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USNESENÍ  

z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
 

konaného dne 20.10.2011 
 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1625/2011   

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 18.08.2011 do 12.10.2011 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1626/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

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

    "Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje"  
za sledované období 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    navržená opatření vedoucích odborů k zajištění plnění dosud nesplněných usnesení  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za sledované období, včetně nových termínů jejich 
splnění dle důvodové zprávy 

III.  u  k  l  á  d  á   

    JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje  
zajistit plnění dosud nesplněných nebo rozpracovaných usnesení Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje za sledované období věcně příslušnými vedoucími odborů 
dle důvodové zprávy 

  termín: 10.11.2011  
   

 

 
 

 



USNESENÍ ZK/23/1627/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

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

 1. Dopis pana xxx "Žádost o pomoc" (příloha č. 1) 

 2. Korespondenci občanského sdružení SAFARI ARCHA 2007, o.s.“ dle důvodové zprávy 
(příloha č. 2) 

 3. Dopis Bc. xxx „Žádost o dar“ (příloha č. 3) 

 4. Dopis obce Provodov – Šonov „Úprava průjezdnosti podjezdu pod železnicí Ve vrchovinách 
na silnici III/285 20 (Vrchoviny – Šonov u Nového Města nad Metují)“ (příloha č. 4) 

 5. Dopis paní xxx „Dotace pro školy“ (příloha č. 5) 

II.  u  k  l  á  d  á   

 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 
předložit členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vědomí odpověď na žádost o 
dar uvedenou v odst. I/3 

   termín: 01.12.2011  
  

 

 2. Josefu Ješinovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 
předložit členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vědomí odpověď na dopis 
obce Provodov - Šonov uvedený v odst. I/4 

   termín: 01.12.2011 
  

 

 3. PhDr. et Bc. Jiřímu Noskovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 
předložit členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vědomí odpověď na dopis 
uvedený v odst. I/5 

   termín: 01.12.2011  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1628/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    termíny zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2012: 
26.01.2012 
22.03.2012 
03.05.2012 
14.06.2012 
06.09.2012 
04.10.2012 



 

 
 

USNESENÍ ZK/23/1629/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    Jednací řád Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s účinností 
od 01.11.2011 

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: 31.10.2011  
   

 

 
 
USNESENÍ ZK/23/1630/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje uzavřenou 
mezi Královéhradeckým krajem a Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. 
na poskytnutí finančních prostředků ve výši 6.000.000,- Kč z kapitoly 50 na částečné pokrytí 
nákladů souvisejících s projektem „Internetizace nemocnic“ dle přílohy důvodové zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
uzavřít a podepsat smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 

  termín: 30.11.2011  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1631/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    darování movitého majetku Královéhradeckého kraje, (viz. příloha – soupis movitého majetku) 
v pořizovací hodnotě 1,869.953,00 Kč, Oblastní nemocnici Náchod a. s. 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 



zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 18.11.2011  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1632/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    zvýšení rozpočtu kapitoly 13 - běžných výdajů na grantové a dílčí programy určené pro odvětví 
kultury o 1 mil. Kč za současného snížení rozpočtu kapitoly 16 - u ostatních běžných výdajů 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 
zapracovat do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2011 

  termín: 01.12.2011  
   

 

 
 
USNESENÍ ZK/23/1633/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

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

    žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně SPŠ, SOŠ a SOU, Nové 
Město nad Metují, Školní 1377 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 90 %, tj. 32 387,40 Kč z veřejných 
prostředků poskytnutých z OP VK 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, informovat SPŠ, 
SOŠ a SOU, Nové Město nad Mětují, Školní 1377 o výše uvedeném usnesení zastupitelstva 

  termín: 21.11.2011 
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1634/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

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

    žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně ZŠ Hradec Králové, 
Habrmanova 130 



II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. neprominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v plné výši 17 930,- Kč z veřejných 
prostředků poskytnutých z OP VK 

 2. prominutí penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 685,- Kč 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, informovat ZŠ 
Hradec Králové, Habrmanova 130 o výše uvedeném usnesení zastupitelstva 

  termín: 21.11.2011  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1635/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. dodatek č. 6 ke smlouvě o úvěru č. 2556-2/08/LCD ze dne 18.2.2010 s Českou spořitelnou, 
a.s. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 2. změnu rozpočtu vyplývající z dodatku č. 6 ke smlouvě o úvěru dle přílohy č. 2 důvodové 
zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   

 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje podepsat dodatek č. 6 
ke smlouvě o úvěru č. 2556-2/08/LCD ze dne 18.2.2010 s Českou spořitelnou, a.s. 
dle bodu I.1. 

   termín: 04.11.2011  
  

 

 2. Ing. Josefu Táborskému , 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje zapracovat 
úpravy dle bodu I.2. do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011 

   termín: 01.12.2011  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1636/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    prodloužení použitelnosti poskytnutého neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru 
EP, příspěvkové organizaci unesením ZK/10/680/2009 nejdéle do konce roku 2013 

II.  u  k  l  á  d  á   



    Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 31.12.2011  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1637/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí návratné neinvestiční finanční výpomoci z 
rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování projektů uzavřené s Euroregionem 
Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 
podepsat dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí návratné neinvestiční finanční výpomoci z 
rozpočtu Královéhradeckého kraje dle přijatého usnesení 

  termín: 30.11.2011  
   

 

 
 
USNESENÍ ZK/23/1638/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  r  e  v  o  k  u  j  e   

    usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/14/1007/2010 ze dne 17.06.2010 v 
článku IX. a článku XIII. Zásad pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého 
kraje 

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

 1. aktualizované Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje 

 2. Zadávací dokumentaci a přílohy veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Inovační 
vouchery 2011 s alokací 500 tis. Kč v kapitole 49 

III.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. aktualizované Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje 

 2. Zadávací dokumentaci a přílohy veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Inovační 
vouchery 2011 s alokací 500 tis. Kč v kapitole 49 

 3. vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu vývoji a inovacích Inovační vouchery 2011 s alokací 
500 tis. Kč v kapitole 49, v termínu od 21.11.2011 do 30.12.2011 



IV.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   

    Bc. Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje  podpisem aktualizovaných Zásad 
pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje 

  termín: 11.11.2011  
   

V.  u  k  l  á  d  á   

    Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje zajistit realizaci 
přijatého usnesení 

  termín: 21.11.2011  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1639/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    poskytnutí neinvestičních dotačních prostředků z kapitoly 13, z prostředků na grantové a dílčí 
programy a samostatné projekty pro odvětví kultury a památkové péče 
 

 1. v rámci dotačního programu 11KPG01 Podpora a rozvoj profesionálních i 
neprofesionálních kulturních aktivit v celkovém objemu 10.000 Kč dle přílohy důvodové 
zprávy, včetně určení podpor malého rozsahu v režimu de minimis 

 2. v rámci dotačního programu 11KPG02 Obnova památkového fondu na území 
Královéhradeckého kraje 

  a) obcím a obcemi zřizovaným subjektům v celkovém objemu 100.000 Kč dle přílohy 
důvodové zprávy, mimo režim de minimis 

  b) dalším právním subjektům v celkovém objemu 1.050.000 Kč dle přílohy důvodové 
zprávy, mimo režim de minimis 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 09.12.2011  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1640/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    poskytnutí neinvestičních dotačních prostředků z kapitoly 13, z prostředků na grantové a dílčí 



programy a samostatné projekty pro odvětví školství 

 1. obcím a obcemi zřizovaným subjektům v celkovém objemu 15.000 Kč dle přílohy 
důvodové zprávy včetně určení podpor malého rozsahu v režimu de minimis 

 2. dalším právním subjektům v celkovém objemu 65.000 Kč dle přílohy důvodové zprávy 
včetně určení podpor malého rozsahu v režimu de minimis 

II.  u  k  l  á  d  á   

 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
uzavřít dodatek smlouvy s příjemci neinvestiční dotace dle přílohy důvodové zprávy 

   termín: 30.11.2011  
  

 

 2. Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
realizovat toto usnesení 

   termín: 09.12.2011  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1641/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    poskytnutí neinvestičních dotačních prostředků z kapitoly 13, z prostředků na grantové a dílčí 
programy a samostatné projekty pro odvětví volnočasové aktivity právním subjektům v 
celkovém objemu 218.000 Kč dle přílohy důvodové zprávy včetně určení podpor malého 
rozsahu v režimu de minimis 

II.  u  k  l  á  d  á   

 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
uzavřít dodatek smlouvy s příjemci neinvestiční dotace dle přílohy důvodové zprávy 

  termín: 30.11.2011  
  

 

 2. Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
realizovat toto usnesení 

   termín: 09.12.2011  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1642/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu 



Trutnov s účinností od 1.11.2011 

II.  u  k  l  á  d  á   

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

  termín: 18.11.211  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1643/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců Černožice dodatkem s 
účinností od 21. 10. 2011 dle důvodové zprávy 
 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 
podepsat dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců Černožice dle 
bodu I. 

  termín: 27.10.2011  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1644/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    snížení odvodu z investičního fondu na rok 2011 u příspěvkové organizace Domov důchodců 
Černožice o 139 tis. Kč a snížení ostatních běžných výdajů kap. 28 o 139 tis. Kč dle důvodové 
zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   

 1. Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
zapracovat přijaté usnesení do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011 

   ermín: 01.12.2011  
  

 

 2. Ing. Vladimíru Dernerovi, 2. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 
zajistit realizaci usnesení a informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém 
usnesení 

   termín: 15.11.2011  
  

 

 

 



USNESENÍ ZK/23/1645/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    poskytnutí účelových investičních dotací obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací 
ve výši 12.890.000 Kč dle přílohy č.1 usnesení z rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a 
zemědělství na rok 2011 z prostředků vyčleněných na vodohospodářské akce dle vodního 
zákona 

II.  u  k  l  á  d  á   

 1. Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,  
zapracovat úpravy dle tohoto usnesení do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
rok 2011 

   termín: 01.12.2011  
  

 

 2. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  
uzavřít a podepsat smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s přijatým usnesením 

   termín: 15.11.2011  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1646/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    změnu č.1 Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje v rozsahu změny, 
provedené v závazné části řešení Plánu odpadového hospodářství České republiky 

II.  u  k  l  á  d  á   

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

  termín: 30.11.2011  
   

 

 
 

USNESENÍ ZK/23/1647/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    změnu č. 21/2011 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 

II.  u  k  l  á  d  á   



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

  termín: 30.11.2011  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1648/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. Dotace v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2011 jednotlivým 
žadatelům v dotačním titulu 3 - navýšení dle přílohy usnesení. Dotace nebude poskytnuta, 
pokud bude audit žadatele za rok 2010 hodnocen s velmi vážnými nedostatky. Podíl 
dotace na jednotlivých akcích žadatele, na které byla žádána podpora, bude upřesněn 
ve smlouvě o poskytnutí dotace. 

 2. Použití nevyčerpaných a vrácených finančních prostředků Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje 2011 k pokrytí dotace dalším žadatelům v zásobníku projektů 
nebo navýšení stávajících schválených dotací po předchozím posouzení ve výboru 
pro regionální rozvoj a cestovní ruch a následnému předložení Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje.  

 

II.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   

    Helmuta Dohnálka, 3. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje 
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace v jednotlivých případech do výše 500 tis. Kč v 
kalendářním roce a dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace. 

  termín: 30.11.2011  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1649/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013. 

 2. u bodu 4.3 Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého 
kraje pro rok 2012 - "Dotační titul 3": 

  a) upravit maximální výši dotace z 500 000 Kč na maximálně 250 000 Kč 

  b) doplnit specifická kritéria hodnocení o dotaci v dotačním titulu 3: 

 . Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro 
rok 2012 včetně změn dle I./2. se stanovením alokované částky z kapitoly 13 po schválení 



rozpočtu na rok 2012 včetně příloh. 

   - v kolika obcích bude projekt přímo realizoán - jedna obec - 1 bod 

   - jak projekt přispěje k prohloubení spolupráce mezi obcemi, velmi - 3 body, 
středně - 2 body, málo - 1 bod. Maximální možný počet bodů získaných v tomto 
kritériu činí 43 bodů 

 

II.  s  t  a  n  o  v  u  j  e   

    Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch, jako hodnotící orgán zastupitelstva, 
pro projednání a stanovení rozdělení celkových finančních prostředků mezi dotační tituly s 
doporučením výše dotace jednotlivým žadatelům. 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Radě Královéhradeckého kraje 
vyhlásit: 

 1. Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013. 

 2. Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro 
rok 2012 se stanovením alokované částky z kapitoly 13 po schválení rozpočtu na 
rok 2012 včetně příloh. 

   termín: 26.10.2011  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1650/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    Monitorovací zprávu za rok 2010 Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-10 ve znění 
uvedeném v příloze 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Helmutu Dohnálkovi, 3. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 04.11.2011  
   

 
USNESENÍ ZK/23/1651/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    snížení kapitálových výdajů kapitoly 39 - Regionální rozvoj - určených na financování Programu 
obnovy venkova 2011 o 208,8 tis. Kč za současného zvýšení běžných výdajů téhož odvětví 
určených na financování Programu obnovy venkova ve stejné výši, a to v souvislosti se změnou 



charakteru již poskytnutých dotací dle důvodové zprávy 

II.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   

    Bc. Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje, 
podpisem dodatků ke smlouvám dle přijatého usnesení 
termín: 15. 12. 2011 

III.  u  k  l  á  d  á   

 1. Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 
promítnout přijaté usnesení do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2011 

   termín: 01.12.2011  
  

 

 2. Helmutu Dohnálkovi, 3. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 15.12.2011  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1652/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

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

    informaci o úpravách rozpočtu státních účelových dotací pro r. 2011 v rozpočtu odvětví 
školství dle důvodové zprávy a tabulkové přílohy  

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    zvýšení ukazatelů příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím školství o 1614,5 tis. 
Kč, zvýšení neinvestičních transferů PO na kofinancování a předfinancování o 1369,0 tis. 
Kč, zvýšení investiční dotace PO z kap. 14 o 48 tis. Kč, zvýšení příjmů z odvodů z investičních 
fondů příspěvkových organizací o 160,0 tis. Kč, snížení ostatních běžných výdajů odvětví 
školství o 2871,5 tis. Kč dle důvodové zprávy a tab. č. 5.a a 5.b přílohy usnesení 

III.  u  k  l  á  d  á   

 1. PhDr. Bc. Jiřímu Noskovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 
informovat ředitele organizací o výsledku projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého 
kraje 

   termín: 04.11.2011  
  

 

 2. Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana, 
zapracovat úpravy dle bodu II. do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro 
rok 2011 

   termín: 01.12.201  
  

 

 



USNESENÍ ZK/23/1653/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. zvýšení ostatních běžných výdajů odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9. o 1.500.000,- 
Kč na úkor kapitoly 41 rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2011 

 2. poskytnutí neinvestiční účelové dotace (vč. vzoru - návrhu dotační smlouvy): 

  a) Královéhradeckému krajskému sdružení ČSTV ve výši 200.000,- Kč na zajištění provozu 
Královéhradeckého krajského sdružení ČSTV na rok 2011. 

  b) TJ Sokol Jičín ve výši 200.000,- Kč na opravu opěrné zdi u budovy sokolovny a 
Masarykova divadla. 

  c) Klubu přátel Josefa Masopusta o.s. ve výši 350.000,- Kč na pořádání Poháru Josefa 
Masopusta 2011/2012. 

  d) HC VCES Hradec Králové a.s. ve výši 500.000,- Kč na vybudování Krajského centra 
talentované mládeže v Hradci Králové. 

  e) Z&S Apache Team, o. s. ve výši 250.000,- Kč na pořádání akce „Bike víkend MTB“ a 
závodu Českého poháru horských kol 2011. 

II.  u  k  l  á  d  á   

 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
uzavřít a podepsat dotační smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení 

   trmín30.11.2011  
  

 

 2. Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
zapracovat výše uvedený návrh do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje 2011 

   termín: 01.12.2011  
  

 

 

 
 

USNESENÍ ZK/23/1654/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. zvýšení rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví 
školství  
u investičních transferů PO o 18760,0 tis. Kč na úkor kap. 41 rozpočtu kraje pro rok 2011 

 2. poskytnutí investičního transferu z Fondu rozvoje a reprodukce, odvětví školství Střední 
uměleckoprůmyslové škole hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 



1202 ve výši 18 334,7 tis. Kč a Střední průmyslové škole, střední odborné škole a 
střednímu odbornému učilišti, Nové Město nad Metují, Školní 1377 ve výši 425,3 tis. Kč 

II.  u  k  l  á  d  á   

 1. PhDr. Bc. Jiřímu Noskovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 
informovat ředitele organizací o výsledku projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého 
kraje 

   termín: 04.11.2011  
  

 

 2. Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana, 
zapracovat úpravy do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2011 

   termín: 01.12.2011  
  

 

 

 

USNESENÍ ZK/23/1655/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

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

    žádost FC Hradec Králové, a.s. na zajištění sportovní činnosti mládeže v klubu FC Hradec 
Králové 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    poskytnutí dotace ve výši 2.000.000,- Kč FC Hradec Králové, a.s. na zajištění sportovní činnosti 
mládeže v klubu FC Hradec Králové v roce 2011 ve spolupráci s ostatními fotbalovými kluby v 
Královéhradeckém kraji (vč. návrhu dotační smlouvy) z finančních prostředků vyčleněných 
na tento účel usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/19/1373/2011 v 
kapitole 9. 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
uzavřít a podepsat dotační smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení 

  termín: 30.11.2011  
   

 
 

 
USNESENÍ ZK/23/1656/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

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

    informace o projektu Víceúčelové integrované pracoviště pro rozvoj hotelnictví a cestovního 
ruchu v regionu Střední školy informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 



2069 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace s návratností v roce 2010 z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na financování projektu Střední školy informatiky a služeb 
Dvůr Králové nad Labem podaného v ROP NUTS II Severovýchod 

III.  u  k  l  á  d  á   

 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
podepsat dodatek č. 3 dle tohoto usnesení 

   termín: 18.1.2011  
  

 

 2. PhDr. Bc. Jiřímu Noskovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
realizovat přijaté usnesení 

   termín: 30.11.2011  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1657/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    dodatek č. 1 zřizovací listiny Muzea východních Čech v Hradci Králové dle důvodové zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   

    PhDr. et Bc. Jiřímu Noskovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

  termín: 11.11.2011  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1658/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

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

    závěrečnou zprávu k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na "Hrách V. letní 
Olympiády dětí a mládeže České republiky 2011" (dále jen ODM 2011) 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    poskytnutí (z částky vyčleněné v rozpočtu Královéhradeckého kraje pro zajištění výpravy 
Královéhradeckého kraje na ODM 2011 – kap. 9): 

 1. daru v podobě reprezentačního oblečení (vč. fandítek) krajským sportovním svazům s 
právní subjektivitou a Královéhradeckému krajskému sdružení ČSTV uvedeným v 
důvodové zprávě dle příslušného počtu účastníků za jednotlivé soutěže (vč. předloženého 



návrhu darovací smlouvy) 

 2. daru v podobě dresů, které byly využity při ODM 2011, krajským sportovním svazům s 
právní subjektivitou a Královéhradeckému krajskému sdružení ČSTV uvedeným v 
důvodové zprávě dle příslušného počtu účastníků za jednotlivé sporty (vč. předloženého 
návrhu darovací smlouvy) 

 3. finančního daru - GSC - Auto spol. s r. o. (3.600,- Kč), TJ Lokomotiva Trutnov, o. s. (3.900,- 
Kč), Nový věk TRIATLONU (2.300,- Kč), Klub vodního slalomu (2.800,- Kč), Martin Křišťan 
(2.500,- Kč) na zajištění dopravy členů výpravy Královéhradeckého kraje při ODM 2011 
(vč. předloženého návrhu darovací smlouvy) 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
uzavřít a podepsat darovací smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení 

  termín:30.11.2011  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1659/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

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

 1. zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé 
období (příloha č. 1) 

 2. Zápis o kontrole provedené kontrolním výborem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje - 
"Následná kontrola používání služebních vozidel pro služební a soukromé účely 
uvolněnými členy zastupitelstva Královéhradeckého kraje" (příloha č. 2) 

 3. Doplněk k Zápisu o kontrole provedené kontrolním výborem Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje ze dne 13.06.2011 - Průběh veřejných zakázek realizovaných ZZS 
KHK v letech 2008 - 2010 VZ 02/2008: „Objekt ZZS – stavební úpravy – I. etapa“zakázka 
malého rozsahu /stavební práce/ (příloha č. 3) 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Mgr. Táně Šormové, předsedkyni kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
vést jednání s kompetentními členy Rady Královéhradeckého kraje a zástupci Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje směřující k realizaci navržených doporučení vyplývajících ze "Zápisů o 
kontrole" (viz přílohy č. 2 - 3) 

  termín: 30.11.2011  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1660/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  



I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    vyplacení mimořádných odměn občanům za jejich práci v komisích Rady Královéhradeckého 
kraje a výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2011 dle přílohy 

II.  u  k  l  á  d  á   

    JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci usnesení 

  termín: 31.12.2011  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1661/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    uzavření dohody o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 406/17 v k.ú Plačice a 
obci Hradec Králové mezi Královéhradeckým krajem a Českou republikou, právo hospodařit s 
majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace dle důvodové zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hetmanovi Královéhradeckého kraje, uzavřít a podepsat smlouvu dle 
bodu I. tohoto usnesení 

  termín: 15.12.2011  
   

 
USNESENÍ ZK/23/1662/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. uzavření smluv o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní 
komunikaci 
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 komunikací z 
kategorie „silnice“, uzavřít s budoucím obdarovaným darovací smlouvu, kterou 
komunikace 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 
komunikací z kategorie „silnice“, uzavřít s budoucím dárcem darovací smlouvu, kterou 
komunikace za podmínek stanovených touto smlouvou přijme od budoucího dárce 
do svého vlastnictví 

  a) Budoucí dárce: Královéhradecký kraj  
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  



Budoucí obdarovaný: město Česká Skalice 
Nemovitosti:  

   - celá stavba silnice III/285 18 
včetně součástí a příslušenství v k.ú. Spyta a obci Česká Skalice, od křižovatky 
se silnicí číslo III/285 17 (UB 0433 A 142), uzlové staničení 0,000 km do konce 
komunikace III/285 18 (UB 0433 A 143), uzlové staničení 0,418 km, v celkové 
délce 418 m 

   - celá stavba silnice III/304 18 
včetně součástí a příslušenství v k.ú. Kleny a obci Provodov - Šonov a v k.ú. Zlíč a 
obci Česká Skalice, od křižovatky se silnicí číslo I/33 (UB 0433 A 27), uzlové 
staničení 0,000 km, v celé její délce až ke křižovatce se silnicí číslo III/304 9 (UB 
0433 A 103), uzlové staničení 1,417 km, v celkové délce 1 417 m 

   - část stavby silnice II/304 
včetně součástí a příslušenství v k.ú. a obci Česká Skalice, od křižovatky se silnicí 
číslo I/33 (UB 0433 A 11) uzlové staničení 17,589 km, ke křižovatce ulice Zelená a 
Křenkova (UB není stanoven), v celkové délce vyřazovaného úseku 465 m 

  b) Budoucí dárce: Královéhradecký kraj  
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  
Budoucí obdarovaný: obec Velký Třebešov 
Nemovitost:  

   - část stavby silnice III/285 14 
včetně součástí a příslušenství v k.ú. a obci Velký Třebešov od jejího začátku, tj. 
od křižovatky se silnicí I/33 (UB 0433 A 24), uzlové staničení 0,000 km, ke stavbě 
přeložky I/33 (UB není stanoven), v celkové délce 253 m 

  c) Budoucí dárce: město Česká Skalice 
Budoucí obdarovaný:Královéhradecký kraj 
Budoucí správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Nemovitosti:  

   - úsek místní komunikace „ul. Křenkova“ 
včetně součástí a příslušenství v k.ú. a obci Česká Skalice, od křižovatky se silnicí 
číslo III/285 13 ul. Bezručova a ul. Křenkova (UB není stanoven), od km 0,000 až 
po křižovatku se silnicí číslo II/304 ul. Zelená (UB není stanoven), uzlové staničení 
0,311 km, v celkové délce 311 m 

   - úsek místní komunikace „U VÁHY“ 
včetně součástí a příslušenství v k.ú. a obci Česká Skalice, část ul. Nádražní 
od křižovatky se silnicí číslo I/33 ul. T. G. Masaryka (UB není stanoven), až 
ke křižovatce se silnicí číslo III/304 9 ul. Jiráskova (UB není stanoven), v celkové 
délce 118 m 

 2. darování silnic nebo jejich částí městu Česká Skalice a obci Velký Třebešov 



  a) Dárce: Královéhradecký kraj  
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace 
Obdarovaný: město Česká Skalice 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný 
Nemovitosti: 

   - celá stavba silnice III/285 18 
včetně součástí a příslušenství v k.ú. Spyta a obci Česká Skalice, od křižovatky 
se silnicí číslo III/285 17 (UB 0433 A 142), uzlové staničení 0,000 km do konce 
komunikace III/285 18 (UB 0433 A 143), uzlové staničení 0,418 km, v celkové 
délce 418 m 

   - celá stavba silnice III/304 18 
včetně součástí a příslušenství v k.ú. Kleny a obci Provodov - Šonov a v k.ú. Zlíč a 
obci Česká Skalice, od křižovatky se silnicí číslo I/33 (UB 0433 A 27), uzlové 
staničení 0,000 km, v celé její délce až ke křižovatce se silnicí číslo III/304 9 (UB 
0433 A 103), uzlové staničení 1,417 km, v celkové délce 1 417 m 

   - část stavby silnice II/304 
včetně součástí a příslušenství v k.ú. a obci Česká Skalice, od křižovatky se silnicí 
číslo I/33 (UB 0433 A 11) uzlové staničení 17,589 km, ke křižovatce ulice Zelená a 
Křenkova (UB není stanoven), v celkové délce vyřazovaného úseku 465 m 

  b) Dárce: Královéhradecký kraj  
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace 
Obdarovaný: obec Velký Třebešov 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný  
Nemovitost:  

   - část stavby silnice III/285 14 
včetně součástí a příslušenství v k.ú. a obci Velký Třebešov od jejího začátku, tj. 
od křižovatky se silnicí I/33 (UB 0433 A 24), uzlové staničení 0,000 km, ke stavbě 
přeložky I/33 (UB není stanoven), v celkové délce 253 m 

 3. přijetí daru - části nebo úseků místních komunikací, resp. účelových komunikací 
od města Česká Skalice 

  a) Dárce: město Česká Skalice 
Obdarovaný:Královéhradecký kraj 
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný  
Nemovitosti:  

   - úsek místní komunikace „ul. Křenkova“  
včetně součástí a příslušenství v k.ú. a obci Česká Skalice, od křižovatky se silnicí 
číslo III/285 13 ul. Bezručova a ul. Křenkova (UB není stanoven), od km 0,000 až 



po křižovatku se silnicí číslo II/304 ul. Zelená (UB není stanoven), uzlové staničení 
0,311 km, v celkové délce 311 m 

   - úsek místní komunikace „U VÁHY“ 
včetně součástí a příslušenství v k.ú. a obci Česká Skalice, část ul. Nádražní 
od křižovatky se silnicí číslo I/33 ul. T. G. Masaryka (UB není stanoven), až 
ke křižovatce se silnicí číslo III/304 9 ul. Jiráskova (UB není stanoven), v celkové 
délce 118 m 

 4. vyřazení silnic nebo jejich částí ze sítě silnic II. a III. třídy, které jsou v  majetku 
Královéhradeckého kraje a jejich převod do místních komunikací ve vlastnictví města 
Česká Skalice a obce Velký Třebešov 

  a) Silnici číslo III/285 18 v k.ú. Spyta a obci Česká Skalice, od křižovatky se silnicí číslo 
III/285 17 (UB 0433 A 142), uzlové staničení 0,000 km do konce komunikace III/285 18 
(UB 0433 A 143), uzlové staničení 0,418 km, v celkové délce 418 metrů 

  b) Silnici číslo III/304 18 v k.ú. Kleny a obci Provodov-Šonov a k.ú. Zlíč a obci Česká 
Skalice, od křižovatky se silnicí číslo I/33 (UB 0433 A 27), uzlové stani-čení 0,000 km, v 
celé její délce až ke křižovatce se silnicí číslo III/304 9 (UB 0433 A 103), uzlové 
staničení 1,417 km, v celkové délce 1 417 metrů 

  c) Část silnice číslo II/304 v k.ú. a obci Česká Skalice, od křižovatky se silnicí číslo I/33 
(UB 0433 A 11), uzlové staničení 17,589 km, ke křižovatce ulice Zelená a Křenkova 
(UB není stanoven), v délce 0,465 km, celková délka vyřazovaného úseku činí 
465 metrů 

  d) Část silnice číslo III/285 14 v k.ú. a obci Velký Třebešov, od křižovatky se sil-nicí číslo 
I/33 (UB 0433 A 24), uzlové staničení 0,000 km, ke stavbě přeložky I/33 (UB není 
stanoven), v délce 0,253 km, celková délka vyřazovaného úseku činí 253 metrů 

 5. převzetí a zařazení úseků místních komunikací, resp. účelových komunikací do sítě silnic 
II. a III. třídy v majetku Královéhradeckého kraje, které jsou v majetku města Česká 
Skalice 

  a) do tahu silnice II/304, úsek MK „ul. KŘENKOVA“ od křižovatky silnice III/285 13 (ulice 
Bezručova) a ulice Křenkova (UB není stanoven), od km 0,000 až po křižovatku 
se silnicí číslo II/304 ulice Zelená do km 0,311 (UB není stanoven), v celkové délce 
311 metrů 
nový úsek silnice II/304 bude nově vyúsťovat ze silnice I/33 v UB 0433 A 025 a po: 
• přeřazení úseku silnice III/285 13 v délce 354 m • zařazení úseku MK (ul. Křenkova) v 
délce 311 m • vyřazení úseku II/304 (ul. Zelená) v délce 465 m, bude mít mezi 
UB 0433 A 025 v k.ú. a obci Česká Skalice a UB 0433 A 55 v k.ú. a obci Česká Skalice 
novou uzlovou délku 1 031 metrů (původní délka byla mezi A11 - A55 činí 831 m) 

  b) novou silnici III. třídy (zatím bez evidenčního čísla), tvořenou úsekem MK „U VÁHY“ v 
k.ú. a obci Česká Skalice část ulice Nádražní od křižovatky se silnicí číslo I/33 ul. T. 
G. Masaryka (UB není stanoven), ke křižovatce se silnicí číslo III/304 9 ul. Jiráskova 
(UB není stanoven) v délce 118 metrů 

 6. přeřazení úseku silnice v majetku Královéhradeckého kraje v síti silnic II. a III. třídy 



Královéhradeckého kraje 

  a) úsek silnice III/285 13, v úseku od křižovatky ulic Křenkova a Bezručova v jejím 
km 7,729 až po křižovatku s I/33 (UB 0433 A 25), uzlové staničení 8,083 km původního 
staničení silnice číslo III/285 13, úsek silnice v celkové délce 354 metrů bude přeřazen 
do tahu silnice II/304, silnice III/285 13 bude mít mezi UB 0433 A 180 a UB 0433 A x 
(uzlový bod za-tím nestanoven) novou uzlovou délku 1 133 metrů 

 7. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě II.3. k hospodaření příspěvkové 
organizaci: 
Správa silnic Královéhradeckého kraje  

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

 1. uzavřít a podepsat smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k 
pozemní komunikacím dle tohoto usnesení 

   termín: 30.06.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1663/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  r  u  š  í   

    v plném rozsahu usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/21/1532/2011 ze 
dne 16. 6. 2011 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. změnu úhrady kupní ceny za prodej nemovitosti  
budovy: 
bez čp/če objekt občanské vybavenosti na st. p. č. 319/7 (pozemek jiného vlastníka)  
v k. ú. a obec Nový Bydžov 
Vlastník: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:  
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov 
Kupující: xxx 
Kupní cena : 420.000,- Kč bude uhrazená takto: 
- při podpisu kupní smlouvy ve výši 100 000,- Kč 
- do 30. 11. 2011 ve výši 100 000,- Kč 
- do 31. 3. 2012 ve výši 100 000,- Kč 
- do 30. 11. 2012 ve výši 120 000,- Kč 



 2. zřízení zástavního práva 
Zástavní právo: 
- součástí kupní smlouvy, pro zajištění pohledávek prodávajícího z dosud neuhrazené 
cele výše kupní ceny k převáděné nemovitosti, ve prospěch Královéhradeckého kraje 
Zástavní věřitel: Královéhradecký kraj 
Zástavní dlužník: xxx 
Zástavní právo k nemovitosti: 
budově: 
bez čp/če objekt občanské vybavenosti na st. p. č. 319/7 (pozemek jiného vlastníka)  
v k. ú. a obec Nový Bydžov 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckéhom kraje 
uzavřít a podepsat kupní smlouvu se zřízením zástavního práva dle bodu II. tohoto usnesení 

  termín: 31.12.2011  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1664/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  r  u  š  í   

    usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/9/590/2009 ze dne 22.10. 2009  

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    darování nemovitostí 
Převádějící: Královéhradecký kraj  
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace  
Přejímající: ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí přejímající 
Pozemky: 

 1. pozemek zastavěný silnicí č. I/16  
p.p.č. 553/9 o výměře 7 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Stav a 
obci Úbislavice 

 2. pozemek zastavěný silnicí č. I/16  
p.p.č. 1652/13 o výměře 423 m2 ostatní plocha – silnice v k. ú. Lužany u Jičína a 
obci Lužany 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 

  termín: 30.06.2012  
   

 

 
 



USNESENÍ ZK/23/1665/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  r  u  š  í   

    usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/13/249/2002 ze dne 19.9.2002 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemním 
komunikacím  
Budoucí dárce: Královéhradecký kraj  
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  
Budoucí obdarovaný: město Police nad Metují 
Termín uzavření smlouvy: do 90 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí silničního 
správního úřadu 
Nemovitosti v k. ú. a obci Police nad Metují:  

  a) úsek stavby silnice č. II/301 
včetně součástí a příslušenství - od vyústění přeložky silnice II/303 (UB není stanoven, 
kolem školy ZUŠ a část Komenského nám.) do UB 0433 A 004, v délce 55 metrů 

  b) úsek stavby silnice č. II/303 
včetně součástí a příslušenství - od UB 0433 A 059 do UB 0433 A 004 (ul. 17. listopadu, 
náměstí TGM - Kostelní ul.), v délce 298 metrů 

  c) úsek stavby silnice č. II/303 
včetně součástí a příslušenství - od UB 0433 A 004 do UB 0433 A 137 (Komenského 
nám.), v délce 45 metrů 

  d) úsek stavby silnice č. II/303 
včetně součástí a příslušenství - od UB 0433 A 137 po napojení na přeložku silnice 
II/303 (u škvárovny, UB není stanoven), v délce 61 metrů 

 2. darování nemovitostí 
Dárce: Královéhradecký kraj  
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace  
Obdarovaný: město Police nad Metují 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný 
Nemovitosti v k. ú. a obci Police nad Metují: 

  a) úsek stavby silnice č. II/301 
včetně součástí a příslušenství - od vyústění přeložky silnice II/303 (UB není stanoven, 
kolem školy ZUŠ a část Komenského nám.) do UB 0433 A 004, v délce 55 metrů 

  b) úsek stavby silnice č. II/303 
včetně součástí a příslušenství - od UB 0433 A 059 do UB 0433 A 004 (ul. 17. listopadu, 
náměstí TGM - Kostelní ul.), v délce 298 metrů 



  c) úsek stavby silnice č. II/303 
včetně součástí a příslušenství - od UB 0433 A 004 do UB 0433 A 137 (Komenského 
nám.), v délce 45 metrů 

  d) úsek stavby silnice č. II/303 
včetně součástí a příslušenství - od UB 0433 A 137 po napojení na přeložku silnice 
II/303 (u škvárovny, UB není stanoven), v délce 61 metrů 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

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

   termín: 31.03.2013  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1666/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku zastavěného silnicí III/284 39 
Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/284 39 
p.p.č. 759/13 o výměře 88 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace  
v k.ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku  
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/284 39 
p.p.č. 759/13 o výměře 88 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace  
v k.ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad 

 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   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

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

   termín: 30.11.2011  
  

 

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

   termín: 31.03.2012  
  

 

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

   termín: 30.06.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1667/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  o  u  h  l  a  s  í   

 1. s odstraněním nemovitosti na st.p.č. 714 v k.ú. Poříčí u Trutnova a obci Trutnov 
ve vlastnictví Královéhradeckého kraje z důvodu špatného technického stavu 
dle důvodové zprávy 

 2. s odstraněním nemovitosti na st.p.č. 557 v k.ú. Poříčí u Trutnova a obci Trutnov 
ve vlastnictví Královéhradeckého kraje z důvodu špatného technického stavu 
dle důvodové zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Ing. Miroslavu Uchytilovi, členovi rady realizovat opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

  termín: 30.12.2011  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1668/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, Libel a 
Domašín u Černíkovic v souvislosti se silniční stavbou "II/318 + II/321 Častolovice - Solnice" -
dle přílohy důvodové zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 



 1. podepsat kupní smlouvy dle tohoto usnesení 

   termín: 30.06.2012  
  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1669/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

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

    výkup pozemků zastavěných silnicí č. III/327 28 
Prodávající: xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí III/327 28 
p.p.č. 230/3 o výměře 277 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 230/6 o výměře 1052 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. a obci Káranice 
Kupní cena: 53.160,- Kč 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemků zastavěných silnicí č. III/327 28 
Prodávající: xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí III/327 28 
p.p.č. 230/3 o výměře 277 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 230/6 o výměře 1052 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. a obci Káranice 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 79.740,- Kč 

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

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

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2012  
  

 



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

   termín: 30.06.2013  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1670/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku (součástí silnice III/325 27) 
Prodávající: 
xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek : v k.ú. Chvalina a obci Hořice 
p.p.č. 215/4 o výměře 60 m2 ostatní plocha-silnice  
Kupní cena: 2.547 Kč 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 

 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  

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

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1671/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemků (součástí silnice III/325 27 a III/325 24) 
Prodávající: 
xxx 



Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky : v k.ú. Chvalina a obci Hořice 
p.p.č. 190/8 o výměře 130 m2 ostatní plocha-silnice 
p.p.č. 196/8 o výměře 254 m2 ostatní plocha-silnice 
p.p.č. 215/5 o výměře 345 m2 ostatní plocha-silnice 
p.p.č. 215/7 o výměře 52 m2 ostatní plocha-silnice 
Výměra celkem: 781 m2  
Kupní cena: 33.145 Kč 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 

 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  

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

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1672/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemků (součástí silnice III/325 10) 
Prodávající: 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/6 (cena spoluvlastnického podílu: 1.053 Kč)  
a  
xxx - spoluvlastnický podíl 4/6 (cena spoluvlastnického podílu: 4.214 Kč +  rozdíl mezi výší 
odvodu daně z převodu nemovitostí vypočteného z ceny stanovené znaleckým posudkem 
a výší odvodu daně z převodu nemovitostí vypočteného ze sjednané ceny ve výši 255 Kč = 
4.469 Kč) 
a  
xxx - spoluvlastnický podíl 1/6 (cena spoluvlastnického podílu: 1.053 Kč)  
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky : v k.ú. Chvalina a obci Hořice 
p.p.č. 214/7 o výměře 75 m2 ostatní plocha-silnice 



p.p.č. 214/12 o výměře 44 m2 ostatní plocha-silnice 
p.p.č. 214/14 o výměře 39 m2 ostatní plocha-silnice 
Výměra celkem: 158 m2  
Kupní cena: 6.575 Kč 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 

 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  

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

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1673/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemků (součástí silnice III/325 27 a III/325 10) 
Prodávající: 
xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky : v k.ú. Chvalina a obci Hořice 
p.p.č. 190/13 o výměře 239 m2 ostatní plocha-silnice 
p.p.č. 214/9 o výměře 460 m2 ostatní plocha-silnice 
Výměra celkem: 699 m2  
Kupní cena: 29.664 Kč 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 

 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  

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

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1674/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemků zastavěných silnicí č. III/325 10, III/325 24 a III/325 27 
Prodávající: xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí III/325 10, III/325 24 a III/325 27 
p.p.č. 190/15 o výměře 234 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 196/4 o výměře 135 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 196/9 o výměře 467 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 214/6 o výměře 168 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 214/11 o výměře 91 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 214/13 o výměře 42 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 215/8 o výměře 144 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 215/10 o výměře 223 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 215/11 o výměře 153 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Chvalina a obci Hořice 
Kupní cena: 70 444,- Kč 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 

 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 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 



 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.06.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1675/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

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

    výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/325 10 
Prodávající: 
xxx -spoluvlastnický podíl 5/8 (cena spoluvlastnického podílu: 107 250,- Kč) 
xxx -spoluvlastnický podíl 3/8 (cena spoluvlastnického podílu: 64 350,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/325 10 
p.p.č. 214/16 o výměře 286 m2 ostatní plocha - silnice v k. ú. Chvalina a obci Hořice 
Kupní cena: 171 600,- Kč 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/325 10 
Prodávající: 
xxx -spoluvlastnický podíl 5/8 (cena spoluvlastnického podílu: 7 586,- Kč) 
xxx -spoluvlastnický podíl 3/8 (cena spoluvlastnického podílu: 4 552,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/325 10 
p.p.č. 214/16 o výměře 286 m2 ostatní plocha - silnice v k. ú. Chvalina a obci Hořice 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 12 138,- Kč 

 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 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2012  
  

 



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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1676/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/325 27 
Prodávající:  
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena podílu 6.875,- Kč) 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena podílu 6.875,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/325 27 
p.p.č. 190/9 o výměře 324 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Chvalina a obci Hořice 
Kupní cena: 13.750,- Kč 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitosti hradí prodávající 

 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 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení  

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
 

USNESENÍ ZK/23/1677/2011   

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 č.  II/501 
p.p.č. 911/2 o výměře 34 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Sedliště u Starých Hradů a obci Sedliště 
Kupní cena: 1.700,- Kč 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitosti hradí prodávající 

 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 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
 
USNESENÍ ZK/23/1678/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěnho silnicí č. III/280 10 
Prodávající: xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/280 10 
p.p.č. 886/4 o výměře 154 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Sedliště u Starých Hradů a obci Sedliště 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 6 160,- Kč (40,- 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 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.06.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 
USNESENÍ ZK/23/1679/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemků zastavěných silnicí č. II/501 
Prodávající: xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí II/501 
p.p.č. 911/12 o výměře 84 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 911/13 o výměře 80 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Sedliště u Starých Hradů a obci Sedliště 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 8 200,- 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 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.06.2012  
  

 

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



   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1680/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/280 10 
Prodávající: xxx  
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěné silnicí III/280 10 
p.p.č. 2205/8 o výměře 227 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Staňkova Lhota a obci Sobotka 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 9 080,- Kč (40,- 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 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.06.2012  
  

 

 2. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1681/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/280 10 
Prodávající: 
xxx -spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 6 200,- Kč) 
xxx -spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 6 200,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  



Pozemek: zastavěný silnicí III/280  10 
p.p.č. 2205/5 o výměře 310 m2 ostatní plocha - silnice v k. ú. Staňkova Lhota a 
obci Sobotka 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 12 400,- Kč (40,- 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 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.06.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1682/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/280 10 
Prodávající: xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěné silnicí III/280 10 
p.p.č. 2205/9 o výměře 165 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Staňkova Lhota a obci Sobotka 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 6 600,- Kč (40,- 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 



II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1683/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/280 10 
Prodávající:  
xxx -spoluvlastnický podíl 1/4 (cena spoluvlastnického podílu: 3 540,- Kč)  
xxx -spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 7 080,- Kč) 
xxx -spoluvlastnický podíl 1/4 (cena spoluvlastnického podílu: 3 540,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/280  10 
p.p.č. 2205/3 o výměře 354 m2 ostatní plocha - silnice v k. ú. Staňkova Lhota a 
obci Sobotka 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 14 160,- Kč (40,- 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 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 



 
USNESENÍ ZK/23/1684/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/280 10 
Prodávající:  
xxx - spoluvlastnický podíl 1/8 (cena podílu 285,- Kč) 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/8 (cena podílu 285,- Kč) 
xxx - spoluvlastnický podíl 5/8 (cena podílu 1.425,- Kč) 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/8 (cena podílu 285,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/280 10 
p.p.č. 2205/12 o výměře 57 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Staňkova Lhota a obci Sobotka 
Kupní cena: 2.280,- Kč 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitosti hradí prodávající 

 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 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení  

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1685/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemků zastavěných silnicí č. II/298 
Prodávající: ZO ČZS I Dobruška "Na Vyhlídce", Na Budíně 825, 518 01 Dobruška 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí II/298 - výměra celkem 36 m2 



p.p.č. 2289/13 o výměře 29 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
p.p.č. 3018/38 o výměře 7 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
v k. ú. a obci Dobruška 
Kupní cena: 1.915,- Kč 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 

 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 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.06.2012  
  

 

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

   termín: 30.09.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1686/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

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

    výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/303 12 
Prodávající: xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/303 12 
část p.p.č. 216, která bude dle GP č. 57-26/2009 označena jako p.p.č 234/5 o výměře 60 m2 
ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Zlíčko a obci Vysoká Srbská 
Kupní cena: 4 800,- Kč 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/303 12 
Prodávající: xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/303 12 
část p.p.č. 216, která bude dle GP č. 57-26/2009 označena jako p.p.č 234/5 o výměře 
60 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Zlíčko a obci Vysoká Srbská 



Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 2 509,- Kč 

 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 

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1687/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

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

    výkup pozemku v k. ú. Lochenice zastavěného silnicí č. III/299 13 
Prodávající:  
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena podílu 72.000,- Kč) 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena podílu 72.000,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/299 13  
p.p.č. 1244/25 o výměře 96 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. a obci Lochenice 
Kupní cena: 144.000,- Kč 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku v k. ú. Lochenice zastavěného silnicí č. III/299 13  
Prodávající:  
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena podílu 2.041,- Kč) 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena podílu 2.041,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/299 13  
p.p.č. 1244/25 o výměře 96 m2 ostatní plocha - silnice v k. ú. a obci Lochenice 
Kupní cena: 4.082,- Kč 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 



Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 

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

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

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1688/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

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

    výkup pozemků zastavěných silnicí č. III/279 33  
Prodávající:  
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena podílu 25.025,- Kč) 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena podílu 25.025,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí III/279 33 - výměra celkem 350 m2  
p.p.č. 832/3 o výměře 327 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 832/4 o výměře 23 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. a obci Staré Hrady 
Kupní cena: 50.050,- Kč 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemků zastavěných silnicí č. III/279 33  
Prodávající:  
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena podílu 7.000,- Kč) 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena podílu 7.000,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí III/279 33 - výměra celkem 350 m2  
p.p.č. 832/3 o výměře 327 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 832/4 o výměře 23 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. a obci Staré Hrady 
Kupní cena: 14.000,- Kč 



Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 

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

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

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1689/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/279 33 
Prodávající:  
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 1 040,- Kč)  
xxx -spoluvlastnický podíl 1/2 (cena spoluvlastnického podílu: 1 040,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/279  33 
p.p.č. 832/2 o výměře 52 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. a obci Staré Hrady 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 2 080,- Kč (40,- 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 

II.  u  k  l  á  d  á   



    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 
USNESENÍ ZK/23/1690/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemků (součást silnice III/3253) 
Prodávající: 
xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky : v k.ú. a obci Světí 
p.p.č. 392/2 o výměře 102 m2 ostatní plocha-silnice 
p.p.č. 392/3 o výměře 42 m2 ostatní plocha-silnice 
Výměra celkem: 144 m2  
Kupní cena: 5.829 Kč 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 

 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  

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

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
 



USNESENÍ ZK/23/1691/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku (součástí silnice II/320) 
Prodávající: 
xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek včetně trvalých porostů: v k.ú. Vojenice a obci Voděrady 
p.p.č. 283 o výměře 447 m2 ostatní plocha-silnice 
Kupní cena: 22.920 Kč 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 

 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  

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

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 
 

USNESENÍ ZK/23/1692/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku (součástí silnice III/2953) 
Prodávající: 
xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek : v k.ú. a obci Dolní Branná  
p p.č. 2769 o výměře 1 m2 ostatní plocha-silnice  
Kupní cena: 40 Kč  
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z rozpočtu 



Královéhradeckého kraje, kapitola 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 

 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  

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

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
 
 

 

USNESENÍ ZK/23/1693/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/320 
Prodávající:  
xxx - spoluvlastnický podíl 3/4 (cena podílu 13.575,- Kč) 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/4 (cena podílu 4.525,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí II/320 
část p.p.č. 80/8 dle GP č. 101-236/2010 označena jako p.p.č. 80/9 o výměře 362 m2 orná 
půda  
v k. ú. Uhřínovice u Voděrad a obci Voděrady 
Kupní cena: 18.100,- Kč 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitosti hradí prodávající 

 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 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.06.2012  
  

 

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

   termín: 30.09.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1694/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemků zastavěných silnicí č. II/309 
Prodávající:  
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena podílu 9.625,- Kč) 
xxx - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena podílu 9.625,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí II/309 
p.p.č. 755/22 o výměře 15 m2 ostatní plocha - silnice  
p.p.č. 755/25 o výměře 370 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Pulice a obci Dobruška 
Věcné břemeno: 
na p.p.č. 755/22 vázne věcné břemeno vedení - stavba vysokotlakého plynovodu dle 
GP č. 160-40/2001 podle smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 1.8.2001 
pro oprávněného: VČP Net, s.r.o., Hradec Králové 
Kupní cena: 19.250,- Kč 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitosti hradí prodávající 

 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 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 



 1. podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
 
USNESENÍ ZK/23/1695/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/319 
Prodávající:  
xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí č.  II/319  
p.p.č. 657/3 o výměře 249 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Prostřední Rokytnice a obci Rokytnice v Orlických horách 
Kupní cena: 12.450,- Kč 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitosti hradí prodávající 

 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 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1696/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  



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

    výkup pozemku v k. ú. Temný Důl zastavěného silnicí č. II/296 
Prodávající:  
xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí II/296  
p.p.č. 335/2 o výměře 378 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace  
v k. ú. Temný Důl a obci Horní Maršov 
Kupní cena: 30.000,- Kč 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku v k. ú. Temný Důl zastavěného silnicí č. II/296 
Prodávající:  
xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí II/296  
p.p.č. 335/2 o výměře 378 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace  
v k. ú. Temný Důl a obci Horní Maršov 
Kupní cena: 19.065,- Kč 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 

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

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

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1697/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/300 11 
Prodávající:  



xxx 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí č.  III/300 11 
p.p.č. 940/8 o výměře 183 m2 orná půda v k. ú. Doubravice u Dvora Králové a 
obci Doubravice 
Kupní cena: 7.485,- Kč 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitosti hradí prodávající 

 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 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1698/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    prodej pozemku 
Prodávající: Královéhradecký kraj  
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace  
Kupující: xxx 
Pozemek -  ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr:  
PK č. 507/1 díl 2 o výměře 117 m2 v k.ú. Březovice a obci Hořice 
Kupní cena: 10.403 Kč (tj. cca 88,92 Kč/m2) 
Náklady spojené s převodem: 
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
daň z převodu nemovitostí hradí prodávající (bude uhrazena z kap. 10-doprava) 

II.  u  k  l  á  d  á   

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



  termín: 31.12.2012  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1699/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    prodej pozemku  
Prodávající: Královéhradecký kraj  
Kupující: xxx 
Pozemek: část p.p.č. 862, která bude dle GP č. 195-36/2011 označena jako p.p.č. 862/2 o 
výměře 305 m2 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. a obci Střevač 
Kupní cena: 25 760,- Kč 
Náklady spojené s převodem: 
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
daň z převodu nemovitosti hradí prodávající 

II.  u  k  l  á  d  á   

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

  termín: 30.09.2012  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1700/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    darování pozemku 
Dárce: Královéhradecký kraj  
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace  
Obdarovaný: město Sobotka 
Pozemek: (pod místní komunikací) 
p.p.č. 431/3 o výměře 472 m2 ostatní plocha-ostatní komunikace v k.ú. Kdanice a obci Sobotka 
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 
uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 

  termín: 30.06.2012  
   

 

 
 



USNESENÍ ZK/23/1701/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    darování pozemku v k. ú. a obci Janské Lázně do vlastnictví města Janské Lázně 
Dárce: Královéhradecký kraj  
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace  
Obdarovaný: město Janské Lázně 
Pozemek: zastavěný ve městě stavbou chodníků podél silnice III/2961  - celková 
výměra 103 m2 
část p. p. č. 241/1, která bude dle GP č. 41-459/2009 označena jako p.p.č. 241/4 o výměře 
103 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
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 
uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 

  termín: 30.09.2012  
   

 

 
 

USNESENÍ ZK/23/1702/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    darování pozemku  
Dárce: Královéhradecký kraj 
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace 
Obdarovaný: město Třebechovice pod Orebem 
Pozemek: zastavěný stavbou zastávkového přístřešku 
část p.p.č. 641/2 dle GP č. 199-8/2010 označena jako p.p.č. 641/7 o výměře 252 m2 ostatní 
plocha - silnice 
v k. ú. Polánky nad Dědinou a obci Třebechovice pod Orebem 
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 
uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 

  termín: 30.06.2012  
   

 

 
 



USNESENÍ ZK/23/1703/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    darování pozemku  
Dárce: Královéhradecký kraj 
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace 
Obdarovaný: obec Boharyně 
Pozemek: zastavěný stavbou chodníku v obci 
část p.p.č. 520/6 o celkové výměře 271 m2, která je dle GP č. 224-36/2010 označena jako p.p.č. 
520/6 o výměře 171 m2 ostatní plocha-ostatní komunikace (zbývající část p.p.č. 520/6 o 
výměře 100 m2 bude dle GP sloučena do p.p.č. 520/2) 
v k. ú. a obci Boharyně 
Věcné břemeno: na p.p.č. 520/6 vázne věcné břemeno vstupu, chůze a jízdy za účelem 
zajištění provozu, oprav a údržby sítě NN - rozvodu energetického vedení a zařízení dle 
GP 203-4785/2008 podle smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 12.4.2010 
pro oprávněného: ČEZ Distribuce a.s. Děčín 
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 
uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 

  termín: 30.06.2012  
   

 

 
USNESENÍ ZK/23/1704/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. změnu zřizovací listiny Léčebny dlouhodobě nemocných Opočno, příspěvkové organizace 
Královéhradeckého kraje dle přílohy 

 2. snížení kapitálových výdajů roku 2011 kapitoly 12 - správa majetku o částku 207 tis. Kč a 
navýšení běžných výdajů roku 2011 kapitoly 15 - zdravotnictví o tuto částku na příspěvek 
na provoz pro Léčebnu dlouhodobě nemocných Opočno, příspěvkovou organizaci 

II.  u  k  l  á  d  á   

 1. Ing. Miroslavu Uchytilovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, zajistit realizaci bodu 
I.1.  tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2011  
  

 

 2. Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, zapracovat 
úpravy dle bodu I. 2. tohoto usnesení do 4. změny rozpočtu 2011 



   termín: 31.12.2011  
  

 

 

 
USNESENÍ ZK/23/1705/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  r  e  v  o  k  u  j  e   

    usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/22/1584/2011 ze dne 8. 9. 2011 v 
článku I. a nahrazuje ho následujícím zněním: 
I. schvaluje 
1. poskytnutí bezúročné investiční půjčky ve výši 1 mil. Kč v režimu de minimis TJ Bruslařskému 
klubu Nová Paka na průběžné financování investičního projektu "Modernizace Ski areálu 
Máchovka Nová Paka" se splatností nejpozději do 31. 12. 2013 z kapitálových výdajů kap. 
13 (ORG 9999) určených na kofinancování a předfinancování  
2. uzavření smlouvy s TJ Bruslařský klub Nová Paka na poskytnutí bezúročné investiční půjčky v 
režimu de minimis na průběžné financování investičního projektu "Modernizace Ski areálu 
Máchovka Nová Paka"  

 

 
 

USNESENÍ ZK/23/1706/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

    na základě schváleného usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/25/1366/2011 vyčlenění 
finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2012 ve výši 16.174.116,- Kč 
za účelem realizace akce "III/31817 Kvasiny, RŽK" 

II.  u  k  l  á  d  á   

    Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
zapracovat uvedenou částku do rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012 

  termín: 01.12.2011  
   

 

 
 

Tisková oprava 

 

1. 

V usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/20/1467/2011 z jeho 20. zasedání dne 

05.05.2011 je v bodě I. 1. a) chybně uvedeno parcelní číslo pozemku, na kterém se nachází stavba 

nezapisovaná do katastru nemovitostí v k.ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice:  

„- stavba nezapisovaná do KN – hnojiště u K1 na p.p.č. 2350/21 …“ 

„- stavba nezapisovaná do KN – močůvková jímka na p.p.č. 2350/22 …“ 



- Správně má být uvedeno:  

„- stavba nezapisovaná do KN – hnojiště u K1 na p.p.č. 2350/31 …“ 

„- stavba nezapisovaná do KN – močůvková jímka na p.p.č. 2350/31 …“. 

K písařské chybě došlo při přípravě návrhu na usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

N/5656. 

 

USNESENÍ ZK/20/1467/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

 

I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. bezúplatný převod nemovitostí České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR 

pro potřeby Vyšší odborné školy rozvoje venkova a Střední zemědělské školy, Hořice, 

Riegrova 1403 podle ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 569/1991 Sb., v platném znění 

  a) Budovy a stavby v k.ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice: 

- stavba bez č.p./č.e. zemědělská stavba na st.p.č. 2683 (pozemek cizího vlastníka) 

- stavba bez č.p./č.e. zemědělská stavba na st.p.č. 2684 (pozemek cizího vlastníka) 

- stavba bez č.p./č.e. zemědělská stavba na st.p.č. 2685 (pozemek cizího vlastníka) 

- stavba bez č.p./č.e. zemědělská stavba na st.p.č. 2686 (pozemek cizího vlastníka) 

- budova bez č.p./č.e. zemědělská stavba na st.p.č. 1701/1 (pozemek cizího vlastníka-

budova na dvou pozemcích) 

- budova bez č.p./č.e. zemědělská stavba na st.p.č. 1701/2 (pozemek cizího vlastníka- 

budova na dvou pozemcích) 

- budova bez č.p./č.e. zemědělská stavba na st.p.č. 1702/1 (pozemek cizího vlastníka-

budova na dvou pozemcích) 

- budova bez č.p./č.e. zemědělská stavba na st.p.č. 1702/2 (pozemek cizího vlastníka-

budova na dvou pozemcích) 

- stavba bez č.p./č.e. zbořeniště na st.p.č. 1699 

- stavba nezapisovaná do KN - mycí rampa na p.p.č. 2350/13 ostatní plocha-

manipulační plocha (pozemek Královéhradeckého kraje) 

- stavba nezapisovaná do KN - požární nádrž na p.p.č. 2350/17 ostatní plocha-

manipulační plocha (pozemek Královéhradeckého kraje) 

- stavba nezapisovaná do KN - hnojiště u K1 na p.p.č. 2350/31 ostatní plocha-

manipulační plocha (pozemek Královéhradeckého kraje) 

- stavba nezapisovaná do KN - hnojiště u K2 na p.p.č. 2350/22 ostatní plocha-

manipulační plocha (pozemek Královéhradeckého kraje) 

- stavba nezapisovaná do KN - močůvková jímka na p.p.č. 2350/31 ostatní plocha-

manipulační plocha (pozemek Královéhradeckého kraje) 

  b) Pozemky v podílovém spoluvlastnictví Pozemkového fondu ČR a třetích osob: 

k.ú. Březovice, obec Hořice 

- část PK 249/1 pozemek ve ZE - parcely původ PK - podíl 1/3 celku - výměra 

pronajímaná 1918 m2  

- část p.p.č. 528 ostatní plocha-ostatní komunikace - podíl 2/12 celku - výměra 

pronajímaná 71 m2  

k.ú. Hořice v Podkrkonoší, obec Hořice 



- část p.p.č. 1779/23 orná půda - podíl 15/560 celku - výměra pronajímaná 140 m2  

- část p.p.č. 2334/9 orná půda - podíl 2/5 celku - výměra pronajímaná 9 m2  

- část p.p.č. 2334/10 orná půda - podíl 2/5 celku - výměra pronajímaná 31 m2  

- část p.p.č. 2334/13 orná půda - podíl 2/5 celku - výměra pronajímaná 1300 m2  

- část p.p.č. 2334/14 orná půda - podíl 3/5 celku - výměra pronajímaná 558 m2  

- část p.p.č. 2334/15 orná půda - podíl 2/5 celku - výměra pronajímaná 1327 m2  

k.ú. Chvalina, obec Hořice 

- část p.p.č. 60/1 orná půda - podíl 2/5 celku - výměra pronajímaná 3466 m2  

  c) Pozemky - I.část: 

k.ú. Březovice, obec Hořice 

- PK 32/2 pozemek ve ZE-parcely původ PK o výměře 2149 m2  

- část PK 248 pozemek ve ZE-parcely původ PK o výměře 2250 m2  

- PK 349 pozemek ve ZE-parcely původ PK o výměře 8495 m2  

k.ú. Doubrava, obec Hořice 

- PK 169/1 pozemek ve ZE-parcely původ PK o výměře 4709 m2  

- část p.p.č. 324/4 trvalý travní porost o výměře 19100 m2  

k.ú. Hořice v Podkrkonoší, obec Hořice 

- část p.p.č. 1765/4 orná půda o výměře 3086 m2  

- část p.p.č. 1765/9 orná půda o výměře 13563 m2  

- část p.p.č. 1765/11 orná půda o výměře 3765 m2  

- část p.p.č. 1779/14 orná půda o výměře 4178 m2  

- část p.p.č. 1779/16 orná půda o výměře 9993 m2  

- část p.p.č. 1779/17 orná půda o výměře 4335 m2  

- část p.p.č. 1910/4 ovocný sad o výměře 482 m2  

- část p.p.č. 1923/1 trvalý travní porost o výměře 6233 m2  

- celá p.p.č. 1923/10 trvalý travní porost o výměře 165 m2  

- část p.p.č. 1933/3 ostatní plocha-neplodná půda o výměře 98 m2  

- část p.p.č. 1953/2 trvalý travní porost o výměře 91 m2  

- část p.p.č. 1953/4 trvalý travní porost o výměře 9431 m2  

- část p.p.č. 2009/1 trvalý travní porost o výměře 29 m2  

- část p.p.č. 2009/3 trvalý travní porost o výměře 87 m2  

- celá p.p.č. 2142/3 trvalý travní porost o výměře 5677 m2  

- část p.p.č. 2147/2 trvalý travní porost o výměře 23 m2  

- část p.p.č. 2147/3 trvalý travní porost o výměře 65 m2  

- část p.p.č. 2151/4 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 4 m2  

- část p.p.č. 2161/6 orná půda o výměře 2068 m2  

- část p.p.č. 2161/7 orná půda o výměře 3642 m2  

- celá p.p.č. 2161/8 orná půda o výměře 1618 m2  

- celá p.p.č. 2320/3 orná půda o výměře 4781 m2  

- celá p.p.č. 2320/4 orná půda o výměře 9348 m2  

- celá p.p.č. 2320/5 orná půda o výměře 224 m2  

- celá p.p.č. 2320/6 orná půda o výměře 1924 m2  

- část p.p.č. 2334/3 orná půda o výměře 2405 m2  

- celá p.p.č. 2334/17 orná půda o výměře 353 m2  



- celá p.p.č. 2334/18 orná půda o výměře 1159 m2  

- celá p.p.č. 2334/19 orná půda o výměře 134 m2  

- celá p.p.č. 2334/22 orná půda o výměře 3574 m2  

- část p.p.č. 2418/8 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 53 m2  

- část p.p.č. 2443/22 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 106 m2  

  d) Pozemky - II.část: 

k.ú. Chvalina, obec Hořice 

- celá p.p.č. 158/2 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 458 m2  

- celá p.p.č. 158/5 orná půda o výměře 83 m2  

- celá p.p.č. 158/7 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 574 m2  

- celá p.p.č. 158/10 orná půda o výměře 784 m2  

- celá p.p.č. 43/8 orná půda o výměře 183 m2  

- celá p.p.č. 137/13 orná půda o výměře 1978 m2  

- celá p.p.č. 134/34 orná půda o výměře 12210 m2  

- celá p.p.č. 144/8 orná půda o výměře 16550 m2  

- celá p.p.č. 158/4 orná půda o výměře 7233 m2  

k.ú. a obec Jeřice 

- celá PK 293/3 pozemek ve ZE-parcely původ PK o výměře 554 m2  

- celá p.p.č. 504/20 trvalý travní porost o výměře 39 m2  

- celá p.p.č. 1053 orná půda o výměře 20331 m2  

- celá p.p.č. 1063 orná půda o výměře 14796 m2  

- celá p.p.č. 1315 orná půda o výměře 14115 m2  

  e) Převádějící: 

Česká republika 

Správa nemovitostí ve vlastnictví státu: 

Pozemkový fond ČR 

Přejímající: 

Královéhradecký kraj 

Náklady spojené s převodem: 

- správní poplatek za zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí 

přejímající 

 2. stanovisko k bezúplatnému převodu nemovitostí od Pozemkového fondu ČR 
do vlastnictví Královéhradeckého kraje pro potřeby Vyšší odborné školy rozvoje venkova 
a Střední zemědělské školy, Hořice, Riegrova 1403 ve znění: 
"Požadované nemovitosti dle bodu I.1. tohoto usnesení jsou nezbytné pro činnost Vyšší 
odborné školy rozvoje venkova a Střední zemědělské školy, Hořice, Riegrova 1403 s tím, 
že činnost tohoto subjektu je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství Královéhradeckého 
kraje". 

 3. předložení rozhodnutí o schválení bezúplatného převodu nemovitostí dle 

bodu I.1. tohoto usnesení včetně stanoviska Královéhradeckého kraje dle 

bodu I.2. tohoto usnesení Pozemkovému fondu ČR, Krajské pracoviště 

Královéhradeckého kraje 

II.  u  k  l  á  d  á   

 1. Ing. Miroslavu Uchytilovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

předložit schválení bezúplatného převodu nemovitostí dle bodu I. tohoto usnesení 



Pozemkovému fondu ČR 

   termín: 31.05.2011  
  

 

 2. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

uzavřít a podepsat smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí dle bodu I. tohoto 

usnesení 

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 

2. 

V usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/23/1675/2011 (návrhu č. ZK/N/5901) z jeho 

23. zasedání dne 20.10.2011 je v bodě II. 2. A II. 3. chybně uvedeno číslo bodu: 

„předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1. …“ 

„změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I. 1. a 2. …“ 

- Správně má být uvedeno: 

„předání nemovitého majetku uvedeného v bodě II. 1. …“ 

„změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu II. 1. a 2. …“ 

K omylu došlo při zpracování návrhu na usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje po 

projednání dvou variant v Radě Královéhradeckého kraje. 

 

 

USNESENÍ ZK/23/1675/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

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

    výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/325 10 
Prodávající: 
xxx -spoluvlastnický podíl 5/8 (cena spoluvlastnického podílu: 107 250,- Kč) 
xxx -spoluvlastnický podíl 3/8 (cena spoluvlastnického podílu: 64 350,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/325 10 
p.p.č. 214/16 o výměře 286 m2 ostatní plocha - silnice v k. ú. Chvalina a obci Hořice 
Kupní cena: 171 600,- Kč 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/325 10 
Prodávající: 
xxx -spoluvlastnický podíl 5/8 (cena spoluvlastnického podílu: 7 586,- Kč) 
xxx -spoluvlastnický podíl 3/8 (cena spoluvlastnického podílu: 4 552,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/325 10 
p.p.č. 214/16 o výměře 286 m2 ostatní plocha - silnice v k. ú. Chvalina a obci Hořice 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 



Kupní cena: 12 138,- Kč 

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

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

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 

3.  

V usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/23/1686/2011 (návrhu č. ZK/N/5902) z jeho 

23. zasedání dne 20.10.2011 je v bodě II. 2. A II. 3. chybně uvedeno číslo bodu: 

„předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1. …“ 

„změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I. 1. a 2. …“ 

- Správně má být uvedeno: 

„předání nemovitého majetku uvedeného v bodě II. 1. …“ 

„změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu II. 1. a 2. …“ 

K omylu došlo při zpracování návrhu na usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje po 

projednání dvou variant v Radě Královéhradeckého kraje. 

 

USNESENÍ ZK/23/1686/2011   

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

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

    výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/303 12 
Prodávající: xxx  
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/303 12 
část p.p.č. 216, která bude dle GP č. 57-26/2009 označena jako p.p.č 234/5 o výměře 60 m2 
ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Zlíčko a obci Vysoká Srbská 
Kupní cena: 4 800,- Kč 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   

 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/303 12 



Prodávající: xxx  
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/303 12 
část p.p.č. 216, která bude dle GP č. 57-26/2009 označena jako p.p.č 234/5 o výměře 
60 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Zlíčko a obci Vysoká Srbská 
Financování: ze státního rozpočtu do výše refundace, zbytek z kap. 12 - správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 2 509,- Kč 

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

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

III.  u  k  l  á  d  á   

    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 

   termín: 30.09.2012  
  

 

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

   termín: 31.12.2012  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Bc. Lubomír Franc 

hejtman Královéhradeckého kraje 

 

 

 

 

 

 


