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

 
USNESENÍ ZK/32/2273/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v  y  s  l  o  v  u  j  e   
    podporu 
 1. Římskokatolické farnosti – Děkanství Broumov v přípravě společné národní 

tematické žádosti o statut European Heritage Label (Evropské dědictví) pro Klášter 
Broumov a Broumovskou skupinu kostelů s názvem „Klášter Broumov – krajina 
baroka“ 

 2. projektu „Pro život kostelů Broumovska“ s možným podílem Královéhradeckého 
kraje na jeho financování 

II.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

finančně podpořit přípravu k udělení titulu Evropského dědictví pro „Klášter Broumov – 
krajina baroka“ 1. změnou rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2274/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 06.09.2016 do 26.09.2016 
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Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
konaného dne 03.10.2016 
 

2 2 

USNESENÍ ZK/32/2275/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    "Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje" za 

sledované období 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodloužení plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dle důvodové 

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

zajistit plnění rozpracovaných usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  věcně 
příslušnými vedoucími odborů 

  termín: 31.10.2016  
   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2276/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    žádost města Opočno o bezúplatný převod areálu Kapucínského kláštera do vlastnictví 

města Opočno (Příloha č. 1) 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Josefu Dvořákovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje řešení žádosti uvedené v odst. I. 
  termín: 31.12.2016  

   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2277/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2016 dle přílohy 
 
 
USNESENÍ ZK/32/2278/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. v rámci kapitálových výdajů pro odvětví sociální věci ve Fondu rozvoje a reprodukce 

Královéhradeckého kraje snížení příspěvků určených na Přístavbu a rekonstrukci 
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stávajícího ubytovacího objektu A Domova důchodců Černožice a zvýšení prostředků 
na Výstavbu evakuačního výtahu a generální rekonstrukci EPS Domova U Biřičky 
Hradec Králové o 10 000 tis. Kč; z toho se částka 3.225.000 Kč vyčleňuje přímo do 
kompetence příspěvkové organizace Domov U Biřičky Hradec Králové 

 2. navýšení 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje o částku 400.000 Kč na 
dofinancování hasičské techniky SDH Olešnice v Orlických horách 

 3. 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016 včetně příloh usnesení č. 1 - 
5 

 4. Smlouvu o návratné finanční výpomoci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
předfinancování projektu Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů s 
Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Trutnov 
(Příloha č. 6) 

 5. Smlouvu o poskytnutí dotace pro vyplácení finanční podpory žákům vybraných 
oborů vzdělání - Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška (Příloha č. 
7) 

II.  z  m  o  c  ň  u  j  e   
    Radu Královéhradeckého kraje v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. a) zák. č. 129/2000 

Sb., v platném znění, provádět rozpočtová opatření dle § 16 odst. 2, 3 a 4 zák. č. 
250/2000 Sb., v platném znění, v době do 31. 12. 2016 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje 
 1. zapracovat do rozpočtu Královéhradeckého kraje rozpočtová opatření uskutečněná v 

souladu se zmocněním 

   termín: 31.12.2016 
  

 

 2. informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o rozpočtových opatřeních 
uskutečněných v souladu se zmocněním 

   termín: 31.03.2017 
  

 

 3. zapracovat schválený návrh dle odst. I/1. do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na rok 2016 

   termín: 03.10.2016  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2279/2016 
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   
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 1. neposkytnutí dotací na individuální účel žadatelům dle důvodové zprávy a jejich 
příloh, jejichž schválení je v kompetenci zastupitelstva kraje 

 2. poskytnutí dotací na individuální účel žadatelům dle důvodové zprávy a jejich příloh, 
v celkové výši 12.662.000 Kč neinvestičních a 24.422.043 Kč investičních z kapitoly 48 
- dotační fond 

 3. uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje žadatelům o 
dotaci na individuální účel dle přílohy důvodové zprávy 

III.  u  k  l  á  d  á   
    RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.11.2016  

   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2280/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrhy změn ve schválených dotacích de důvodové zprávy a přiložených žádostí 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. změny v projektech, podpořených dotacemi z rozpočtu Královéhradeckého kraje, dle 

důvodové zprávy a jejích příloh 

 2. uzavřít příslušné dodatky ke smlouvám a smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh 
důvodové zprávy 

 3. změnu v rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016 v kapitole 48 Dotační fond - 
odvětví životní prostředí a zemědělství, a to snížení kapitálových výdajů o 115.000 Kč 
za současného zvýšení běžných výdajů o stejnou částku; odvětví individuální dotace, 
a to snížení běžných výdajů o 300.000 Kč za současného zvýšení kapitálových výdajů  

III.  u  k  l  á  d  á   
    RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.10.2016  

   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2281/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
 1. stav ve vyřizování žádosti o dotaci 16SPT01-0004 "Běžecká dobrošovická potěšeníčka 

2016" podanou Sportovním centrem Dobrošov IČO 226 61 497  

 2. návrh na rozdělení dotací v programu 16SPT06 předložený hodnotící komisí uvedený 
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v příloze č. 1 usnesení 

 3. návrh smlouvy a dodatku o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje uvedené v příloze č. 2 a 3 usnesení 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. neposkytnutí programové dotace žádosti vedené pod číslem 16SPT01-0004 "Běžecká 

dobrošovická potěšeníčka 2016" podané Sportovním centrem Dobrošov IČO 226 61 
497 

 2. poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti sport a tělovýchova - dotační program 
16SPT06 "pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením" z 
kapitoly 48 rozpočtu Královéhradeckého kraje  "Dotační fond" odvětví sport a 
tělovýchova ve výši 4.518.000 Kč dle přílohy č. 1 usnesení 

 3. uzavření smluv a dodatků smluv o poskytnutí dotace z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje se žadateli o dotaci uvedených v příloze usnesení č. 1 dle 
přílohy č. 2 a 3 usnesení 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. RSDr. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

informovat žadatele o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje o nepřidělení 
neinvestiční dotace 

  termín: 02.12.2016  
   

IV.  z  m  o  c  ň  u  j  e   
    Bc. Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje 

podepsat smlouvy a dodatky smluv o poskytnutí dotace z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje dle přílohy č. 2 a 3 usnesení se žadateli o dotaci dle přílohy č. 1 
usnesení 

  termín: 02.12.2016  
   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2282/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    podání Žádosti Královéhradeckého kraje do dotačního programu MŠMT na rok 2017 s 

názvem "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni" dle přílohy č. 1 
usnesení 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    podání Žádosti Královéhradeckého kraje do dotačního programu MŠMT na rok 2017 s 

názvem "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni" dle přílohy č. 1 
usnesení, a v případě, že bude žádost schválena a přiděleny finanční prostředky včetně 
zapracování spolupodílu kraje do rozpočtu kraje, realizovat dotační program dle přílohy 
č. 2 usnesení 
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III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podat Žádost Královéhradeckého kraje do dotačního programu MŠMT na rok 2017 s 
názvem "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni" 

   termín: 17.10.2016  
  

 

 2. RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
v případě schválení žádosti zajistit zveřejnění dotačního programu uvedeného dle 
přílohy č.2. tohoto usnesení na dotačním portálu Královéhradeckého kraje 

   termín: 10.02.2017  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2283/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
 1. žádost obce Kněžnice o prodloužení doby realizace projektu dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 2. návrh na uzavření Dodatku č. 1 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. prodloužení doby realizace projektu do 31. 7. 2017 obce Kněžnice dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 2. uzavření Dodatku č. 1 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

Uzavření Dodatku č. 1 dle části II/1 a přílohy č. 2 důvodové zprávy. 
  termín: 30.11.2016  

   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2284/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
 1. žádost obce Újezd pod Troskami o změnu typu dotace dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy. 

 2. návrh na uzavření Dodatku č. 1 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. změnu typu dotace dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 2. uzavření Dodatku č. 1 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 
III.  u  k  l  á  d  á   
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    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
Uzavření Dodatku č. 1 dle části II/1 usnesení a přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

  termín: 30.11.2016  
   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2285/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
 1. žádost obce Neděliště o prodloužení doby realizace projektu dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 2. návrh na uzavření Dodatku č. 1 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. prodloužení doby realizace projektu do  31. 7. 2017 obce Neděliště dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 2. uzavření Dodatku č. 1 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

Uzavření Dodatku č. 1 dle části II/1 a přílohy č. 2 důvodové zprávy. 
  termín: 30.11.2016  

   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2286/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informace o průběhu vzpomínkových akcí 150. výročí bitvy Königgrätz 1866 
 
 
USNESENÍ ZK/32/2287/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    aktualizaci Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 - 2020 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    aktualizaci Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 – 2020 
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USNESENÍ ZK/32/2288/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    žádosti předsedů představenstev jednotlivých zdravotnických akciových společností o 

náhrady nákladů za plnění závazků veřejné služby z minulých let, kdy výše poskytnutých 
vyrovnávacích plateb ze strany Královéhradeckého kraje nepokryla plně náklady 
vynaložené v souvislosti s plněním závazku veřejné služby v letech 2010 - 2015 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. z rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2016 poskytnutí mimořádných 

vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby v letech 2010 - 2015 
jednotlivým zdravotnickým zařízením následovně: 
a) Oblastní nemocnice Náchod a.s. 10.950.730,- Kč 
b) Oblastní nemocnice Jičín a.s. 6.944.750,- Kč 
c) Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 5.505.400,- Kč 
d) Městská nemocnice, a.s. 1.599.120,- Kč 
a to na úkor rezervy pro a.s. ve výši 23.686,5 tis. Kč a z ostatních běžných výdajů 
kapitoly 15 ve výši 1.313,5 tis. Kč dle důvodové zprávy 

 2. uzavření smluv o poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby v letech 2010 - 2015 s jednotlivými zdravotnickými zařízeními - 
nemocnicemi dle přílohy č. 5 - 8 důvodové zprávy 

III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje 

promítnout přijaté změny dle čl. II. odst.1 tohoto usnesení do 3. úpravy rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2016 

   termín: 03.10.2016  
  

 

 2. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
podepsat smlouvy o poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby dle přijatého článku 
II. odst. 2. tohoto usnesení 

   termín: 31.10.2016  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2289/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    žádost Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. o poskytnutí neinvestiční 

dotace na „Zpracování dílčích částí studie proveditelnosti dle Specifických pravidel pro 
žadatele a příjemce na projekt Nemocniční informační systém Královéhradeckého 
kraje“, specifický cíl 3.2; průběžná výzva č. 26 
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II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého 

kraje a.s., Pospíšilova 365, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 25997556 ve výši 500.000,- 
Kč z ostatních běžných výdajů kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2016 dle důvodové 
zprávy 

 2. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v režimu de 
minimis se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s., Pospíšilova 365, 
Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 25997556 dle přílohy důvodové zprávy 

III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje 

promítnout úpravy dle čl. II., odst. 1 tohoto usnesení do 3. změny rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2016 

   termín: 03.10.2016  
  

 

 2. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
podepsat smlouvu dle čl. II. odst. 2 přijatého usnesení 

   termín: 31.10.2016  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2290/2016 
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 „Stipendijního programu Zdravotnického nadačního 
fondu Královéhradeckého kraje pro akademický rok 2016 - 2017“ a zajištění chodu a 
administrativních činností Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zdravotnickému Nadačnímu fondu 

Královéhradeckého kraje, Pospíšilova 365, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 28813651 
ve výši 4.900.000,- Kč z ostatních běžných výdajů kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 
2016 na úkor rezervy pro PO ve stejné výši dle důvodové zprávy 

 2. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje se Zdravotnickým 
nadačním fondem Královéhradeckého kraje, Pospíšilova 365, Hradec Králové, PSČ 
500 03, IČ 28813651 dle přílohy důvodové zprávy 

III.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Bc. Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje 

podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
  termín: 31.10.2016  
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IV.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Josef Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje 

promítnout úpravy dle čl. II., odst. 1. do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje 

   termín: 03.10.2016  
  

 

 2. PharmDr. Janě Třešňákové, člence Rady Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 31.10.2016  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2291/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh na úpravy závazných ukazatelů příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví 

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

na rok 2016 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje 

promítnout úpravy dle čl. II. přijatého usnesení do 3. změny rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2016 

   termín: 03.10.2016  
  

 

 2. PharmDr. Janě Třešňákové, člence Rady královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 31.10.2016  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2292/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace odvětví sociálních věcí Ústav sociální 

péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší ve smyslu změny názvu organizace 
formou dodatku s účinností od 1. 1. 2017, dle důvodové zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace odvětví sociálních věcí 
Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší  
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   termín: 31.10.2016  
  

 

 2. PaedDr. Josefu Lukáškovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje, 
informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém usnesení 

   termín: 31.10.2016  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2293/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
     změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace odvětví sociálních věcí Ústav sociální 

péče pro mládež DOMEČKY v souvislosti s rozšířením druhu poskytovaných služeb o 
odlehčovací služby dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, formou 
dodatku s účinností od 1. 1. 2017, dle důvodové zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče 
pro mládež DOMEČKY  

   termín: 31.10.2016  
  

 

 2. PaedDr. Josefu Lukáškovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje, 
informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém usnesení 

   termín: 31.10.2016  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2294/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. aktualizaci Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 

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

 2. pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 
ve znění Přílohy č. 3 

 3. dodatky Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování 
sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v 
Královéhradeckém kraji ve znění Přílohy č. 4 

 4. uzavření dohody formou Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních 
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služeb v Královéhradeckém kraji ve znění Přílohy č. 3 s poskytovatelem Oblastní 
charita Červený Kostelec, na službu denní stacionář 

 5. uzavření dodatků Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Královéhradeckém kraji ve znění přílohy č. 4 s poskytovateli sociálních 
služeb Oblastní charita Červený Kostelec a Život bez bariér v souvislosti se změnami 
obsaženými v Příloze č. 2 

 6. uzavření dodatků Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Královéhradeckém kraji ve znění schváleném usnesením č. 
ZK/25/1730/2015 s poskytovatelem Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně 
postižené v souvislosti se změnami obsaženými v Příloze č. 2 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  

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

   termín: 14.10.2016  
  

 

 2. PaedDr. Josefu Lukáškovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje, 
realizovat přijaté usnesení 

   termín: 14.10.2016  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2295/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    předložení žádosti o neinvestiční dotaci v programu Podpora koordinátorů pro romské 

záležitosti pro rok 2017 na Úřad vlády ČR 
 
 
USNESENÍ ZK/32/2296/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru investic, rozvoje a 

inovací (IČ 71218840) na zajištění realizace aktivity evaluace v rámci projektu Služby 
sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV, reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052, ve výši 365 400 Kč 
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 2. příspěvek bude poskytnut z kapitoly 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje na období 
od 01. 01. 2017 – 31. 10. 2019, a to z prostředků poskytnutých průběžně z MPSV ve 
výši 347 130 Kč a z kapitoly 28 rozpočtu KHK určených na kofinancování projektu ve 
výši 18 270 Kč 

II.  u  k  l  á  d  á   
    PaedDr. Josefu Lukáškovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení  
  termín: 31.12.2016  

   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2297/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    na základě ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 158.147 Kč městu Trutnov k úhradě nákladů, které nelze uložit soukromému 
subjektu, vynaložených na financování závadného stavu „Havarijní situace – únik 
ropných látek p.p.č. 726, tok Úpa ř. km. 59,530, k. ú. Svoboda nad Úpou“ 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. snížení kapitálových výdajů rozpočtu kapitoly 02 - životní prostředí a zemědělství na 

rok 2016 ve výši 158.147 Kč vyčleněných na vodohospodářské akce dle vodního 
zákona a zvýšení neinvestičních dotací obcím ve stejné výši 

 2. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 158.147 Kč městu Trutnov k úhradě nákladů, 
které nelze uložit soukromému subjektu, vynaložených na financování závadného 
stavu „Havarijní situace – únik ropných látek p.p.č. 726, tok Úpa ř. km. 59,530, k. ú. 
Svoboda nad Úpou“ 

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

III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

promítnout úpravu dle usnesení do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
rok 2016 

   termín: 03.10.2016  
  

 

 2. Ing. Janu Tippnerovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 25.10.2016  
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USNESENÍ ZK/32/2298/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    změnu č. 41/2016 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje dle 

přílohy důvodové zprávy 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Janu Tippnerovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 25.10.2016  

   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2299/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    na základě ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí investiční dotace ve výši 
315.205 Kč obci Jetřichov na úhradu nákladů projektu „Zpracování následného 
monitoringu akce Jetřichov PASA, sanační zásah“ 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. poskytnutí investiční dotace ve výši 315.205 Kč obci Jetřichov na úhradu nákladů 

projektu „Zpracování následného monitoringu akce Jetřichov PASA, sanační zásah“, z 
rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2016, z prostředků 
vyčleněných na vodohospodářské akce dle vodního zákona 

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

III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

promítnout úpravy dle usnesení do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
rok 2016 

   termín: 03.10.2016  
  

 

 2. Ing. Janu Tippnerovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 25.10.2016  
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USNESENÍ ZK/32/2300/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. poskytnutí účelových investičních dotací obcím na rozvoj vodohospodářské 

infrastruktury ve výši 11.893.000 Kč dle přílohy č. 1 usnesení, z rozpočtu kapitoly 02 
– životní prostředí a zemědělství na rok 2016, z prostředků vyčleněných na 
vodohospodářské akce dle vodního zákona 

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

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

promítnout  úpravy dle usnesení do 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
rok 2016 

   termín: 03.10.2016  
  

 

 2. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  
uzavřít a podepsat smlouvy o poskytnutí dotace dle přijatého usnesení 

   termín: 25.10.2016  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2301/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
     
 1. dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Speciální 

základní škola a Praktická škola, Hradec Králové  

 2. dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední 
škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 

 3. dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola profesní přípravy, 
Hradec Králové 

 4. dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 

 5. dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Nový Bydžov, F. 
Palackého 1240  

 6. dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, 
Jičín 

 7. dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola řemesel a Základní 
škola, Hořice 
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 8. dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Broumov, 
Kladská 164 

 9. dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 

 10. dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola praktická, 
Jaroměř, Komenského 392  

 11. dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola speciální a 
Praktická škola, Jaroměř 

 12. dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola a Základní škola, 
Nové Město nad Metují 

 13. dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, mateřská škola a 
školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 246 

 14. dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, 
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 

 15. dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Dobruška, 
Opočenská 115 

 16. dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Kostelec nad 
Orlicí, Komenského 515  

 17. dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola speciální, 
Trutnov, Na Struze 124  

 18. dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola logopedická a 
Mateřská škola logopedická, Choustníkovo Hradiště 161 

 19. dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, 
Vrchlabí, Krkonošská 230 

 20. dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, 
Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 

 21. dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Základní škola a 
Praktická škola, Trutnov  

 22. dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální základní škola 
Augustina Bartoše 

 23. dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola a Základní škola 
Sluneční, Hostinné 

 24. dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní Promenáda 268 

 25. dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, základní škola a 
školní jídelna, Dolní Lánov 240  
dle přílohy tohoto usnesení 
 
 



Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
konaného dne 03.10.2016 
 

17 17 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Mgr. Táně Šormové, člence Rady Královéhradeckého kraje 

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

  termín: 31.10.2016  
   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2302/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    aktualizaci celkových výdajů projektů a závazné finanční limity pro poskytování 

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    Josefu Dvořákovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.10.2016  

   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2303/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    vyúčtování návratných finančních výpomocí poskytnutých příspěvkovým organizacím 

dle důvodové zprávy. 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    vyúčtování poskytnutých návratných finančních výpomocí poskytnutých příspěvkové 

organizaci za podmínek uvedených v důvodové zprávě ve výši dle Tabulky č. 1. 
 
 
USNESENÍ ZK/32/2304/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    Aktualizaci poskytnutých dotací na projektové záměry nemocnic do Operačního 

programu životní prostředí 2014+ 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    1. aktualizaci poskytnutých dotací jednotlivým nemocnicím na přípravu záměrů do 

Operačního programu Životní prostředí 2014+ dle tabulky č. 2 v důvodové zprávě
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2. uzavření dodatků k dotačním smlouvám s jednotlivými nemocnicemi dle přílohy č. 1 –
4 důvodové zprávy 

III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

 podepsat dodatky k dotačním smlouvám ve znění dle přílohy č. 1 – 4 důvodové 
zprávy 

   termín: 31.10.2016  
  

 

 2. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje,  
promítnout aktualizaci poskytnutých dotací dle tabulky č. 2 v důvodové zprávě do 3. 
změny rozpočtu Královéhradeckého kraje 

   termín: 03.10.2016  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2305/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.p.č. 949/7, 948/1, 949/10, 948/5, 

949/9 a 949/8 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami 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 o právu provést stavbu na pozemku p.p.č. 949/7, 948/1, 949/10, 948/5, 949/9 

a 949/8 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami 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" - podle přílohy. 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat Smlouvu o právu provést stavbu podle odst. II. 
  termín: 21.10.2016  

   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2306/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    Návrh Plánovací smlouvy č. 1/2016 s městem Opočno na realizaci akce „Přeložka 

komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické 
průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v 
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Královéhradeckém regionu“ 
 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření Plánovací smlouvy č. 1/2016 s městem Opočno na 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“ - podle přílohy. 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Josefu Dvořákovi, členu Rady Královéhradeckého kraje  

zajistit realizaci přijatého usnesení. 
  termín: 14.10.2016  

   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2307/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o realizaci projektu "Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod" 
 
 
USNESENÍ ZK/32/2308/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodej pozemku 

Prodávající: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Kupující: ČR - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 110 00 Praha 1 
Pozemek: pod stavbou drážního tělesa 
část p.p.č. 3308 díl „a“ o výměře 93 m2, který je dle GP č. 242-121/2015 sloučen s p.p.č. 
3277 a p.p.č. 3278 (obě ve vlastnictví SŽDC) do nově vzniklé p.p.č. 3277 o celkové 
výměře 11207 m2 ostatní plocha – dráha  
v k. ú. Synkov a obci Synkov-Slemeno 
Kupní cena: 2.940,- Kč, tj. 31,60 Kč/m2 + náklady ve výši 6.529,- Kč – celkem 9.469,- Kč 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z nabytí nemovitých věcí se neplatí (věcné osvobození ve veřejnoprávní oblasti dle 
§ 6 Zákonného opatření Senátu č. 340/2013) 
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II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2017  

   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2309/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodej pozemku 

Prodávající: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Kupující: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly 
Pozemek: pod stavbou trafostanice 
st. p. č. 333 o výměře 39 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Velká Úpa II a obci Pec pod Sněžkou 
Kupní cena:  5.400,- Kč (138,46 Kč/m2) + náklady ve výši 2.500,- Kč – celkem 7.900,- Kč 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2017  

   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2310/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    prodej nemovitého majetku Královéhradeckého kraje, a to 

pozemků : 
- st.p.č.386 o výměře 87 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova bez 
čp/če jiná stavba, 
- st.p.č.384 o výměře 86 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova bez 
čp/če jiná stavba, 
- p.p.č. 333/3 o výměře 355 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 
- p.p.č. 333/4 o výměře 355 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 
vše v k.ú. a obci Pec pod Sněžkou. 
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Prodávající: 
Královéhradecký kraj 
Kupující: 
Město Pec pod Sněžkou 
Kupní cena: 
2.800.000 Kč. 
Omezující podmínky: 
- zákaz zcizení jako právo věcné na dobu 20 let, bezúplatně, 
- předkupní právo jako právo věcné na dobu neurčitou, bezúplatně, 
- podmínka realizace projektu na převáděných nemovitostech do 3 let od převodu, 
- zákaz komerčního využití předmětných pozemků 
Náklady spojené s převodem: 
- Správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- Daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    přímý prodej nemovitostí ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, a to: 

pozemků : 
- st.p.č.386 o výměře 87 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova bez 
čp/če jiná stavba, 
- st.p.č.384 o výměře 86 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova bez 
čp/če jiná stavba, 
- p.p.č. 333/3 o výměře 355 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 
- p.p.č. 333/4 o výměře 355 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 
vše v k.ú. a obci Pec pod Sněžkou. 
Prodávající: 
Královéhradecký kraj 
Kupující: 
Město Pec pod Sněžkou 
Kupní cena: 
2.800.000 Kč. 
Omezující podmínky: 
- zákaz zcizení jako právo věcné na dobu 20 let, bezúplatně, 
- předkupní právo jako právo věcné na dobu neurčitou, bezúplatně, 
- podmínka realizace projektu na převáděných nemovitostech do 3 let od převodu, 
- zákaz komerčního využití předmětných pozemků 
Náklady spojené s převodem: 
- Správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- Daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení 
  termín: 15.11.2016  
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USNESENÍ ZK/32/2311/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodej souboru nemovitostí: 

Prodávající: Královéhradecký kraj 
Kupující: Macejko, s.r.o., Lípová 506, Trutnov 
Pozemky: 
p.p.č. 226/ 15 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 241m2 
p.p.č. 226/5 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 081m2 
p.p.č. 226/11 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 150m2 
p.p.č. 227 ostatní plocha, dráha o výměře 3 023 m2 
p.p.č. 228/4 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 519 m2 
p.p.č. 228/5 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 325 m2 
vše v k.ú Poříčí u Trutnova a obci Trutnov 
Kupní cena:    894 000,- Kč 
Náklady spojené s převodem: 
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, uzavřít a podepsat kupní 

smlouvu dle bodu I, tohoto usnesení 
  termín: 30.12.2016  

   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2312/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného stavbou silnice č. II/299 

Prodávající: xxx, 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice (zastavěný stavbou 
silnice č. II/299) 
p.p.č. 2346 o výměře 96 m2 ostatní plocha – silnice 
Kupní cena: 4.800 Kč (50 Kč/m2) 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

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

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

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, 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: 30.09.2018  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2313/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného stavbou silnice č. II/299 

Prodávající: xxx, 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice (zastavěný stavbou 
silnice č. II/299) 
p.p.č. 2469 o výměře 114 m2 ostatní plocha – silnice 
Kupní cena: 5.700 Kč (50 Kč/m2) 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

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

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

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
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   termín: 30.06.2018  
  

 

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

   termín: 30.09.2018  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2314/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků zastavěných stavbou silnice č. II/299 

Prodávající: xxx, 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice (zastavěné stavbou 
silnice č. II/299) 
p.p.č. 2335 o výměře 471 m2 ostatní plocha – silnice 
p.p.č. 2338 o výměře 3 m2 ostatní plocha - silnice 
Celková výměra: 474 m2 
Kupní cena: 23.700 Kč (50 Kč/m2) 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

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

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

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, 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: 30.09.2018  
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USNESENÍ ZK/32/2315/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků zastavěných stavbou silnice č. II/299 

Prodávající: xxx, 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice (zastavěné stavbou 
silnice č. II/299) 
p.p.č. 2484 o výměře 659 m2 ostatní plocha – silnice 
p.p.č. 2488 o výměře 532 m2 ostatní plocha - silnice 
Celková výměra: 1191 m2 
Kupní cena: 59.550 Kč (50 Kč/m2) 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

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

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

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, 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: 30.09.2018  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2316/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků zastavěných stavbou silnice č. II/299 

Prodávající: xxx, 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice (zastavěné stavbou 
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silnice č. II/299) 
p.p.č. 2344 o výměře 17 m2 ostatní plocha – silnice 
p.p.č. 2467 o výměře 130 m2 ostatní plocha - silnice 
Celková výměra: 147 m2 
Kupní cena: 7.350 Kč (50 Kč/m2) 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

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

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

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, 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: 30.09.2018  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2317/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku 

Prodávající:  
xxx, 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí II/325 
p.p.č. 906 o výměře 407 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Hořiněves 
Kupní cena: 20.350,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 
Financování:  rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

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

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

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2318/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku 

Prodávající:  
xxx, 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí II/325 
p.p.č. 947 o výměře 110 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Hořiněves 
Kupní cena: 5.500,- 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   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 



Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
konaného dne 03.10.2016 
 

28 28 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2319/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku 

Prodávající:  
xxx, 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí II/325 
p.p.č. 907 o výměře 213 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Hořiněves 
Kupní cena: 10.650,- 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   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2320/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku 

Prodávající:  



Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
konaného dne 03.10.2016 
 

29 29 

xxx, 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí III/325 31 
p.p.č. 955 o výměře 161 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Hořiněves 
Kupní cena: 8.050,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 
Financování:  rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

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

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

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2321/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku 

Prodávající:  
xxx, 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/3089 
p. p. č. 935 o výměře 31 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Hořiněves 
Kupní cena: 1.550,- 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 
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organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2322/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku 

Prodávající:  
xxx, 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/3089 
p. p. č. 928 o výměře 7 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Hořiněves 
Kupní cena: 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   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2323/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku 

Prodávající:  
xxx, 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/325 31 
p. p. č. 959 o výměře 106 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Hořiněves 
Kupní cena: 5.300,- 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   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2324/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku 

Prodávající:  
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xxx, 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/3089 
p. p. č. 921 o výměře 888 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Hořiněves 
Kupní cena: 44.400,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 
Financování:  rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 

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

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

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2325/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku 

Prodávající:  
xxx, – spoluvlastnický podíl ½ (cena podílu 1.725,- Kč) 
xxx, – spoluvlastnický podíl ½ (cena podílu 1.725,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/325 31 
p. p. č. 953 o výměře 69 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Hořiněves 
Kupní cena: 3.450,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) 
Financování:  rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
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 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

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

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2326/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků 

Prodávající:  
xxx, 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: zastavěné silnicí II/325 a III/3089 - výměra celkem 122 m2 
p.p.č. 936 o výměře 41 m2 ostatní plocha – silnice 
p.p.č. 919 o výměře 81 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Hořiněves 
Kupní cena: 6.100,- 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   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
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 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2327/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/325  

Prodávající: 
xxx,- spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 675,- Kč), 
xxx,- spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 675,- Kč)                     
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí II/325  
p. p. č. 344/6 o výměře 27 m2 ostatní plocha - silnice,   
v k.ú. Chlum u Hradce Králové a obci Všestary 
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: 1 350,- 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   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2017  
  

 

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

   termín: 31.03.2018  
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USNESENÍ ZK/32/2328/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/325 

Prodávající: 
xxx,                       
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí II/325 
p. p. č. 344/38 o výměře 179 m2 ostatní plocha - silnice,   
v k.ú. Chlum u Hradce Králové a obci Všestary 
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: 8 950,- Kč (50,- Kč/m2) 

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

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

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2017  
  

 

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

   termín: 31.03.2018  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2329/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků zastavěného silnicí č. III/325 35 

Prodávající: 
xxx,- spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 12 450,- Kč), 
xxx,- spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 12 450,- 
Kč)                       
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: zastavěné silnicí III/325 35 
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p. p. č. 435/15 o výměře 211 m2 ostatní plocha - silnice,   
p. p. č. 435/16 o výměře 157 m2 ostatní plocha - silnice,  
p. p. č. 435/17 o výměře 130m2 ostatní plocha - silnice,  
v k.ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí  
Celková výměra: 498 m2 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 - správa majetku, následně 
podání žádosti o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
Kupní cena: 24 900,- Kč (50,- Kč/m2) 

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

 3. zněnu 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   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2017  
  

 

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

   termín: 31.03.2018  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2330/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/501 

Prodávající: 
xxx, 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí II/501 
p. p. č. 2367/10 o výměře 264 m2 ostatní plocha - silnice,   
v k.ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice 
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: 13 200,- Kč (50,- Kč/m2) 

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

 3. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I. 1. a 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   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2017  
  

 

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

   termín: 31.03.2018  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2331/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků zastavěných silnicí č. III/325 27 a III/325 10  

Prodávající: 
xxx,                        
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: zastavěné silnicí III/325 27 a III/325 10  
p. p. č. 190/12 o výměře 139 m2 ostatní plocha - silnice,   
p. p. č. 196/5 o výměře 178 m2 ostatní plocha - silnice, 
p. p. č. 214/8 o výměře 255 m2 ostatní plocha - silnice, 
p. p. č. 215/2 o výměře 126 m2 ostatní plocha - silnice, 
v k.ú. Chvalina a obci Hořice 
Celková výměra: 698 m2 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 - správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
Kupní cena: 34 900,- Kč (50,- Kč/m2) 

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

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

 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 
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II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2017  
  

 

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

   termín: 31.03.2018  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2332/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/325  

Prodávající: 
xxx, - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 16 650,- Kč), 
xxx, - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 16 650,- 
Kč)                     
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: zastavěné silnicí II/325  
p. p. č. 253 o výměře 143 m2 ostatní plocha - silnice,   
p. p. č. 257 o výměře 523 m2 ostatní plocha - silnice, 
v k.ú. a obci Vrchovnice 
Celková výměra: 666 m2 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 - správa majetku, následně 
žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
Kupní cena: 33 300,- Kč (50,- Kč/m2) 

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

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

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2017  
  

 

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

   termín: 31.03.2018  
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USNESENÍ ZK/32/2333/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/3205 

Prodávající: 
xxx, 
Pozemek: zastavěný silnicí III/3205 
p. p. č. 108/3 o výměře 12 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace,   
v k.ú. a obci Černíkovice  
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: 600,- Kč (50 Kč/m2) 

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

 3. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I. 1. a 2. tohoto 
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   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2017  
  

 

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

   termín: 31.03.2018  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2334/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru nemovitých věcí   

Dárce: Barevné domky Hajnice, Hajnice č. p. 46 
Obdarovaný: Královéhradecký kraj 
nemovité věci: 
Jednotka č. 432/19 – byt 
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Vymezeno v: 
Budova Horní Předměstí, č. p. 431, 432, 433, 434, byt. Dům, v části obce Horní 
Předměstí, postavené na pozemku st. p. č. 2858, včetně spoluvlastnického podílu o 
velikosti 3740/516820 na společných částech domu č. p. 431, 432, 433, 434, v části 
obce Horní Předměstí, postavené na pozemku st. p. č. 2858 a spoluvlastnického 
podílu o velikosti 3740/516820 na pozemku st. p. č. 2858, vše v k. ú. a obec Trutnov 
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: 
Barevné domky Hajnice, Hajnice č. p. 46, 544 66 Hajnice, IČ 194972 

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

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. 1. tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2016  
  

 

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

   termín: 31.03.2017  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2335/2016 
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 
Budoucí dárce: Statutární město Hradec Králové 
Budoucí obdarovaný: Královéhradecký kraj  
pozemek: 
- st. p. č. 291/2 zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba: Hradec Králové, č. p. 333, občanská vybavenost 
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 291/2 
v k. ú. a obec Hradec Králové 
Termín uzavření darovací smlouvy: 
do 3 měsíců od doručení výzvy jednou smluvní stranou druhé smluvní straně 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2016  
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USNESENÍ ZK/32/2336/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k 

pozemní komunikaci včetně pozemku 
Budoucí dárce: Královéhradecký kraj  
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Budoucí obdarovaný: obec Zdobnice 
Nemovitosti : 
část stavby silnice III/3107, včetně součástí a příslušenství v k.ú. Malá Zdobnice a 
obci Zdobnice, v okrese Rychnov nad Kněžnou, v úseku od konce zástavby místní 
části Čertův Důl (UB není určen), provozní staničení 1,590 km, po koncový UB 1412 A 
016, provozní staničení 4,540 km, v celkové délce 2,950 km 
součástí úseku silnice III/3107 jsou mostní objekty přes Čertovodolský potok: 
- klenbový most ev. č. 3107-2 – ŽB, délka přemostění 4,05 m, v provozním staničení 
2,286 km 
- klenbový most ev. č. 3107-3 – ŽB, délka přemostění 4,35 m, v provozním staničení 
2,368 km  
Pozemek: zastavěný stavbou silnice III/3107 
v k.ú. Malá Zdobnice a obci Zdobnice 
část p.p.č. 902/1 o výměře 32 727 m2 dle GP č. 132-115/2016 označena jako p.p.č. 
902/7 ostatní plocha - silnice 
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 pozemku 
Dárce: Královéhradecký kraj  
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
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Obdarovaný: obec Zdobnice 
Nemovitosti : 
část stavby silnice III/3107, včetně součástí a příslušenství v k.ú. Malá Zdobnice a 
obci Zdobnice, v okrese Rychnov nad Kněžnou, v úseku od konce zástavby místní 
části Čertův Důl (UB není určen), provozní staničení 1,590 km, po koncový UB 1412 A 
016, provozní staničení 4,540 km, v celkové délce 2,950 km 
součástí úseku silnice III/3107 jsou mostní objekty přes Čertovodolský potok: 
- klenbový most ev. č. 3107-2 – ŽB , délka přemostění 4,05 m, v provozním staničení 
2,286 km 
- klenbový most ev. č. 3107-3 – ŽB , délka přemostění 4,35 m, v provozním staničení 
2,368 km  
Pozemek: zastavěný stavbou silnice III/3107 
v k.ú. Malá Zdobnice a obci Zdobnice 
část p.p.č. 902/1 o výměře 32 727 m2 dle GP č. 132-115/2016 označena jako p.p.č. 
902/7 ostatní plocha - silnice 
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   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv 

k pozemní komunikaci dle bodu I.1. tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2017  
  

 

 2. po vydání rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o změně kategorie 
pozemní komunikace uzavřít a podepsat darovací smlouvu na převod vlastnických 
práv k pozemní komunikaci a následně darovací smlouvu na pozemek dle bodu I.2. 
tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2018  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2337/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemků 

Dárce: Královéhradecký kraj 
Obdarovaný: Město Trutnov 
Pozemky: 
část p. p. č. 1540/3 o výměře 59 m2 ostatní plocha – jiná plocha  
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dle geometrického plánu nově označený jako p. p. č. 1540/5 
část p. p. č. 1625/1 o výměře 599 m2 ostatní plocha – jiná plocha 
dle geometrického plánu nově označený jako p. p. č. 1625/5 
vše v k. ú. a obec Trutnov 
Omezující podmínky: 
- Zákaz zcizení na převáděných pozemcích na dobu 10 let ve prospěch 
Královéhradeckého kraje  
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   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2016  

   

 
 
USNESENÍ ZK/32/2338/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: obec Jeřice 
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí č. III/32512 a III/32514 v k.ú. Dolní Černůtky a obci Jeřice 
p.p.č. 691/2 o výměře 36 m2 ostatní plocha - silnice, 
p.p.č. 691/3 o výměře 38 045 m2 ostatní plocha - silnice, 
p.p.č. 693/2 o výměře 679 m2 ostatní plocha - silnice, 
p.p.č. 696/6 o výměře 127 m2 ostatní plocha - silnice, 
p.p.č. 696/14 o výměře 85 m2 ostatní plocha - silnice, 
(součást silnice č. III/32512) 
a 
p.p.č. 697/4 o výměře 83 m2 ostatní plocha - silnice, 
(součást silnice č. III/32514) 
Celková výměra: 1 048 m2 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za provedení 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   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
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 1. uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.06.2017  
  

 

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

   termín: 31.12.2017  
  

 

 
 
USNESENÍ ZK/32/2339/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    Zápis o  kontrole "OREDO s.r.o. (vratka DPH)" a vyjádření kontrolované osoby  
 
 
USNESENÍ ZK/32/2340/2016 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. zvýšení Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví sociální 

věci v roce 2016, investiční transfery PO o částku 120 tis. Kč a o stejnou částku 
snížení kap. 41 - rezerva kraje  

 2. zařazení nové akce z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v odvětví 
sociální věci v roce 2016 dle důvodové zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje 

promítnout úpravy dle bodu I. do 3. změny Rozpočtu Královéhradeckého kraje 
pro 2016 

   termín: 03.10.2016  
  

 

 2. Josefu Dvořákovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 21.10.2016  
  

 

 
 
  
 
      Bc. Lubomír Franc 
     hejtman Královéhradeckého kraje 


