpověď Ředitelství silnic a dálnic ČR k vyjádření Rady městyse Častolovice 
ohledně přípravy stavby obchvatu silnice I/11 v k. ú. Častolovice ve vazbě na rozvoj 
průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou (příloha č. 2) 

 3. výzvu starostů měst Královéhradeckého kraje apelující na úpravu dotačních 

pravidel Programu obnovy Královéhradeckého kraje a úpravu rozpočtu tohoto 

dotačního programu (příloha č. 3) 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Pavlu Hečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o možnostech řešení výzvy 

uvedené v odst. I.3 tohoto usnesení 

  termín: 30.10.2017  
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USNESENÍ ZK/7/415/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    novelu Jednacího řádu Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

dle přílohy důvodové zprávy, a to s účinností ke dni schválení. 

II.  u  k  l  á  d  á   

    JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 

zajistit zveřejnění Jednacího řádu Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje. 

  termín: 30.09.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/416/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  r  e  v  o  k  u  j  e   

 1. usnesení ZK/2/109/2016 ze dne 05.12.2016 v části I. 2. schvaluje a nahrazuje ho 

následujícím zněním: 

I. schvaluje 

1. návrh na výplatu měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, který vykonává předsedu výboru/komise a 

zároveň je členem dalších výborů/komisí zřízených Zastupitelstvem a Radou 

Královéhradeckého kraje, a to až do výše 24.500,- Kč. Měsíční odměna v souhrnu 

odměn za jednotlivé funkce bude náležet ode dne schválení v Zastupitelstvu 

Královéhradeckého kraje. 

II.  u  k  l  á  d  á   

    JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  termín: 11.09.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/417/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    poskytnutí finančního daru z rozpočtu ostatních příspěvků a darů kapitoly 18 - 

zastupitelstvo kraje (2017) ve výši: 

175.000 Kč obci Přepychy (IČ 00275280) jako odměnu za vítězství v krajském kole 

soutěže Vesnice roku 2017 
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II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 31.12.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/418/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    žádosti o poskytnutí dotací na individuální účel dle důvodové zprávy a žádostí, 

přiložených k důvodové zprávě 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. poskytnutí dotací na individuální účel žadatelům dle důvodové zprávy v celkové 

výši 335.000 Kč z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje 

 2. návrhy smluv (příloha důvodové zprávy č. 1-2) k uzavření s příjemci dotací 

 3. neposkytnutí dotace na individuální účel žadateli dle důvodové zprávy 

III.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 31.12.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/419/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  t  a  n  o  v  í   

 1. pro volební období 2016 - 2020, 9 členů Rady Královéhradeckého kraje uvolněných 

pro výkon funkce, a to hejtmana, 4 náměstků a dalších 4 členů rady kraje, s 

účinností od 23.10.2017  

 2. Mgr. Martinu Berdychovou, náměstkyni hejtmana Královéhradeckého kraje, jako 

uvolněnou pro výkon funkce od 23.10.2017 

 

 

USNESENÍ ZK/7/420/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s c h v a l u j e   

    stažení bodu č. 7 – Vyjádření k záměru stavby vodní nádrže Pěčín 

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

svolat seminář k záměru stavby vodní nádrže Pěčín 

termín: 30.11.2017 

 

 

USNESENÍ ZK/7/421/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   

    čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2017 

 

 

USNESENÍ ZK/7/422/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017 včetně příloh usnesení č. 

1 - 4 

 2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

(zajištění regionální funkce knihoven - Příloha č. 5) 

 3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho 

výkon (obecně prospěšné společnosti Filharmonie Hradec Králové a Klicperovo 

divadlo Hradec Králové - Příloha č. 6) 

 4. Smlouvu o návratné finanční výpomoci se Střední odbornou školou veterinární, 

Hradec Králové (Příloha č. 7) 

 5. Smlouvu o návratné finanční výpomoci se Střední školou zemědělskou a 

ekologickou a středním odborným učilištěm chladicí a klimatizační techniky, 

Kostelec nad Orlicí (Příloha č. 8) 

 

 

USNESENÍ ZK/7/423/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení) návrh společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. na změnu obchodní firmy 

společnosti, která bude od 1. 10. 2017 znít ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje 

a.s.; na doplnění předmětu podnikání „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci“ na základě živnostenského oprávnění společnosti do stanov a 

s tím související návrh na změnu stanov společnosti s účinností od 1. 10. 2017 
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II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení) změnu stanov společnosti ve znění předloženém v příloze s účinností od 

1.10.2017 

III.  u  k  l  á  d  á   

 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

aby jménem Královéhradeckého kraje učinil právní jednání- rozhodnutí jediného 

akcionáře při výkonu funkce valné hromady společnosti SÚS Královéhradeckého 

kraje a.s. a přijal nové znění stanov 

   termín: 25.09.2017  
  

 

 2. Mgr. Martinu Červíčkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje   

zajistit prostřednictvím představenstva společnosti SÚS Královéhradeckého kraje 

a.s. zápis nového znění stanov do obchodního rejstříku 

   termín: 30.09.2017  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/424/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    "Postup Správy silnic Královéhradeckého kraje zejména při uzavírání smluv ve věci 

zvláštního užívání silnic, silničních a silničních pomocných pozemků v majetku 

Královéhradeckého kraje" 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    "Postup Správy silnic Královéhradeckého kraje zejména při uzavírání smluv ve věci 

zvláštního užívání silnic, silničních a silničních pomocných pozemků v majetku 

Královéhradeckého kraje" 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Mgr. Martinu Červíčkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 

informovat ředitele příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje o 

přijatém usnesení 

  termín: 31.10.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/425/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. uzavření veřejnoprávních smluv  (ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy) s 

poskytovateli zdravotních služeb dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
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 2. zvýšení příspěvku na provoz dotčeným příspěvkovým organizacím 

Královéhradeckého kraje dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   

 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje: 

podepsat smlouvy dle bodu I. 1. toho usnesení 

   termín: 15.10.2017  
  

 

 2. Ing. Aleši Cabicarovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje: 

zajistit realizaci bodu I. 2. tohoto usnesení 

   termín: 15.10.2017  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/426/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    žádost Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje o poskytnutí 

neinvestiční dotace na "Realizaci Stipendijních programů Zdravotnického nadačního 

fondu Královéhradeckého kraje pro akademické roky 2017 – 2018 a 2018 – 2019"  

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačnímu fondu 

Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 

28813651 ve výši 5.500.000,- Kč z ostatních běžných výdajů kapitoly 15 - zdravotnictví 

na rok 2017 dle důvodové zprávy. 

b) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje se 

Zdravotnickým nadačním fondem Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 

Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 28813651 dle přílohy důvodové zprávy 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Ing. Aleši Cabicarovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje  

zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 30.09.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/427/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    návrh na úpravu vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 2017 u 

společností Oblastní nemocnice Náchod a.s., Oblastní nemocnice Jičín a.s., Oblastní 

nemocnice Trutnov a.s. a Městské nemocnice, a.s. dle důvodové zprávy 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
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    1. úpravu vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 2017 

následovně: 

   a) Oblastní nemocnice Náchod a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 12.261.862,- Kč 

   b) Oblastní nemocnice Jičín a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 9.630.950,- Kč 

   c) Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 6.173.079,- Kč 

   d) Městská nemocnice, a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 1.934.109,- Kč 

2. v rámci běžných výdajů kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2017 navýšit neinvestiční 

transfery  

   akciovým společnostem celkem ve výši 30.000.000,- Kč a ve stejné výši snížit rezervu 

pro a.s. dle důvodové zprávy 

III.  u  k  l  á  d  á   

 1. JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

zapracovat přijaté usnesení do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 

2017 

   termín: 11.09.2017  
  

 

 2. Ing. Aleši Cabicarovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

a) zajistit realizaci usnesení 

b) informovat předsedy představenstev zdravotnických akciových společností o 

přijatém usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/428/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    varianty řešení vlastnických vztahů k budově Regiocentra Nový pivovar a zvážilo 

možnosti dalšího postupu. 

II.  z  v  o  l  i  l  o   

    variantu mimořádné splátky leasingu – souboru nemovitých věcí Regiocentra Nový

pivovar, a to v celkové výši 100 milionů Kč, a to v poměru 60 milionů Kč půjčkou KHK 

vůči společnosti Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27521087, se 

sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, a částkou ve výši 40 

milionů Kč z prostředků společnosti Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s. 

III.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
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    poskytnutí bezúročné finanční půjčky ve výši 60.000.000 Kč společnosti Správa 

nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27521087, se sídlem Pivovarské 

náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 2632, formou dodatku č. 2 ke 

smlouvě o půjčce uzavřené mezi stranami dne 25. 9. 2007, který je přílohou důvodové 

zprávy tohoto usnesení, a to výhradně za účelem mimořádné úhrady části zůstatkové 

hodnoty předmětu leasingu- souboru nemovitých věcí Regiocentra Nový pivovar, dle 

nájemní (leasingové) smlouvy ze dne 14. 1. 2004, v celkové výši 100.000.000 Kč na 

účet leasingového pronajímatele, společnosti Erste Group Immorent ČR s.r.o., IČO: 

25118749, se sídlem Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 51256. Aktuální výše 

pohledávky za společností Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s.: 

352.264.933 Kč. Splatnost ke dni: 31.10.2027 

IV.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce, uzavřené mezi Královéhradeckým krajem a 

společností Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s. dne 25.09.2007, za 

podmínek dle bodu III. tohoto usnesení. 

  termín: 31.10.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/429/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    Koncepci rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2017 - 2020 

II.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   

 1. Radu Královéhradeckého kraje aktualizacemi Koncepce rodinné politiky 

Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 a schvalováním ročních realizačních plánů 

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 pro období 2018 

– 2020 

   termín: 31.01.2020  
  

 

 2. Ing. Vladimíra Dernera, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje,  

zajištěním naplňování Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2017 – 

2020 

   termín: 31.03.2021  
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USNESENÍ ZK/7/430/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 

108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017, na dotace 

budou použity finanční prostředky z dotací na sociální služby kapitoly 28, z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na rok 2017, dle Přílohy č. 1 

II.  p  r  o  m  í  j  í   

    denní zpoždění podání žádosti o dotaci viz důvodová zpráva K-centru Laxus a osobní 

asistenci Orion 

III.  u  k  l  á  d  á   

 1. JUDr. Rudolfu Coganovi, Ph. D., členu Rady Královéhradeckého kraje, 

promítnout přijaté usnesení do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 

2017 

   termín: 11.09.2017  
  

 

 2. Ing. Vladimíru Dernerovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 29.09.2017  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/431/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    dočerpání rezervy v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb 

definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou 

Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město 

Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017 dle Přílohy č. 1 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Ing. Vladimíru Dernerovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 30.10.2017  
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USNESENÍ ZK/7/432/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. vyhlášení 2. kola dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v 

zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017 

 2. výzvu k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 

na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů 2. kolo viz Příloha č. 1 

 3. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu 

sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů 2. kolo viz Příloha č. 2 

 4. vzor dotační smlouvy viz Příloha č. 3 

 5. vzor dodatku k dotační smlouvě viz Příloha č. 4 

 6. jmenování hodnotící komise pro vyhlášený dotační program ve složení: 

Ing. Vladimír Derner 

Mgr. Jana Drejslová 

PaedDr. Josef Lukášek 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Ing. Vladimíru Dernerovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 

 zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 30.11.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/433/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. Vyhlášení dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje pro rok 2018, kterou Královéhradecký kraj obdrží ze státního rozpočtu 

(kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních 

služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů viz Příloha č. 1 a důvodová zpráva 

 2. Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude 

financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj 

obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu 

poskytování sociálních služeb v roce 2018 viz Příloha č. 2 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Ing. Vladimíru Dernerovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 
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zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 15.09.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/434/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    převedení majetku na základě ukončení realizace projektu „Dovybavení speciálních 

výslechových místností pro zvlášť ohrožené oběti a svědky trestných činů na Územních 

odborech policie v Královéhradeckém kraji“ formou darovací smlouvy dle ust. § 2055 

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dle Přílohy č. 

2 důvodové zprávy) 

II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat darovací smlouvu dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 

  termín: 25.09.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/435/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   

    informaci o provedených rozpočtových opatřeních u státních účelových dotací odvětví 

školství pro rok 2017 dle důvodové zprávy a tabulek v příloze důvodové zprávy 

 

 

USNESENÍ ZK/7/436/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    závěrečnou zprávu k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na  Hrách VIII. letní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2017 (dále jen ODM 2017) 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    z částky vyčleněné v rozpočtu Královéhradeckého kraje pro zajištění výpravy 

Královéhradeckého kraje na ODM 2017 – kap. 9, poskytnutí: 

 1. daru v podobě reprezentačního oblečení, vybavení a dresů Královéhradeckému 

krajskému atletickému svazu, ČBF - Oblast Východní Čechy, evidenční číslo ČBF 07, 

Svazu cyklistiky Královéhradeckého kraje, o.s., České florbalové unii, 

Královéhradeckému krajskému fotbalovému svazu, Královéhradeckému svazu 

karate, z.s., Královéhradeckému krajskému svazu ČSOS, Krajskému svazu ČSPS – 
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Královéhradecký kraj, ČSS, z.s. Královéhradeckému krajskému sdružení ČSS, 

Královéhradeckému krajskému svazu stolního tenisu, Východočeskému oblastnímu 

tenisovému svazu, z.s., Českému volejbalovému svazu a Královéhradecké krajské 

organizaci ČUS (zastupující krajské sportovní svazy bez právní subjektivity a další 

členy krajské výpravy) vč. darovacích smluv dle příloh důvodové zprávy 

 2. finančního daru - GSC – AUTO spol. s r. o. (4.500,- Kč), Liboru Kračmarovi (1.800,- 

Kč), Radku Satranskému (2.700,- Kč), Petru Mrňávkovi (2.000,- Kč), Stanislavu 

Papežovi (2.500,- Kč) a Mgr. Pavlu Káňovi (2.400,- Kč) na zajištění dopravy členů 

výpravy Královéhradeckého kraje při ODM 2017 vč. darovacích smluv dle příloh 

důvodové zprávy 

III.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

uzavřít a podepsat darovací smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení 

  termín: 15.11.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/437/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    poskytnutí neinvestiční individuální dotace (z finančních prostředků v kapitole 9.) vč. 

smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy důvodové zprávy TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, 

z.s. (IČ: 47462965) na podporu pořádání 25. ročníku závodu Trutnovský triatlon "ZPA 

Smart Energy TRIATLON" ve výši 15.000,- Kč 

II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

uzavřít a podepsat smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 

  termín: 31.10.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/438/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    Příslib profinancování projektů předložených do IROP 2.4 ITI Hradecko-Pardubická 

aglomerace a projektů předložených do IROP výzvy č. 32 Infrastruktura pro střední 

školy a vyšší odborné školy a výzvy č. 33 Infrastruktura pro střední školy a vyšší 

odborné školy (SVL) v letech 2017 – 2019 na předfinancování, kofinancování a 

financování nezpůsobilých nákladů ve výši dle důvodové zprávy. 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    Příslib profinancování projektů předložených do IROP 2.4 ITI Hradecko-Pardubická 
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aglomerace a projektů předložených do IROP výzvy č. 32 Infrastruktura pro střední 

školy a vyšší odborné školy a výzvy č. 33 Infrastruktura pro střední školy a vyšší 

odborné školy (SVL) v letech 2017 – 2019 na předfinancování, kofinancování a 

financování nezpůsobilých nákladů ve výši dle důvodové zprávy. 

III.  u  k  l  á  d  á   

    JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, Ph.D., členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení. 

  termín: 31.12.2018  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/439/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

 1. návrh na poskytnutí investičních dotačních prostředků na veřejně prospěšné 

projekty v oblasti regionálního rozvoje v dotačním programu 17RRD05 „Rozvoj a 

budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji“ v 

celkovém objemu 19.269.000 Kč dle přílohy č. 1 usnesení 

 2. návrh na poskytnutí investičních dotačních prostředků na veřejně prospěšné 

projekty v oblasti regionálního rozvoje v dotačním programu 17RRD11 „Zvýšení 

akceschopnosti jednotek požární ochrany v Královéhradeckém kraji“ v celkovém 

objemu 12.431.000 Kč dle přílohy č. 2 usnesení 

 3. návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotace z Dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje dle přílohy č. 3 usnesení se žadateli o dotaci dle přílohy č. 

1 usnesení a dle přílohy č. 4 usnesení se žadateli o dotaci dle přílohy č. 2 důvodové 

zprávy usnesení 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. poskytnutí investičních dotačních prostředků na veřejně prospěšné projekty v 

oblasti regionálního rozvoje v dotačním programu 17RRD05 „Rozvoj a budování 

dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji“ v celkovém 

objemu 19.269.000 Kč dle přílohy č. 1 usnesení 

 2. poskytnutí investičních dotačních prostředků na veřejně prospěšné projekty v 

oblasti regionálního rozvoje v dotačním programu 17RRD11 „Zvýšení 

akceschopnosti jednotek požární ochrany v Královéhradeckém kraji“ v celkovém 

objemu 12 431 000 Kč dle přílohy č. 2 usnesení 

 3. uzavření smluv o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

dle přílohy č. 3 usnesení se žadateli o dotaci dle přílohy č. 1 usnesení a dle přílohy 

č. 4 usnesení se žadateli o dotaci dle přílohy č. 2 důvodové zprávy usnesení 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Pavlu Hečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
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zajistit realizaci usnesení v bodě II. 

  termín: 29.12.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/440/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

 1. návrh na poskytnutí neinvestičních dotačních prostředků na veřejně prospěšné 

projekty z kapitoly 48 Dotační fond rozpočtu Královéhradeckého kraje II. změnou 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017 a to příjemcům v dotačním 

programu 17SPT06 ve formě navýšení již poskytnuté dotace a dále žádostem v 

zásobníku projektu tohoto programu dle přílohy č. 1 usnesení 

 2. návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotace z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje a dodatků č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z 

dotačního fondu Královéhradeckého kraje dle přílohy č 1 a přílohy č. 2 a č. 3 

usnesení. 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. poskytnutí neinvestičních dotačních prostředků na veřejně prospěšné projekty v 

oblasti sport a tělovýchova v dotačním programu 17SPT06 dle přílohy č. 1 usnesení 

v celkovém objemu 1.500.000 Kč z kapitoly 48 Dotační fond odvětví sport a 

tělovýchova 

 2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

a Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého 

kraje dle přílohy č. 2 a č. 3 usnesení s žadateli o dotaci dle přílohy č. 1 usnesení 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Pavlu Hečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 01.12.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/441/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    žádosti o poskytnutí dotací na individuální účel dle důvodové zprávy a žádostí, 

přiložených k důvodové zprávě, v návaznosti na III. změnu rozpočtu KHK na rok 2017 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. poskytnutí dotací na individuální účel žadatelům dle důvodové zprávy a jejich 

příloh, v celkové výši 1.691.000 Kč neinvestičních a 17.121.129 Kč investičních z 
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kapitoly 48 - dotační fond 

 2. uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje žadatelům 

o dotaci na individuální účel dle přílohy důvodové zprávy 

 3. neposkytnutí dotací na individuální účel žadatelům dle důvodové zprávy a jejich 

příloh, kteří nemají na projekt vyčleněny prostředky v rámci III. změny rozpočtu 

KHK na rok 2017 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Pavlu Hečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 31.10.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/442/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    žádost obce Stěžery o prominutí odvodu a příslušného penále za porušení rozpočtové 

kázně při čerpání dotace na snížení energetické náročnosti budovy KD 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    prominutí nařízeného odvodu za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté obci 

Stěžery na snížení energetické náročnosti budovy KD ve výši 98%, tj. 588.000 Kč a 

příslušného penále v plné výši, tj. 386.354 Kč 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Pavlu Hečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 30.09.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/443/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    žádost obce Nové Město IČO 00269239 o prominutí odvodu za porušení rozpočtové 

kázně uloženého ve výši 380.000 Kč, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

II.  p  r  o  m  í  j  í   

    obci Nové Město IČO 00269239 95% odvodu za porušení rozpočtové kázně, tj. 361.000 

Kč 
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USNESENÍ ZK/7/444/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

 1. žádost spolku DPS Červánek a Jitřenka z.s., IČO: 03743497 o změnu projektu 

17KPG01-0090 dle přílohy č. 1 usnesení 

 2. návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje dle 
přílohy č. 2 usnesení 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. změnu v projektu 17KPG01-0090 - Koncertní zájezd DPS Červánek 2017 dle přílohy 

č. 1 usnesení 

 2. uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

dle přílohy č. 2 usnesení 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Pavlu Hečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 31.10.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/445/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

 1. nabídku členství Královéhradeckého kraje v Asociaci měst pro cyklisty, dle přílohy 

č. 1 

 2. podmínky členství Královéhradeckého kraje v Asociaci měst pro cyklisty a 

každoroční finanční příspěvek Královéhradeckého kraje ve výši 30.000 Kč, hrazený 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kapitoly 39 (pro rok 2017 je tato částka již v 

rozpočtu Královéhradeckého kraje, kapitoly 39 alokována) 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    členství Královéhradeckého kraje v Asociaci měst pro cyklisty a podání žádosti o 

členství, včetně každoročního finančního příspěvku ve výši 30.000Kč, dle důvodové 

zprávy 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Pavlu Hečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit podání žádosti o členství Královéhradeckého kraje v Asociaci měst pro cyklisty 

  termín: 05.10.2017  
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USNESENÍ ZK/7/446/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    žádost obce Orlické Záhoří o poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci 

projektu "Poznej Sudety na lyžích" 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. poskytnout návratnou finanční výpomoc obci Orlické Záhoří v maximální výši 

16.652.774 Kč na předfinancování výdajů projektu „Poznej Sudety na lyžích“, 

spolufinancovaného z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 

 2. uzavření smlouvy dle přílohy důvodové zprávy s obcí Orlické Záhoří o návratné 

finanční výpomoci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování 

realizace uvedeného projektu 

 3. zvýšení kapitálových výdajů na předfinancování a kofinancování kapitoly 39 – 

regionální rozvoj a cestovní ruch určených na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci obci Orlické Záhoří v částce 16.652.774 Kč za současného zvýšení 

daňových příjmů kraje ve stejné výši 

III.  u  k  l  á  d  á   

 1. Bc. Pavlu Hečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 31.10.2017  
  

 

 2. JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, Ph. D., členu Rady Královéhradeckého kraje,  

promítnout přijaté usnesení dle bodu II. 3. do 3. změny rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na rok 2017 

   termín: 31.10.2017  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/447/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    Souhlas ručitele s dohodou Banky a Klienta o změně závazku ke smlouvě o 

kontokorentním úvěru Centra evropského projektování a.s., dle přílohy č. 2 

II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje podepsat Souhlas 

ručitele s dohodou Banky a Klienta o změně závazku ke smlouvě o kontokorentním 

úvěru Centra evropského projektování a.s. 

  termín: 30.09.2017  
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USNESENÍ ZK/7/448/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    návrh dotačního programu "17OPK02 - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v 

Královéhradeckém kraji II" (Kotlíkové dotace), dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. dotační program "17OPK02 - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v 

Královéhradeckém kraji II" (Kotlíkové dotace); 

 2. vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory na výměnu zastaralých 

zdrojů vytápění v domácnostech se zveřejněním od 26. 9. 2017 a zahájením příjmu 

projektových žádostí od 30. 10. 2017 prostřednictvím Krajského dotačního portálu 

DOTIS  

III.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   

    Radu Královéhradeckého kraje provádět v rámci daného dotačního programu změny a 

vyhlašovat další výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory z prostředků projektu 

"Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II", reg. č. 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005163 

  termín: 31.12.2020  
   

IV.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Pavlu Hečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, zajistit plnění přijatého 

usnesení. 

  termín: 31.12.2020  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/449/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    Deklaraci partnerství k mikroprojektu „Společná propagace česko-polského příhraničí“ 

realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu 

Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále jen „Deklarace partnerství“). 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    Deklaraci partnerství. 

III.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat 

Deklaraci partnerství. 

  termín: 30.10.2017  
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USNESENÍ ZK/7/450/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    důvodovou zprávu k předkládanému bodu včetně přehledu přijatých žádosti o 

poskytnutí dotace z krajského dotačního programu „Podpora přípravy projektových 

záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje – 17SMAC01“ uvedených v příloze č. 1 

důvodové zprávy k tomuto usnesení 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. poskytnutí dotace Fakultní nemocnici Hradec Králové, IČ: 179906 ve výši 249.600 

Kč a Univerzitě Hradec Králové, IČ: 62690094 ve výši 353.564,93 Kč dle 

parametrů specifikovaných v příloze č. 1 důvodové zprávy k tomuto usnesení 

 2. uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s žadateli 

o dotaci uvedenými v bodě II. odst. 1 tohoto usnesení a to dle schváleného vzoru 

smlouvy, který je přílohou č. 1 výše specifikovaného krajského dotačního 

programu s parametry uvedenými v příloze č. 1 důvodové zprávy k tomuto 

usnesení 

III.  n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    poskytnutí dotace Univerzitě Karlově, IČ 00216208 z důvodů nesplnění 

neopravitelného kritéria přijatelnosti - soulad s podmínkami veřejné podpory de 

minimis 

IV.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  

podepsat smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s žadateli 

uvedenými v bodě II. odst. 1 tohoto usnesení 

  termín: 31.10.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/451/2017 

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 16.000.000 Kč dle přílohy č. 1 usnesení, z rozpočtu kapitoly 

02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2017 – kapitálové výdaje 

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

důvodové zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   

 1. JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, Ph.D, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

promítnout úpravy dle usnesení do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na 



Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

konaného dne 11.09.2017 
 

20 20 

rok 2017  

   termín: 11.09.2017  
  

 

 2. PhDr. Jiřímu Štěpánovi Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  

podepsat smlouvy o poskytnutí dotací dle přijatého usnesení 

   termín: 10.10.2017  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/452/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    změnu č. 45/2017 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje dle 

přílohy důvodové zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Karlu Klímovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 15.10.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/453/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    návrh na výkup nemovité věci do majetku Královéhradeckého kraje pro stavbu 
"Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod": 
pozemek: 
část p.p.č. 1004/10 - ovocný sad, dle geometrického plánu č. 3651-17/2017 nově 
označen jako p.p.č. 100/18 o výměře 1206 m2, ovocný sad,  
v k.ú. a obci Náchod, 
věcné břemeno: 
na pozemku p.č. 1004/10 v k.ú. a obci Náchod vázne věcné břemeno braní vody ze 
studny, nacházející se na parcele č. 1004/13 v k.ú. a obci Náchod ve prospěch vlastníků 
parcely č.1004/10, podle listiny Smlouva o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze 
dne 7. 2. 1990, 
prodávající: xxx 
kupující: Královéhradecký kraj. 
kupní cena: 
964.800,00 Kč na základě dohodnuté kupní ceny dle důvodové zprávy tohoto usnesení 
(800 Kč/m2), úhrada z finančních prostředků kapitoly 21 vyčleněných na "Modernizaci 
a dostavbu Oblastní nemocnice Náchod". 
Náklady spojené s převodem: 
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující, 
- znalecký posudek č. 1339/29/2017 ze dne 6.7.2017 uhradil kupující. 
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II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat kupní smlouvu na výkup pozemku do majetku Královéhradeckého kraje pro 

stavbu "Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod" dle čl. I. tohoto 

usnesení. 

  termín: 30.11.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/454/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    zapracovat finanční prostředky do Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého 

kraje (odvětví správa majetku kraje) v roce 2018: 

a) částku 30.000,00 tis. Kč do návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018 

b) částku 20.000,00 tis. Kč do návrhu 1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na 

rok 2018 na financování akce: Evropské domy v krajích - stavební úpravy objektu Nový 

Hluchák včetně stravovacího zařízení, Hradec Králové 

II.  u  k  l  á  d  á   

    JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, Ph.D., členu Rady Královéhradeckého kraje 

 1. zapracovat finanční prostředky dle bodu I.a) do návrhu rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na rok 2018  

   termín: 04.12.2017  
  

 

 2. zapracovat finanční prostředky dle bodu I.b) do návrhu 1. změny rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na rok 2018 

   termín: 30.03.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/455/2017 

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 (ORG 2099) a z rezervy na kapitole 21 (ORG 2077) 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Mgr. Václavu Řehořovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 31.10.2017  
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USNESENÍ ZK/7/456/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    příslib profinancování projektu Královéhradeckého kraje předloženého do 

Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a 

dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi s názvem „Zvýšení dostupnosti 

komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí“, dle důvodové zprávy. 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    příslib profinancování projektu Královéhradeckého kraje předloženého do 

Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a 

dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi s názvem „Zvýšení dostupnosti 

komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí“, v letech 2018 – 2019 na 

předfinancování a kofinancování nákladů dle důvodové zprávy. 

III.  u  k  l  á  d  á   

    JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, Ph.D., členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení. 

  termín: 31.12.2019  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/457/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    aktualizaci příslibu profinancování vybraných projektů předložených do 19. a 39. výzvy 

Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, v letech 2017 – 2020 na 

předfinancování, kofinancování a financování nezpůsobilých nákladů ve výši dle 

důvodové zprávy 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    aktualizaci příslibu profinancování vybraných projektů předložených do 19. a 39. výzvy 

Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, v letech 2017 – 2020 na 

předfinancování, kofinancování a financování nezpůsobilých nákladů ve výši dle 

důvodové zprávy 

III.  u  k  l  á  d  á   

    JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, Ph.D., členu Rady Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 31.12.2019  
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USNESENÍ ZK/7/458/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků p.p.č. 

952/1 a p.p.č. 1041 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami a Smlouvy o právu provést 

stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní xxx, pro realizaci akce "Přeložka 

komunikace II/298 (směr PZ Opočno)" 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 části pozemků p.p.č. 952/1 a 

p.p.č. 1041 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami a Smlouvu o právu provést stavbu 

mezi Královéhradeckým krajem a paní xxx, pro realizaci akce "Přeložka komunikace 

II/298 (směr PZ Opočno)" v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny 

Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu", 

jejichž znění je přílohou tohoto usnesení.  

III.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat Smlouvu budoucí kupní a Smlouvu o právu provést stavbu podle odst. II. 

  termín: 13.10.2017  
   

 

USNESENÍ ZK/7/459/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku p.č. 

5310/1 v k.ú. Kvasiny mezi Královéhradeckým krajem a xxx, pro realizaci akce „Rozvoj 

centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ 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 části pozemku p.č. 5310/1 v k.ú. 

Kvasiny mezi Královéhradeckým krajem a xxx, pro realizaci akce „Rozvoj centrální 

průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické 

průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v 

Královéhradeckém regionu“, jejíž znění je přílohou tohoto usnesení.  

III.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat Smlouvu budoucí kupní podle odst. II. 

  termín: 13.10.2017  
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USNESENÍ ZK/7/460/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku p.č. 5654, 

pozemku p.č.5697, pozemku p.č. 5722, pozemku p.č. 5730/6, pozemku p.č. 5738/1, 

pozemku p.č. 5802 a pozemku p.č. 5804 v k.ú. Solnice a pozemku p.č. 3167 v k.ú.

Litohrady a Smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. p.č. 

2172/3, pozemku p.č. 5654, pozemku p.č. 5664, pozemku p.č. 5671, pozemku p.č. 

5673, pozemku p.č. 5674, pozemku p.č. 5678, pozemku p.č.5697, pozemku p.č. 5717, 

pozemku p.č. 5720, pozemku p.č. 5722, pozemku p.č. 5725, pozemku p.č. 5726, 

pozemku p.č. 5727, pozemku p.č. 5729, pozemku p.č. 5730/6, pozemku p.č. 5730/7, 

pozemku p.č. 5733, pozemku p.č. 5734/1, pozemku p.č. 5766, pozemku p.č. 5802 a 

pozemku p.č. 5804 v k.ú. Solnice a pozemku p.č. 3167 v k.ú. Litohrady mezi 

Královéhradeckým krajem a městem Solnice, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 517 01 

Solnice, pro realizaci akce „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní 

infrastruktury“ 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 části pozemku p.č. 5654, 

pozemku p.č.5697, pozemku p.č. 5722, pozemku p.č. 5730/6, pozemku p.č. 5738/1, 

pozemku p.č. 5802 a pozemku p.č. 5804 v k.ú. Solnice a pozemku p.č. 3167 v k.ú. 

Litohrady a Smlouvu budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. p.č. 

2172/3, pozemku p.č. 5654, pozemku p.č. 5664, pozemku p.č. 5671, pozemku p.č. 

5673, pozemku p.č. 5674, pozemku p.č. 5678, pozemku p.č.5697, pozemku p.č. 5717, 

pozemku p.č. 5720, pozemku p.č. 5722, pozemku p.č. 5725, pozemku p.č. 5726, 

pozemku p.č. 5727, pozemku p.č. 5729, pozemku p.č. 5730/6, pozemku p.č. 5730/7, 

pozemku p.č. 5733, pozemku p.č. 5734/1, pozemku p.č. 5766, pozemku p.č. 5802 a 

pozemku p.č. 5804 v k.ú. Solnice a pozemku p.č. 3167 v k.ú. Litohrady mezi 

Královéhradeckým krajem a městem Solnice, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 517 01 

Solnice, pro realizaci akce „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní 

infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice –

Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, jejichž znění je 

přílohou tohoto usnesení.  

III.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat Smlouvu budoucí kupní a Smlouvu budoucí na zřízení věcného břemene 

podle odst. II. 

  termín: 13.10.2017  
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USNESENÍ ZK/7/461/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků p.p.č. 

952/1 a p.p.č. 1041 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami a Smlouvy o právu provést 

stavbu mezi Královéhradeckým krajem a panem xxx, pro realizaci akce "Přeložka 

komunikace II/298 (směr PZ Opočno)" 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 části pozemků p.p.č. 952/1 a 

p.p.č. 1041 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami a Smlouvu o právu provést stavbu 

mezi Královéhradeckým krajem a panem xxx, pro realizaci akce "Přeložka komunikace 

II/298 (směr PZ Opočno)" v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny 

Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu", 

jejichž znění je přílohou tohoto usnesení.  

III.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat Smlouvu budoucí kupní a Smlouvu o právu provést stavbu podle odst. II. 

  termín: 13.10.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/462/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků p.p.č. 

952/1 a p.p.č. 1041 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami a Smlouvy o právu provést 

stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní xxx, pro realizaci akce "Přeložka 

komunikace II/298 (směr PZ Opočno)" 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 části pozemků p.p.č. 952/1 a 

p.p.č. 1041 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami a Smlouvu o právu provést stavbu 

mezi Královéhradeckým krajem a paní xxx, pro realizaci akce "Přeložka komunikace 

II/298 (směr PZ Opočno)" v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny 

Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu", 



Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

konaného dne 11.09.2017 
 

26 26 

jejichž znění je přílohou tohoto usnesení.  

III.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat Smlouvu budoucí kupní a Smlouvu o právu provést stavbu podle odst. II. 

  termín: 13.10.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/463/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemků p.p.č. 3010, 

p.p.č. 3015, p.p.č. 1315/25 a 1/2 p.p.č. 1315/24 v k.ú. Kvasiny mezi Královéhradeckým 

krajem a paní xxx, v rámci „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 pozemků p.p.č. 3010, p.p.č. 

3015, p.p.č. 1315/25 a 1/2 p.p.č. 1315/24 v k.ú. Kvasiny mezi Královéhradeckým 

krajem a paní xxx, v rámci „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a 

zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, jejíž znění je přílohou 

tohoto usnesení.  

III.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat Smlouvu budoucí kupní podle odst. II. 

  termín: 13.10.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/464/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného stavbou silnice č. II/295 

prodávající: xxx  

kupující: Královéhradecký kraj 

pozemek: celková výměra 147 m2 - zastavěný stavbou silnice č. II/295 

p.p.č. 2002/2 oddělený geometrickým plánem č. 1023-47/2016 ze dne 26. 10. 

2016 v k.ú. Dolní Branná 

kupní cena: 72.912,- Kč (496,- Kč/m2) 

financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 21, investice 

náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 

nemovitostí hradí kupující 
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 2. s předáním nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1 k hospodaření 

příspěvkové organizaci: 

Správa silnic Královéhradeckého kraje 

 3. se změnou 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 bodu I.1. tohoto usnesení 

   termín: 30.11.2017  
  

 

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

   termín: 30.12.2017  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/465/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

 1. Usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 469 k zabezpečení investiční přípravy 
akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné 
infrastruktury v Královéhradeckém regionu včetně jeho příloh 

 2. Stanovené spolufinancování Královéhradeckého kraje na investičních akcích dle 

přílohy č. 1 Usnesení vlády a z něho plynoucího návrhu rozpočtového výhledu na 

období 2018-2022 dle přílohy 

II.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   

    schválené Usnesení vlády č. 469 z 21. června 2017 k zabezpečení investiční přípravy 
akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné 
infrastruktury v Královéhradeckém regionu 

III.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    rozpočtový výhled na období 2018 - 2022, jehož obsahem je plán financování akcí v 
rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení 
veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu 

IV.  u  k  l  á  d  á   

 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu II. 

   termín: 31.12.2017  
  

 

 2. JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, Ph.D., členu Rady Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu III. 

   termín: 31.12.2017  
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USNESENÍ ZK/7/466/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  n  e  s  o  u  h  l  a  s  í   

    s prodejem částí nemovitých věcí: 

- p. p. č. 1818/1, ostatní plocha - ostatní komunikace, o celkové výměře 254 m2,  

- p. p. č. 1817/9 ostatní plocha - zeleň, o výměře 450 m2, 

zapsaných Českou republikou -  Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, na LV č. 31 pro k. ú. a obec Rychnov nad 

Kněžnou. 

Žadatel: xxx 

Vlastník: Královéhradecký kraj 

II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat nesouhlas s prodejem nemovitých věcí dle bodu I. tohoto usnesení. 

  termín: 30.11.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/467/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  n  e  s  o  u  h  l  a  s  í   

    s prodejem části nemovité věcí: 

- p.p.č. 155/26, trvalý travní porost, o celkové výměře 10395 m2, zapsaného Českou 

republikou - Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 

Trutnov, na LV č. 712 pro k. ú. a obec Pec pod Sněžkou. 

Hospodaření se svěřeným majetkem: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 

Žadatel: xxx 

Vlastník: Královéhradecký kraj 

II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Rady Královéhradeckého kraje, 

podepsat nesouhlas s prodejem nemovité věci dle bodu I. tohoto usnesení. 

  termín: 30.11.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/468/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní a smlouvě o právu 

provést stavbu ze dne 3. 11. 2016 mezi městysem Častolovice a Královéhradeckým 
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krajem z důvodu změny termínů k uzavření kupní smlouvy na převod vlastnického 

práva k nemovitostem a vybudování inženýrských sítí a komunikace, které budou 

přivedeny na hranici předmětných pozemků určených 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 

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: 30.09.2017  
   

 

USNESENÍ ZK/7/469/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/29915 
Prodávající: 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 1 275,- Kč), 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 1 275,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí III/29915 
p. p. č. 429/12 o výměře 51 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace,   
v k.ú. Žireč Městys a obci Dvůr Králové nad Labem 
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: 2.550,- 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: 30.06.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
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USNESENÍ ZK/7/470/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/323 29 
Prodávající: 
xxx  
Pozemek: zastavěný silnicí III/323 29 
p. p. č. 31/27 o výměře 274 m2 ostatní plocha - silnice,   
v k.ú. Hřibsko a obci Stěžery 
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: 13 700,- 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: 30.06.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/471/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup spoluvlastnického podílu na pozemku zastavěného silnicí č. III/3089 
Prodávající: 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/16 (cena spoluvlastnického podílu: 1 181,50 Kč) 
Pozemek: zastavěný silnicí III/3014  
p. p. č. 593/9 o výměře 378 m2 ostatní plocha - silnice,   
v k.ú. a obci Malé Svatoňovice 
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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: 1 181,50 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 

spoluvlastnického podílu na 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: 30.06.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/472/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku 
Prodávající: 
xxx – spoluvlastnický podíl ½ (cena podílu 1.025,- Kč) 
xxx – spoluvlastnický podíl ½ (cena podílu 1.025,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/327 28 
p. p. č. 230/1 o výměře 41 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Káranice 
Kupní cena: 2.050,- 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 
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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: 30.09.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/473/2017 

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. II/309 
p. p. č. 755/8 o výměře 55 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. Pulice a obci Dobruška 
Kupní cena: 2.750,- 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: 30.09.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
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USNESENÍ ZK/7/474/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku 
Prodávající: xxx  
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: zastavěné silnicí č. III/284 40 - výměra celkem 813 m2 
p. p. č. 637/6 o výměře 745 m2 ostatní plocha – silnice 
p. p. č. 637/14 o výměře 68 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. Bukovina u Pecky a obci Pecka 
Kupní cena: 40.650,- 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: 30.09.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/475/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemků 
Prodávající: 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena podílu 170.170,- Kč) 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena podílu 170.170,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: zastavěné silnicí č. III/308 10 - výměra celkem 2618 m2 
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p. p. č. 130/3   o výměře 229 m2 ostatní plocha – jiná plocha 
p. p. č. 809/2 o výměře 2389 m2 ostatní plocha – jiná plocha 
v k. ú. Semonice a obci Jaroměř 
Kupní cena:  340.340,- Kč (tj. 130,- 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: 31.12.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/476/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/3168 
Prodávající: 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 38 675,- Kč), 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 38 675,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí III/3168 
p. p. č. 871/28 o výměře 1 547 m2 ostatní plocha - silnice,   
v k.ú. a obci Lhoty u Potštejna  
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: 77 350,- Kč (50,- Kč/m2) 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1. k hospodaření příspěvkové 

organizaci:  
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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: 30.06.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/477/2017 

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 162 m2 
p. p. č. 31/8  o výměře 52 m2 ostatní plocha – silnice 
p. p. č. 31/9  o výměře 13 m2 ostatní plocha – silnice 
p. p. č. 31/10 o výměře 97 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. Hřibsko a obci Stěžery 
Kupní cena:  42.120,- Kč (tj. 260,- 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: 31.12.2018  
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 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.3. tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/478/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemků 
Prodávající:  
SJM xxx  
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: zastavěné silnicí č. III/327 30 a III/327 37 – výměra celkem 322 m2 
p. p. č. 538/19 o výměře 220 m2 ostatní plocha – silnice 
p. p. č. 538/20 o výměře 67 m2 ostatní plocha – silnice 
p. p. č. 524/7 o výměře 35 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Mlékosrby 
Kupní cena: 16.100,- 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: 31.12.2018  
  

 

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

   termín: 30.06.2019  
  

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

konaného dne 11.09.2017 
 

37 37 

USNESENÍ ZK/7/479/2017 

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/327 30 
p. p. č. 538/24 o výměře 19 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Mlékosrby 
Kupní cena: 950,- 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: 31.12.2018  
  

 

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

   termín: 30.06.2019  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/480/2017 

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/327 30 
p. p. č. 538/11 o výměře 479 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Mlékosrby 
Kupní cena: 23.950,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 
Financování:  rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, 
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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: 31.12.2018  
  

 

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

   termín: 30.06.2019  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/481/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemků 
Prodávající:  
xxx – spoluvlastnický podíl ½ (cena podílu 10.775,- Kč) 
xxx – spoluvlastnický podíl ½ (cena podílu 10.775,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: zastavěné silnicí č. III/327 30 – výměra celkem 431 m2 
p. p. č. 538/13 o výměře 328 m2 ostatní plocha – silnice 
p. p. č. 538/14 o výměře 103 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Mlékosrby 
Kupní cena: 21.550,- 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 
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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: 31.12.2018  
  

 

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

   termín: 30.06.2019  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/482/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku 
Prodávající: 
xxx – spoluvlastnický podíl ½ (cena podílu 450,- Kč) 
xxx – spoluvlastnický podíl ½ (cena podílu 450,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/327 30 
p. p. č. 538/21 o výměře 18 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Mlékosrby 
Kupní cena: 900,- 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: 31.12.2018  
  

 

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

   termín: 30.06.2019  
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USNESENÍ ZK/7/483/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku 
Prodávající: 
xxx – spoluvlastnický podíl ½ (cena podílu 11.675,- Kč) 
xxx – spoluvlastnický podíl ½ (cena podílu 11.675,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/327 37 
p. p. č. 525/8 o výměře 467 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Mlékosrby 
Kupní cena: 23.350,- 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 

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: 31.12.2018  
  

 

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

   termín: 30.06.2019  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/484/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku 
Prodávající: 
xxx – spoluvlastnický podíl ½ (cena podílu 66.650,- Kč) 
xxx – spoluvlastnický podíl ½ (cena podílu 66.650,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj 
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Pozemek: zastavěný silnicí č. III/327 37 
p. p. č. 524/5 o výměře 2666 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Mlékosrby 
Kupní cena: 133.300,- 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: 31.12.2018  
  

 

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

   termín: 30.06.2019  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/485/2017 

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/327 37 
p. p. č. 524/8 o výměře 637 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Mlékosrby 
Kupní cena: 31.850,- 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: 31.12.2018  
  

 

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

   termín: 30.06.2019  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/486/2017 

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 548 m2 
p. p. č. 1477/7 o výměře 46 m2 ostatní plocha – silnice    spoluvlastnický podíl 1/9  
p. p. č. 1477/8 o výměře 24 m2 ostatní plocha – silnice    spoluvlastnický podíl 1/9  
p. p. č. 1477/9 o výměře 318 m2 ostatní plocha – silnice   spoluvlastnický podíl 1/9  
p. p. č. 1477/10 o výměře 85 m2 ostatní plocha – silnice   spoluvlastnický podíl 1/9  
p. p. č. 1477/11 o výměře 21 m2 ostatní plocha – silnice   spoluvlastnický podíl 1/9  
p. p. č. 1477/12 o výměře 54 m2 ostatní plocha – silnice   spoluvlastnický podíl 1/9  
v k. ú. Smržov u Smiřic a obci Smržov 
Kupní cena: 3.044,- 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 
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 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2018  
  

 

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

   termín: 30.06.2019  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/487/2017 

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/327 35 
p. p. č. 229/9 o výměře 193 m2 ostatní plocha – silnice    spoluvlastnický podíl 1/2  
v k. ú. a obci Převýšov 
Kupní cena: 4.825,- 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: 31.12.2018  
  

 

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

   termín: 30.06.2019  
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USNESENÍ ZK/7/488/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/280 
Prodávající: 
xxx                      
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí II/280 
p. p. č. 733/20 o výměře 53 m2 ostatní plocha - silnice,   
v k.ú. a obci Cholenice 
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: 2 650,- 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: 30.06.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/489/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku 
Prodávající:  
Římskokatolická farnost Třebechovice pod Orebem, se sídlem Flesarova 48, 
503  46  Třebechovice pod Orebem 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí II/298 
p. p. č. 2414/3 o výměře 3 631 m2 ostatní plocha – silnice 
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v k. ú. a obci Třebechovice pod Orebem 
Kupní cena: 181 550,- 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: 30.06.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/490/2017 

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 1/12 (cena spoluvlastnického podílu: 3 854,- Kč), 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/4 (cena spoluvlastnického podílu: 11 563,- Kč),   
xxx - spoluvlastnický podíl 1/4 (cena spoluvlastnického podílu: 11 563,- Kč), 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/12 (cena spoluvlastnického podílu: 3 854,- Kč), 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/12 (cena spoluvlastnického podílu: 3 854,- Kč),   
xxx - spoluvlastnický podíl 1/4 (cena spoluvlastnického podílu: 11 563,- 
Kč),                 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí II/304 
p. p. č. 1149/86 o výměře 925 m2 ostatní plocha - silnice,   
v k.ú. a obci Lípa nad Orlicí 
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: 46 250,- Kč (50,- Kč/m2) 
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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 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: 30.06.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/491/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    uzavření budoucí kupní smlouvy v souvislosti s přípravou projektových záměrů pro 

rozvoj Muzea východních Čech do IROP 3.1 v objektu Gayerových kasáren  

v rámci stavby „Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 

334/2, Hradec Králové“ 

Budoucí prodávající: Statutární město Hradec Králové 

Budoucí kupující: Královéhradecký kraj  

pozemek: 

- část p. p. č.1374/2 o výměře cca 580 m2 

  (upřesnění dle geometrického plánu) 
  v k. ú. a obec Hradec Králové 

Kupní cena: 4 000,- Kč/m2 + DPH 

II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 

  termín: 31.12.2017  
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USNESENÍ ZK/7/492/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemků zastavěných stavbou silnice č. II/299, II/298 

Prodávající: HNG - Czech s. r. o., se sídlem Vlčkovická 129/76, 500 04 Hradec 

Králové 4 - Plačice  

Kupující: Královéhradecký kraj 

Pozemky: celková výměra 2146 m2 -  součástí  staveb silnic č. II/299, II/298 

v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice, součástí stavby silnice č. II/299 

p.p.č. 2477 o výměře 269 m2 ostatní plocha - silnice - spoluvlastnický podíl 1/2 

(cena spoluvlastnického podílu 6.725 Kč) 

p.p.č. 2481 o výměře 88 m2 ostatní plocha - silnice - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena 

spoluvlastnického podílu 2.200 Kč) 

v k.ú. a obci Třebechovice pod Orebem, součástí stavby silnice č. II/298 

p.p.č. 2145/2 o výměře 1789 m2 ostatní plocha - silnice - spoluvlastnický podíl 1/6 

(cena spoluvlastnického podílu 14.908 Kč) 

Kupní cena spoluvlastnických podílů: 23.833Kč (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 

II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I.1. a bodu I.2. tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/493/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/32329 
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Prodávající: 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 5 350,- Kč), 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 5 350,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí III/32329 
p. p. č. 453/6 o výměře 214 m2 ostatní plocha - silnice,   
v k.ú. a obci Libčany 
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: 10 700,- 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: 30.06.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/494/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/29827 
Prodávající: 
xxx                     
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí III/29827 
p. p. č. 430/50 o výměře 202 m2 ostatní plocha - silnice,   
v k.ú. Svinary a obci Hradec Králové 
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: 96 960,- Kč (480,- Kč/m2) 
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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 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: 30.06.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/495/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/323 29 
Prodávající: 
xxx 
Pozemek: zastavěný silnicí III/2992 
p. p. č. 2689 o výměře 33 m2 ostatní plocha - silnice,   
v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice 
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: 1 650,- 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: 30.06.2018  
  

 



Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

konaného dne 11.09.2017 
 

50 50 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/496/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  r  e  v  o  k  u  j  e   

    usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/21/1441/2015 ze dne 
11.5.2015 v části I. schvaluje bod 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/280 10 
Prodávající: 
společnost AGROCHOV Sobotka a. s. se sídlem Předměstská 286, 507 43 Sobotka - 
spoluvlastnický podíl 3/8 (cena podílu 1.069,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí III/280 10 
p.p.č. 2205/12 o výměře 57 m2 ostatní plocha - silnice  -  podíl 3/8 z celku pozemku 
v k. ú. Staňkova Lhota a obci Sobotka 
Kupní cena: 1.069,- 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 

II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

  termín: 31.12.2018  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/497/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  r  u  š  í   

    usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/6/370/2017 ze dne 19. 6. 2017 

 

 

USNESENÍ ZK/7/498/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    darování pozemků uvedenému zájemci  

Dárce: Královéhradecký kraj 

Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
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příspěvková organizace 

Obdarovaný: město Nové Město nad Metují  

Pozemky: pod stavbou nové cyklostezky, chodníky a veřejnou zelení ve městě - 

celková výměra 4 694 m2 

p.p.č. 892/5 o výměře 517 m2 ostatní plocha – jiná plocha  

p.p.č. 892/8 o výměře 12 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace  

p.p.č. 892/9 o výměře 247 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 892/10 o výměře 115 m2 ostatní plocha – jiná plocha 

v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují (výměra celkem 891 m2) 

p.p.č. 2055/3 o výměře 487 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/5 o výměře 65 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/6 o výměře 70 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/7 o výměře 26 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/8 o výměře 34 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/9 o výměře 277 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/10 o výměře 52 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/11 o výměře 88 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/12 o výměře 68 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/13 o výměře 577 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/14 o výměře 55 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/15 o výměře 7 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/16 o výměře 45 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/17 o výměře 5 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/18 o výměře 12 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/19 o výměře 4 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/20 o výměře 1 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/21 o výměře 2 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/22 o výměře 62 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/23 o výměře 29 m2 ostatní plocha – jiná plocha 

p.p.č. 2055/24 o výměře 222 m2 ostatní plocha – jiná plocha 

p.p.č. 2055/25 o výměře 31 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/26 o výměře 134 m2 ostatní plocha – jiná plocha 

p.p.č. 2055/27 o výměře 10 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/28 o výměře 210 m2 ostatní plocha – jiná plocha 

p.p.č. 2055/29 o výměře 41 m2 ostatní plocha – jiná plocha 

p.p.č. 2055/30 o výměře 21 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/31 o výměře 50 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/32 o výměře 14 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/33 o výměře 237 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/34 o výměře 5 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/35 o výměře 4 m2 ostatní plocha – zeleň 
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p.p.č. 2055/36 o výměře 18 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/37 o výměře 106 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/38 o výměře 102 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/39 o výměře 11 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/40 o výměře 9 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/41 o výměře 269 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/42 o výměře 16 m2 ostatní plocha – jiná plocha 

p.p.č. 2055/43 o výměře 11 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/44 o výměře 3 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/45 o výměře 38 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/46 o výměře12 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/47 o výměře 36 m2 ostatní plocha – jiná plocha 

p.p.č. 2055/48 o výměře 23 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/49 o výměře 17 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/50 o výměře 64 m2  ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/51 o výměře 2 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/52 o výměře 21 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/53 o výměře 2 m2  ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/54 o výměře 9 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/55 o výměře 1 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/56 o výměře13 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/57 o výměře 14 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/58 o výměře 2 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/59 o výměře 12 m2 statní plocha – jiná plocha 

p.p.č. 2055/60 o výměře 9 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2055/61 o výměře 17 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/62 o výměře 19 m2 ostatní plocha – zeleň 

p.p.č. 2055/63 o výměře 2 m2 ostatní plocha – jiná plocha 

v k. ú. a obci Nové Město nad Metují (výměra celkem 3 803 m2) 

Věcná břemena:  

na p.p.č. 892/5, 892/9, 892/10 váznou věcná břemena dle smlouvy o zřízení věcného 

břemene a souhlasného prohlášení o přechodu práv v důsledku rozdělení společnosti, 

zapsaných na LV 210 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují  

na p.p.č. 2055/3, 2055/5, 2055/6, 2055/7, 2055/8, 2055/9, 2055/10, 2055/12, 

2055/13, 2055/14, 2055/15, 2055/16, 2055/17, 2055/35, 2055/37, 2055/39, 2055/40, 

2055/41, 2055/42, 2055/43, 2055/46, 2055/48, 2055/49, 2055/50, 2055/51, 2055/52, 

02055/53, 2055/54, 2055/57, 2055/58, 2055/59, 2055/60 váznou věcná břemena dle 

smluv o zřízení věcného břemene a notářského zápisu o vydržení věcného břemene 

zapsaných na LV 154 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují  

Omezující podmínka: zákaz zcizení na převáděných nemovitostech na dobu 10 let 

Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 
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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: 30.06.2018  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/499/2017 

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: město Nechanice 

Pozemky: pod stavbou chodníků v obci - výměra celkem 339 m2 

- část p.p.č. 685/2, která je dle GP č. 560-184/2015 označena jako p.p.č. 685/44 o 

výměře 224 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

- část p.p.č. 685/2, která je dle GP č. 560-184/2015 označena jako p.p.č. 685/45 o 

výměře  20 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

- část p.p.č. 685/2, která je dle GP č. 560-184/2015 označena jako p.p.č. 685/46 o 

výměře 2 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

- část p.p.č. 685/2, která je dle GP č. 560-184/2015 označena jako p.p.č. 685/48 o 

výměře  93 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace  

v k. ú. a obci Nechanice 

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: 31.12.2018  
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USNESENÍ ZK/7/500/2017 

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 Doubravice 

Pozemky: pod stavbou chodníků podél silnic II/325 a III/30011 – výměra celkem 511 

m2 

část p.p.č. 493, která je dle GP č. 339-201/2016 označena jako p.p.č. 493/2 o výměře 

29 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

část p.p.č. 493 díl „a“ o výměře 2 m2 a část p.p.č. 523/1 díl „b“ o výměře 45 m2, které 

jsou dle GP č. 339-201/2016 sloučeny a označeny jako p.p.č. 523/5 o výměře 47 m2 

ostatní plocha – ostatní komunikace 

část p.p.č. 791 díl „h“ o výměře 39 m2, která je dle GP č. 339-201/2016 přisloučena do 

nově označené p.p.č. 639 o výměře 590 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

část p.p.č. 982 díl „j+l“ o výměře 360 m2, která je dle GP č. 339-201/2016 přisloučena 

do nově označené p.p.č. 622 o výměře 707 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

část p.p.č. 982 díl „k“ o výměře 36 m2, která je dle GP č. 339-201/2016 přisloučena do 

nově označené p.p.č. 673/1 o výměře 3330 m2 ostatní plocha – silnice  

v k. ú. Doubravice u Dvora Králové a obci Doubravice  

Věcné břemeno: 

na p.p.č. 493, 523/1, 791 a 982 váznou věcná břemena dle smlouvy o zřízení věcného 

břemene zapsané na LV č. 246 pro k. ú. Doubravice u Dvora Králové a obec Doubravice 

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: 31.12.2018  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/501/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    darování pozemků 
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Dárce: Královéhradecký kraj 

Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 

příspěvková organizace 

Obdarovaný: obec Studnice 

Pozemky: pod stavbou chodníků v obci – výměra celkem 945 m2 

p.p.č. 690/2 o výměře 35 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 698/2 o výměře 140 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 699/2 o výměře 770 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

v k. ú. Řešetova Lhota a obci Studnice  

Věcné břemeno:  

na p.p.č. 699/2 vázne věcné břemeno dle smlouvy o zřízení věcného břemene zapsané 

na LV 18 pro k. ú. Řešetova Lhota a obec Studnice 

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: 31.12.2018  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/502/2017 

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: město Rokytnice v Orlických horách 

Pozemky: pod stavbou chodníků v obci – výměra celkem 1073 m2 

část p.p.č. 953/1, která je dle GP č. 621-53/2016 označena jako p.p.č. 953/21 o výměře 

130 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

část p.p.č. 953/1, která je dle GP č. 621-53/2016 označena jako p.p.č. 953/22 o výměře 

117 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

část p.p.č. 953/1, která je dle GP č. 621-53/2016 označena jako p.p.č. 953/23 o výměře 

35 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace  

v k. ú. a obci Rokytnice v Orlických horách  

část p.p.č. 657/4, která je dle GP č. 221-54/2016 označena jako p.p.č. 657/5 o výměře 

791 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
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v k. ú. Prostřední Rokytnice a obci Rokytnice v Orlických horách  

Věcné břemeno:  

na p.p.č. 953/1 v k. ú. Rokytnice v Orlických horách váznou věcná břemena dle smluv o 

zřízení věcného břemene zapsaná na LV č. 119 pro k. ú. a obec Rokytnice v Orlických 

horách 

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: 31.12.2018  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/503/2017 

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 Velká Jesenice 

Pozemky: pod stavbou chodníků podél silnice II/304  - výměra celkem 6684 m2 

p.p.č. 1262/17 o výměře 292 m2   ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 1262/18 o výměře 2608 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 1262/19 o výměře 2439 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 1262/21 o výměře 918 m2   ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 1262/24 o výměře 277 m2   ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 1262/25 o výměře 150 m2   ostatní plocha – ostatní komunikace 

v k. ú. a obci Velká Jesenice  

Věcné břemeno:  

na p.p.č. 1262/21 váznou věcná břemena dle smluv o zřízení věcného břemene 

zapsaných na LV 107 pro k. ú. a obec Velká Jesenice 

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 
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uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 

  termín: 31.12.2018  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/504/2017 

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 Osek 

Pozemky: související se stavbou autobusové čekárny a autobusové zastávky v obci - 

výměra celkem 38 m2 

část p.p.č. 479/1, která je dle GP č. 260-188/2016 označena jako p.p.č. 479/3 o výměře 

19 m2 ostatní plocha – jiná plocha 

část p.p.č. 479/1, která je dle GP č. 260-188/2016 označena jako p.p.č. 479/4 o výměře 

19 m2 ostatní plocha – jiná plocha 

v k. ú. Osek u Sobotky a obci Osek 

Věcné břemeno:  

na p.p.č. 479/1 vázne věcné břemeno dle smlouvy o zřízení věcného břemene zapsané 

na LV č. 34 pro k. ú. Osek u Sobotky a obci Osek 

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: 31.12.2018  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/505/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    darování pozemku uvedenému zájemci 

Dárce: Královéhradecký kraj  

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 

příspěvková organizace  
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Obdarovaný: obec Samšina 

Pozemek: celková výměra 557 m2 – pro vytvoření přístupové cesty na obecní pozemky 

p.p.č. 405 o výměře 557 m2 ostatní plocha-silnice v k. ú. a obci Samšina 

Omezující podmínky:  

- zákaz zcizení na převáděné nemovitosti na dobu 10 let 

- účelem užívání převáděné nemovitosti je vytvoření přístupové cesty na obecní 

pozemky 

- zákaz komerčního využívání převáděné nemovitosti 

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: 31.12.2018  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/506/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    darování pozemku uvedenému zájemci 

Dárce: Královéhradecký kraj  

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 

příspěvková organizace  

Obdarovaný: obec Kunčice nad Labem 

Pozemek: celková výměra 451m2 – pro vybudování bezúplatného veřejného 

parkoviště osobních automobilů návštěvníků základní školy  

část p.p.č. 676/2 o výměře 451 m2 dle GP č. 404-101/2016 označena jako p.p.č. 

676/10 ostatní plocha - silnice v k. ú. a obci Kunčice nad Labem 

Věcné břemeno: 

na p.p.č. 676/2 v k.ú. Kunčice nad Labem vázne věcné břemeno dle smlouvy o zřízení 

věcného břemene zapsané na LV č. 86 pro k.ú. a obec Kunčice nad Labem 

Omezující podmínky:  

- zákaz zcizení na převáděné nemovitosti na dobu 10 let 

- účelem užívání převáděné nemovitosti je bezúplatné veřejné parkoviště osobních 

automobilů návštěvníků základní školy 

- zákaz komerčního využívání převáděné nemovitosti 

Důvod odchylky od ceny obvyklé: veřejný zájem 

Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí hradí obdarovaný 
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II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení  

  termín: 31.12.2018  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/507/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    darování pozemků uvedenému zájemci 

Dárce: Královéhradecký kraj  

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 

příspěvková organizace  

Obdarovaný: město Vrchlabí 

Pozemky: celková výměra 261 m2 – pod stavbou chodníků 

 v k. ú. a obci Vrchlabí 

p.p.č. 1836/19 o výměře 24 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 

p.p.č. 1836/20 o výměře 29 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 

p.p.č. 1836/21 o výměře 38 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 

p.p.č. 1836/22 o výměře 23 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 

p.p.č. 1836/23 o výměře 31 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 

p.p.č. 1836/24 o výměře 45 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 

p.p.č. 1836/25 o výměře 10 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 

p.p.č. 1836/26 o výměře 13 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 

p.p.č. 1836/27 o výměře 2 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 

p.p.č. 2630/6 o výměře 46 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 

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: 31.12.2018  
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USNESENÍ ZK/7/508/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    darování pozemku uvedenému zájemci 

Dárce: Královéhradecký kraj  

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 

příspěvková organizace  

Obdarovaný: obec Prosečné 

Pozemek: celková výměra 38 m2 – pod stavbou autobusové zastávky 

st.p.č. 187 o výměře 38 m2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Prosečné 

Omezující podmínka: zákaz zcizení na převáděné nemovitosti 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: 31.12.2018  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/509/2017 

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 Nevratice 

Pozemky: pod stavbou chodníků a veřejné zeleně podél silnic II/327 a III/327 48 – 

výměra celkem 3505 m2 

- část p.p.č. 521/1, která je dle GP č. 116-180/2016 označena jako p.p.č. 521/4 o 

výměře 380 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace  

- část p.p.č. 521/1, která je dle GP č. 116-180/2016 označena jako p.p.č. 521/5 o 

výměře 320 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

- část p.p.č. 523/1, která je dle GP č. 116-180/2016 označena jako p.p.č. 523/3 o 

výměře 187 m2 ostatní plocha – jiná plocha  

- část p.p.č. 523/1, která je dle GP č. 116-180/2016 označena jako p.p.č. 523/4 o 

výměře 1401 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace  

- část p.p.č. 523/1, která je dle GP č. 116-180/2016 označena jako p.p.č. 523/5 o 
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výměře 1152 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace  

- část p.p.č. 695, která je dle GP č. 116-180/2016 označena jako p.p.č. 695/2 o výměře 

28 m2 ostatní plocha – jiná plocha  

- část p.p.č. 695, která je dle GP č. 116-180/2016 označena jako p.p.č. 695/3 o výměře 

37 m2 ostatní plocha – jiná plocha 

v k. ú. a obci Nevratice 

Věcné břemeno:  

na p.p.č. 521/1 vázne věcné břemeno dle smlouvy o zřízení věcného břemene zapsané 

na LV č. 146 pro k. ú. a obec Nevratice 

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: 31.12.2018  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/510/2017 

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: obec Rudník 

Pozemek: pod stavbou přechodu pro chodce na silnici II/325 

část p.p.č. 3013/13, která je dle GP č. 1267-95/2016 označena jako p.p.č. 3013/19 o 

výměře 26 m2 ostatní plocha – jiná plocha 

v k. ú. a obci Rudník 

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: 31.12.2018  
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USNESENÍ ZK/7/511/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    darování pozemků v k.ú. a obci Teplice nad Metují do vlastnictví obce Teplice nad 

Metují  

Dárce: Královéhradecký kraj  

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 

příspěvková organizace  

Obdarovaný: město Teplice nad Metují 

Pozemky: zastavěné v obci stavbou chodníků podél silnic č. III/30110 a III/30113 - 

celková výměra 2 634 m2 

část p. p. č. 645 je dle GP č. 264-497/2007 označena jako p.p.č. 645/4 o výměře 2 093 

m2 ostatní plocha - ostatní komunikace, 

část p. p. č. 645 je dle GP č. 264-497/2007 označena jako p.p.č. 645/5 o výměře 169 m2 

ostatní plocha - jiná plocha, 

část p. p. č. 645 je dle GP č. 264-497/2007 označena jako p.p.č. 645/6 o výměře 54 m2 

ostatní plocha - ostatní komunikace, 

část p. p. č. 645 je dle GP č. 264-497/2007 označena jako p.p.č. 645/7 o výměře 33 m2 

ostatní plocha - jiná plocha, 

část p.p.č. 645 díl "d" o výměře 50 m2, část p.p.č. 726 díl "e" o výměře 56 m2 a část 

p.p.č. 726 díl "g" o výměře 39 m2 jsou dle GP č. 264-497/2007 přisloučeny do nově 

označené p.p.č. 758, ostatní plocha - ostatní komunikace, 

část p.p.č. 645 díl "q" o výměře 28 m2 je dle GP č. 264-497/2007 přisloučen do nově 

označené p.p.č. 760, ostatní plocha - ostatní komunikace, 

část p.p.č. 645 díl "r" o výměře 22 m2 je dle GP č. 264-497/2007 přisloučen do nově 

označené p.p.č. 761, ostatní plocha - ostatní komunikace, 

část p.p.č. 645 díl "j" o výměře 30 m2 a část p.p.č. 726 díl "i" o výměře 60 m2 jsou dle 

GP č. 264-497/2007 sloučeny a nově označeny jako p.p.č. 759, ostatní plocha - jiná 

plocha, 

vše v k. ú. Teplice nad Metují 

Věcná břemena: na p.p.č. 645 váznou věcná břemena dle notářských zápisů o vydržení 

zapsaných na LV č. 1014 pro k.ú. a obec Teplice nad Metují 

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: 30.06.2018  
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USNESENÍ ZK/7/512/2017 

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  

Budoucí dárce: Královéhradecký kraj  

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 

příspěvková organizace 

Budoucí obdarovaný: obec Mladějov 

Nemovitost: 

celá stavba silnice III/2814, včetně součástí a příslušenství v k.ú. Hubojedy a obci 

Mladějov, v okrese Jičín, která začíná vyústěním ze silnice č. III/2813 v jejím km 

1,162 (UB 0334 A 126) v počátečním km 0,000 silnice č. III/2814 a končí v jejím km 

1,003 (UB 0334 A 127), v celkové délce 1,003 km 

Zavazující podmínky: 

- budoucí dárce se zavazuje nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem, jímž dojde k vyřazení 

komunikace z kategorie „silnice“, uzavřít s budoucím obdarovaným darovací 

smlouvu, kterou komunikaci za podmínek stanovených touto smlouvou převede 

do vlastnictví budoucího obdarovaného 

- budoucí obdarovaný se zavazuje nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem, jímž dojde k 

vyřazení komunikace z kategorie „silnice“, uzavřít s budoucím dárcem darovací 

smlouvu, kterou komunikaci za podmínek stanovených touto smlouvou přijme od 

budoucího dárce do svého vlastnictví 

 2. darování stavby silnice včetně pozemků 

Dárce: Královéhradecký kraj  

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 

příspěvková organizace 

Obdarovaný: obec Mladějov 

Nemovitosti : 

celá stavba silnice III/2814, včetně součástí a příslušenství v k.ú. Hubojedy a obci 

Mladějov, v okrese Jičín, která začíná vyústěním ze silnice č. III/2813 v jejím km 

1,162 (UB 0334 A 126) v počátečním km 0,000 silnice č. III/2814 a končí v jejím km 

1,003 (UB 0334 A 127), v celkové délce 1,003 km 

Pozemky: celková výměra 9449 m2 - zastavěné stavbou silnice III/2814 

v k.ú. Hubojedy a obci Mladějov 

p.p.č. 377/1 o výměře 9366 m2 ostatní plocha - silnice 
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p.p.č. 377/6 o výměře 83 m2 ostatní plocha - jiná plocha 

Věcné břemeno: 

na p.p.č.  377/1 v k.ú. Hubojedy vázne věcné břemeno dle smlouvy o zřízení 

věcného břemene zapsané na LV č. 113 pro k.ú. Hubojedy a obec Mladějov 

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 do katastru 

nemovitostí hradí obdarovaný 

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: 31.12.2019  
  

 

 2. po vydání rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o změně kategorie 

pozemní komunikace uzavřít a podepsat darovací smlouvu na převod vlastnických 

práv k pozemní komunikaci a následně darovací smlouvu na pozemky dle bodu I.2. 

tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2020  
  

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/513/2017 

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  

Budoucí dárce: Královéhradecký kraj  

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 

příspěvková organizace 

Budoucí obdarovaný: obec Černíkovice 

Nemovitost: 

část stavby silnice III/3205, včetně součástí a příslušenství v k.ú. a obci 

Černíkovice, v okrese Rychnov nad Kněžnou, v úseku od křižovatky se silnicí 

III/3206 (UB 1413 A 174) provozní staničení 4,170 km, po křižovatku u mostu (UB 

1413 A 175), provozní staničení 4,376 km, v celkové délce 0,206 km  

Zavazující podmínky: 

- budoucí dárce se zavazuje nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci 



Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

konaného dne 11.09.2017 
 

65 65 

rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem, jímž dojde k vyřazení 

komunikace z kategorie „silnice“, uzavřít s budoucím obdarovaným darovací 

smlouvu, kterou komunikaci za podmínek stanovených touto smlouvou převede 

do vlastnictví budoucího obdarovaného 

- budoucí obdarovaný se zavazuje nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem, jímž dojde k 

vyřazení komunikace z kategorie „silnice“, uzavřít s budoucím dárcem darovací 

smlouvu, kterou komunikaci za podmínek stanovených touto smlouvou přijme od 

budoucího dárce do svého vlastnictví 

 2. darování části stavby silnice III/3205, stavby chodníku, zpevněné plochy pod 

zastávkou, obrubníků a pozemků v k.ú. Černíkovice 

Dárce: Královéhradecký kraj  

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 

příspěvková organizace 

Obdarovaný: obec Černíkovice 

Nemovitosti : 

Část stavby silnice III/3205, včetně součástí a příslušenství v k.ú. a obci 

Černíkovice, v okrese Rychnov nad Kněžnou, v úseku od křižovatky se silnicí 

III/3206 (UB 1413 A 174) provozní staničení 4,170 km, po křižovatku u mostu (UB 

1413 A 175), provozní staničení 4,376 km, v celkové délce 0,206 km  

Stavba chodníku, zpevněné plochy pod zastávkou a obrubníky na p.p.č. 1309/2 a 

p.p.č. 1309/3 

Pozemky: celková výměra 2288 m2   

v k.ú. a obci Černíkovice 

zastavěné stavbou silnice III/3205 

část p.p.č. 1174/1 o výměře 1702 m2 dle GP č. 466-93/2011 označena jako p.p.č. 

1174/23 ostatní plocha - ostatní komunikace 

část p.p.č. 1309 o výměře 12 m2 dle GP č. 466-93/2011 označena jako p.p.č. 

1309/5 ostatní plocha - ostatní komunikace 

pod stavbou chodníku, zpevněné plochy pod zastávkou a obrubníky 

část p.p.č. 1230/3 o výměře 96 m2 dle GP č. 466-93/2011 označena jako p.p.č. 

1230/10 ostatní plocha - ostatní komunikace 

část p.p.č. 1309 o výměře 316 m2 dle GP č. 466-93/2011 označena jako p.p.č. 

1309/2 ostatní plocha - ostatní komunikace 

část p.p.č. 1309 o výměře 155 m2 dle GP č. 466-93/2011 označena jako p.p.č. 

1309/3 ostatní plocha - ostatní komunikace 

pod stavbou místní komunikace 

část p.p.č. 1230/3 o výměře 1 m2 dle GP č. 466-93/2011 označena jako p.p.č. 

1230/11 ostatní plocha - ostatní komunikace 

část p.p.č. 1309 o výměře 6 m2 dle GP č. 466-93/2011 označena jako p.p.č. 1309/4 

ostatní plocha - ostatní komunikace 
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Věcné břemeno: 

na p.p.č. 1174/1 v k.ú. Černíkovice vázne věcné břemeno dle smlouvy o zřízení 

věcného břemene zapsané na LV č. 141 pro k.ú. a obec Černíkovice 

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 do katastru 

nemovitostí hradí obdarovaný 

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: 31.12.2019  
  

 

 2. po vydání rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o změně kategorie 

pozemní komunikace uzavřít a podepsat darovací smlouvu na převod vlastnických 

práv k pozemní komunikaci a následně darovací smlouvu na pozemky dle bodu I.2. 

tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2020  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/514/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. přijetí daru  

Dárce: město Nechanice 

Obdarovaný: Královéhradecký kraj  

Pozemky: zastavěné silnicí č. III/324 26 – výměra celkem 24 m2 

část p.p.č. 191/8, která je dle GP č. 560-184/2015 oddělena a označena jako p.p.č. 

191/9 o výměře 9 m2 ostatní plocha – silnice 

část p.p.č. 685/4, která je dle GP č. 560-184/2015 oddělena a označena jako p.p.č. 

685/47 o výměře 5 m2 ostatní plocha – silnice 

část p.p.č. 685/5, která je dle GP č. 560-184/2015 oddělena a označena jako p.p.č. 

685/49 o výměře 4 m2 ostatní plocha – silnice 

část p.p.č. 685/8, která je dle GP č. 560-184/2015 oddělena a označena jako p.p.č. 

685/43 o výměře 5 m2 ostatní plocha – silnice 

část p.p.č. 759/1, která je dle GP č. 560-184/2015 oddělena a označena jako p.p.č. 

759/15 o výměře 1 m2 ostatní plocha – silnice 

v k. ú. a obci Nechanice 

Věcné břemeno: na p.p.č. 685/8, 759/1 váznou věcná břemena dle smluv o zřízení 

věcných břemen zapsaná na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nechanice 
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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: 30.09.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/515/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. přijetí daru  

Dárce: obec Doubravice 

Obdarovaný: Královéhradecký kraj  

Pozemky: zastavěné silnicí č. II/325 – výměra celkem 136 m2 

část p.p.č. 639 díl „d“ o výměře 37 m2 a část p.p.č. 673/1 díl „g“ o výměře 99 m2, 

které jsou dle GP č. 339-201/2016 přisloučeny do nově označené p.p.č. 982 o 

výměře 13607 m2 ostatní plocha – silnice 

v k. ú. Doubravice u Dvora Králové a obci Doubravice  

Věcné břemeno: na p.p.č. 639 a p.p.č. 673/1 váznou věcná břemena dle smlouvy o 

zřízení věcného břemene zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Doubravice u Dvora 

Králové a obec Doubravice 

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: 30.09.2018  
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 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.3. tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/516/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. přijetí daru  

Dárce: obec Nevratice 

Obdarovaný: Královéhradecký kraj  

Pozemek: součást křižovatky  silnic č. II/327 a III/327 48 

část p.p.č. 521/2, která je dle GP č. 116-180/2016 oddělena a označena jako p.p.č. 

521/6 o výměře 12 m2 ostatní plocha – silnice 

v k. ú. a obci Nevratice 

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: 30.09.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/517/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. přijetí daru 

Dárce: obec Skuhrov nad Bělou 

Obdarovaný: Královéhradecký kraj  

Pozemek: celková výměra 505 m2 - součástí stavby silnice III/32111 

p.p.č. 2113/3 o výměře 505 m2 ostatní plocha – silnice v k.ú. a obci Skuhrov nad 

Bělou  
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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: 30.09.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/518/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. přijetí daru 

Dárce: obec Černíkovice 

Obdarovaný: Královéhradecký kraj  

Pozemek: celková výměra 82 m2  

v k.ú. a obci Černíkovice - součástí silnice III/3205 

část p.p.č. 1218/3 o výměře 82 m2 dle GP č. 466-93/2011 označena jako p.p.č. 

1218/6 ostatní plocha - silnice 

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: 30.09.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
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USNESENÍ ZK/7/519/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. bezúplatný převod 

Převádějící: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Nabyvatel: Královéhradecký kraj  

Pozemky: celková výměra 12019 m2 - v k.ú. Dolní Černůtky a obci Jeřice 

p.p.č. 692/1 o výměře 3370 m2 ostatní plocha – silnice (zastavěn silnicí č. III/32515 

a z části se nachází na silnici č. III/32512) 

p.p.č. 696/1 o výměře 8649 m2 ostatní plocha – silnice (zastavěn silnicí č. III/32512 

a z části se nachází na silnici č. III/32514) 

 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 smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle bodu I.1. a bodu 

I.2. tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/520/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků zastavěných silnicí III/3089 

Vlastník: Česká republika  

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

Pozemky: zastavěné silnicí č. III/3089 – výměra celkem 895 m2 

p. p. č. 1477/7 o výměře 46 m2 ostatní plocha – silnice     spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/8 o výměře 24 m2 ostatní plocha – silnice     spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/9 o výměře 318 m2 ostatní plocha – silnice   spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/10 o výměře 85 m2 ostatní plocha – silnice   spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/11 o výměře 21 m2 ostatní plocha – silnice   spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/12 o výměře 54 m2 ostatní plocha – silnice   spoluvlastnický podíl 2/9  
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p. p. č. 1477/35 o výměře 66 m2 ostatní plocha – silnice  

p. p. č. 1477/36 o výměře 19 m2 ostatní plocha – silnice  

p. p. č. 1477/37 o výměře 262 m2 ostatní plocha – silnice  

v k. ú. Smržov u Smiřic a obci Smržov 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku 

Převodce: Česká republika  

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

Nabyvatel: Královéhradecký kraj  

Pozemky: zastavěné silnicí č. III/3089 – výměra celkem 895 m2 

p. p. č. 1477/7 o výměře 46 m2 ostatní plocha – silnice    spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/8 o výměře 24 m2 ostatní plocha – silnice    spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/9 o výměře 318 m2 ostatní plocha – silnice  spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/10 o výměře 85 m2 ostatní plocha – silnice  spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/11 o výměře 21 m2 ostatní plocha – silnice  spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/12 o výměře 54 m2 ostatní plocha – silnice  spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/35 o výměře 66 m2 ostatní plocha – silnice  

p. p. č. 1477/36 o výměře 19 m2 ostatní plocha – silnice  

p. p. č. 1477/37 o výměře 262 m2 ostatní plocha – silnice  

v k. ú. Smržov u Smiřic a obci Smržov 

 3. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.2. k hospodaření příspěvkové 

organizaci: Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

usnesení 

II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemků dle bodu I.1. tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2017  
  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle bodu I.2. a I.3. tohoto 

usnesení 

   termín: 30.06.2018  
  

 

 3. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.4. tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/520/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
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 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků zastavěných silnicí III/3089 

Vlastník: Česká republika  

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

Pozemky: zastavěné silnicí č. III/3089 – výměra celkem 895 m2 

p. p. č. 1477/7 o výměře 46 m2 ostatní plocha – silnice     spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/8 o výměře 24 m2 ostatní plocha – silnice     spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/9 o výměře 318 m2 ostatní plocha – silnice   spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/10 o výměře 85 m2 ostatní plocha – silnice   spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/11 o výměře 21 m2 ostatní plocha – silnice   spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/12 o výměře 54 m2 ostatní plocha – silnice   spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/35 o výměře 66 m2 ostatní plocha – silnice  

p. p. č. 1477/36 o výměře 19 m2 ostatní plocha – silnice  

p. p. č. 1477/37 o výměře 262 m2 ostatní plocha – silnice  

v k. ú. Smržov u Smiřic a obci Smržov 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku 

Převodce: Česká republika  

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

Nabyvatel: Královéhradecký kraj  

Pozemky: zastavěné silnicí č. III/3089 – výměra celkem 895 m2 

p. p. č. 1477/7 o výměře 46 m2 ostatní plocha – silnice    spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/8 o výměře 24 m2 ostatní plocha – silnice    spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/9 o výměře 318 m2 ostatní plocha – silnice  spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/10 o výměře 85 m2 ostatní plocha – silnice  spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/11 o výměře 21 m2 ostatní plocha – silnice  spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/12 o výměře 54 m2 ostatní plocha – silnice  spoluvlastnický podíl 2/9  

p. p. č. 1477/35 o výměře 66 m2 ostatní plocha – silnice  

p. p. č. 1477/36 o výměře 19 m2 ostatní plocha – silnice  

p. p. č. 1477/37 o výměře 262 m2 ostatní plocha – silnice  

v k. ú. Smržov u Smiřic a obci Smržov 

 3. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.2. k hospodaření příspěvkové 

organizaci: Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

usnesení 

II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemků dle bodu I.1. tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2017  
  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle bodu I.2. a I.3. tohoto 
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usnesení 

   termín: 30.06.2018  
  

 

 3. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.4. tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/521/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku zastavěného silnicí III/327 35 

Vlastník: Česká republika  

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

Pozemek: zastavěný silnicí č. III/327 35 

p. p. č. 229/9 o výměře 193 m2 ostatní plocha – silnice     spoluvlastnický podíl 1/2 

v k. ú. a obci Převýšov 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku 

Převodce: Česká republika  

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

Nabyvatel: Královéhradecký kraj  

Pozemek: zastavěný silnicí č. III/327 35 

p. p. č. 229/9 o výměře 193 m2 ostatní plocha – silnice     spoluvlastnický podíl 1/2 

v k. ú. a obci Převýšov 

 3. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.2. k hospodaření příspěvkové 

organizaci: Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

usnesení 

II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemku dle bodu I.1. tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2017  
  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku dle bodu I.2. a I.3. tohoto 

usnesení 

   termín: 30.06.2018  
  

 

 3. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.4. tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2018  
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USNESENÍ ZK/7/522/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku zastavěného silnicí III/308 10 

Vlastník: Česká republika  

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

Pozemek: zastavěný silnicí č. III/308 10 

p. p. č. 504/3 o výměře 27 m2 ostatní plocha – silnice     spoluvlastnický podíl 1/11 

v k. ú. a obci Holohlavy 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku 

Převodce: Česká republika  

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

Nabyvatel: Královéhradecký kraj  

Pozemek: zastavěný silnicí č. III/308 10 

p. p. č. 504/3 o výměře 27 m2 ostatní plocha – silnice      spoluvlastnický podíl 1/11 

v k. ú. a obci Holohlavy 

 3. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.2. k hospodaření příspěvkové 

organizaci: Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

usnesení 

II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemku dle bodu I.1. tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2017  
  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku dle bodu I.2. a I.3. tohoto 

usnesení 

   termín: 30.06.2018  
  

 

 3. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.4. tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/523/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
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 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků zastavěných silnicí II/301 

Vlastník: Česká republika  

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

Pozemky: zastavěné silnicí č. II/301 – výměra celkem 212 m2 

p. p. č. 763/2 o výměře   74 m2 ostatní plocha – silnice  

p. p. č. 763/3 o výměře 138 m2 ostatní plocha – silnice  

v k. ú. Radvanice v Čechách a obci Radvanice 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku 

Převodce: Česká republika  

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

Nabyvatel: Královéhradecký kraj  

Pozemky: zastavěné silnicí č. II/301 – výměra celkem 212 m2 

p. p. č. 763/2 o výměře   74 m2 ostatní plocha – silnice  

p. p. č. 763/3 o výměře 138 m2 ostatní plocha – silnice  

v k. ú. Radvanice v Čechách a obci Radvanice 

 3. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.2. k hospodaření příspěvkové 

organizaci: Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

usnesení 

II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemků dle bodu I.1. tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2017  
  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle bodu I.2. a I.3. tohoto 

usnesení 

   termín: 30.06.2018  
  

 

 3. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.4. tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/524/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    uzavření budoucí darovací smlouvy v souvislosti s přípravou projektových záměrů pro 

rozvoj Muzea východních Čech do IROP 3.1 v objektu Vrbenského kasáren v rámci 

stavby "Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní 

prezentace přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, centrální 
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krajský depozitář Vrbenského kasárna" 

Budoucí dárce: Statutární město Hradec Králové 

Budoucí obdarovaný: Královéhradecký kraj  

pozemek: 

- část p. p. č. 240/1 o výměře cca 500 m2 

- část p. p. č. 1487 o výměře cca 100 m2 

  (upřesnění dle geometrického plánu) 

vše v k. ú. a obec Hradec Králové 

II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 

  termín: 31.12.2017  
   

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/525/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    darování pozemku 

Dárce: Královéhradecký kraj 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:  

Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné 

Obdarovaný: Město Hostinné 

Pozemek: 

- část p. p. č. 815/4 díl "a" o výměře 381 m2 ostatní plocha - zeleň 

dle geometrického plánu sloučený a nově označený jako p. p. č. 815/1 

v k. ú. a obec Hostinné 

Omezující podmínky: 

- zákaz zcizení na převáděném pozemku na dobu 20 let 

- závazek užívat pozemek po dobu 20-ti let jako zahradu u mateřské školy 

- realizace projektu „Sadové úpravy Mateřské školy Hasičská“ do 3 let 

Důvod odchylky od ceny obvyklé: veřejný zájem 

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 smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 

  termín: 31.12.2017  
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USNESENÍ ZK/7/526/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. bezúplatný převod 

Převádějící: ČR- Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem 

Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6, zastoupen likvidátorem podniku Ing. 

Vladimírem Čapkem 

Nabyvatel: Královéhradecký kraj  

Pozemky: celková výměra 20733 m2  

v k.ú. Brusnice a obci Hajnice - zastavěn silnicí č. III/30018 

p.p.č. 177/2 o výměře 223 m2 orná půda 

v k.ú. a obci Jívka - zastavěny silnicí č. III/3014 

p.p.č. 515/6 o výměře 5206 m2 ostatní plocha – silnice 

p.p.č. 515/7 o výměře 1492 m2 ostatní plocha – silnice 

p.p.č. 515/18 o výměře 1233 m2 ostatní plocha – silnice 

p.p.č. 515/19 o výměře 319 m2 ostatní plocha – silnice 

v k.ú. Bohuslavice nad Úpou a obci Trutnov -  zastavěn silnicí č. III/3013 

p.p.č. 578/7 o výměře 493 m2 ostatní plocha – silnice 

v k.ú. a obci Vrchlabí -  zastavěny silnicí č. II/295 

p.p.č. 2640/5 o výměře 6851 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2640/8 o výměře 681 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2640/19 o výměře 23 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2640/21 o výměře 2679 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2640/23 o výměře 670 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2640/27 o výměře 61 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2640/55 o výměře 49 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.p.č. 2640/57 o výměře 112 m2 ostatní plocha – silnice 

p.p.č. 2640/61 o výměře 21 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 

v k.ú. Voletiny a obci Trutnov - zastavěn silnicí č. III/01615 

p.p.č. 959/4 o výměře 620 m2 ostatní plocha – silnice 

Zavazující podmínka: nabyvatel se zavazuje udržovat nejméně po dobu 5 let od 

podpisu smlouvy o bezúplatném převodu pozemků nemovité věci k užívání ve 

veřejném zájmu (jako tělesa silnic II. a III. třídy a silniční pomocné pozemky) a po 

výše uvedenou dobu 5 let nepřevést vlastnické právo k nemovitým věcem na třetí 

osobu 

Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 

nemovitostí hradí nabyvatel 

 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 
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usnesení 

II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. uzavřít a podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle bodu I.1. a bodu 

I.2. tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2018  
  

 

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

   termín: 31.12.2018  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/7/527/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    žádost podílového spoluvlastníka pozemků o sdělení, zda Královéhradecký kraj 

uplatňuje předkupní právo k pozemkům v k. ú. Popovice u Jičína dle ustanovení § 

101 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z důvodu prodeje těchto pozemků 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    nevyužít předkupního práva k pozemkům v k. ú. Popovice u Jičína a jeho výmaz v 

katastru nemovitostí v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 183/2006 Sb. 

Podílový spoluvlastník pozemků  xxx (podíl o velikosti 1/4) 

Pozemky:  - p. p. č. 116/52 o výměře 647 m2 (orná půda), p. p. č. 116/53 o výměře 

20.177 m2 (orná půda) v k. ú. Popovice u Jičína 

Veškeré náklady spojené s výmazem předkupního práva a jeho výmaz z katastru 

nemovitostí: uhradí a provede vlastník pozemků  

III.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat potvrzení o zániku věcného práva předkupního k pozemkům v k. ú. Popovice 

u Jičína dle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., dle bodu II. tohoto usnesení 

  termín: 30.11.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/528/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    žádost podílového spoluvlastníka pozemků o sdělení, zda Královéhradecký kraj 

uplatňuje předkupní právo k pozemkům v k. ú. Popovice u Jičína dle ustanovení § 

101 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z důvodu prodeje pozemků 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
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    nevyužít předkupního práva k pozemkům v k. ú. Popovice u Jičína a jeho výmaz v 

katastru nemovitostí v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 183/2006 Sb. 

Podílový spoluvlastník pozemků:  xxx (podíl o velikosti 1/4) 

Pozemky:  - p. p. č. 116/52 o výměře 647 m2 (orná půda) , p. p. č. 116/53 o výměře 

20.177 m2 (orná půda) v k. ú. Popovice u Jičína 

Veškeré náklady spojené s výmazem předkupního práva a jeho výmaz z katastru 

nemovitostí: uhradí a provede vlastníků 

III.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat potvrzení o zániku věcného práva předkupního k pozemkům v k. ú. Popovice 

u Jičína dle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., dle bodu II. tohoto usnesení 

  termín: 30.11.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/529/2017 

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. Borohrádek 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. Borohrádek a jeho výmaz v katastru 

nemovitostí v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 183/2006 Sb. 

Vlastník pozemku:  xxx 

Pozemek:   

- pozemek p. p. č. 551/3 o výměře 18.930 m2 (orná půda) v k. ú. Borohrádek 

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. 

Borohrádek dle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., dle bodu II. tohoto usnesení 

  termín: 30.11.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/530/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   

    předání nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum východních 

Čech v Hradci Králové, IČO 00088382, a to: 
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- bronzového sousoší s podstavcem, 

- přístupové cesty včetně sadových úprav,  

na pozemku:  

- p.p.č. 74/2, o výměře 720 m2 ostatní plocha, hřbitov, urnový háj, v k.ú. a obci 

Střezetice. 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. předání nemovitých věcí dle důvodové zprávy k hospodaření příspěvkové 

organizaci Muzeum východních Čech v Hradci Králové, IČO 00088382, a to: 

- bronzového sousoší s podstavcem, 

- přístupové cesta včetně sadových úprav,  

na pozemku:  

- p.p.č. 74/2, o výměře 720 m2 ostatní plocha, hřbitov, urnový háj, v k.ú. a obci 

Střezetic. 

 2. změnu zřizovací listiny  příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje Muzeum 

východních Čech v Hradci Králové, IČO 00088382, dodatkem č. 5, dle bodu II. 

odst.1. tohoto usnesení. 

III.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat dodatek č. 5 ke zřizovací listině dle bodu II. tohoto usnesení. 

  termín: 30.11.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/531/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   

    zprávu o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za 

uplynulé období 

 

 

USNESENÍ ZK/7/532/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    Plán práce Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na 2. pololetí 

roku 2017 dle přílohy 
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USNESENÍ ZK/7/533/2017 

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 a přílohy 

III.  u  k  l  á  d  á   

    JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,  

zajistit plnění nesplněných usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s 

uplynulým termínem plnění věcně příslušnými vedoucími odborů 

  termín: 30.09.2017  
   

 

 

USNESENÍ ZK/7/534/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   

    zprávu o činnosti Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

konaného dne 11.09.2017 
 

82 82 

USNESENÍ ZK/7/535/2017 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  r  e  v  o  k  u  j  e   

    usnesení ZK/6/342/2017 ze dne 19.6.2017 v části II. schvaluje a nahrazuje ho 

následujícím zněním: 

II. schvaluje  

realizaci a financování projektu Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého 

pohraničí "Společné dědictví", reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760; rozpočet 

projektu za Královéhradecký kraj je 5,32 mil. Kč (předfinancování 4,52 mil. Kč, 

spolufinancování 0,80 mil. Kč) 

 

 
 

 

 

 

 

      PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

        hejtman Královéhradeckého kraje 


