USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 25. září 2003
USNESENÍ č. 22/562/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 12.6. do 15.9.2003
USNESENÍ č. 22/563/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
schvaluje
a) ponechat ve sledování :
5/63/2001
7/101/2001
8/134/2002
9/155/2002
9/161/2002
12/234/2002
13/246/2002
13/249/2002
13/252/2002
13/253/2002
13/257/2002
13/264/2002
14/298/2002
14/314/2002
14/316/2002
15/326/2002
16/343/2002
16/344/2002
16/345/2002
16/346/2002
16/359/2002
16/362/2002
16/367/2002
16/368/2002
17/394/2003
17/395/2003

17/397/2003
17/398/2003
17/404/2003
17/405/2003
17/407/2003
17/409/2003
17/410/2003
17/418/2003
18/423/2003
18/425/2003
18/435/2003
18/436/2003
18/445/2003
18/450/2003
18/451/2003
18/452/2003
18/453/2003
18/458/2003
18/461/2003
18/462/2003
18/463/2003
18/466/2003
19/475/2003
19/477/2003
20/487/2003
20/488/2003
20/489/2003
20/493/2003
20/494/2003
20/496/2003
20/500/2003
20/505/2003
21/519/2003
21/521/2003
21/522/2003
21/523/2003
21/524/2003
21/525/2003
21/526/2003
21/527/2003
21/529/2003
21/537/2003
21/539/2003
21/541/2003
21/542/2003
21/543/2003
21/544/2003
21/546/2003
21/547/2003
21/548/2003
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21/549/2003
21/550/2003
21/551/2003
21/553/2003
21/559/2003
21/560/2003
b) vyřadit ze sledování – splněné úkoly, úkoly trvale v platnosti – usnesení neobsahují
ukládací povinnost, usnesení byla zapracována do směrnic, jednacích řádů, zásad a vyhlášek
11/217/2002
13/244/2003
13/258/2002
14/306/2002
14/317/2002
17/402/2003
17/403/2003
18/424/2003
18/426/2003
18/437/2003
18/439/2003
18/442/2003
19/454/2003
19/455/2003
19/456/2003
19/457/2003
19/459/2003
19/460/2003
19/464/2003
19/468/2003
19/469/2003
19/474/2003
19/478/2003
20/479/2003
20/480/2003
20/481/2003
20/482/2003
20/483/2003
20/484/2003
20/485/2003
20/486/2003
20/490/2003
20/491/2003
20/492/2003
20/495/2003
20/497/2003
20/498/2003
20/499/2003
20/501/2003
20/502/2003
20/503/2003
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20/504/2003
20/506/2003
20/507/2003
20/508/2003
20/509/2003
20/510/2003
20/511/2003
20/512/2003
20/513/2003
20/514/2003
20/515/2003
20/516/2003
21/517/2003
21/518/2003
21/520/2003
21/528/2003
21/530/2003
21/531/2003
21/532/2003
21/533/2003
21/534/2003
21/535/2003
21/536/2003
21/538/2003
21/540/2003
21/545/2003
21/552/2003
21/554/2003
21/555/2003
21/556/2003
21/557/2003
21/558/2003
21/561/2003
c) změnu termínů plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
15/326/2002
termín : 31.12.2003
17/410/2002
termín : 31.12.2003
18/425/2003
termín : průběžně
USNESENÍ č. 22/564/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
bere na vědomí
odstoupení Ing. Kačírkové Škopové z Regionální rady NUTS II Severovýchod
USNESENÍ č. 22/565/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
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bere na vědomí
čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2003
USNESENÍ č. 22/566/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
schvaluje
1) 6. úpravu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003 včetně přílohy č. 1
2) dotaci obci Ostroměř ve výši 20 tis. Kč na zajištění provozu zookoutku v ZŠ Ostroměř
USNESENÍ č. 22/567/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
neinvestiční dotace na realizaci projektů enviromentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty
Obci Lánov – pro ZŠ Lánov ve výši 11 200,- Kč
Obci Úpice - pro ZŠ Úpice – Lány 12 700,- Kč
Městu Vrchlabí – pro ZŠ Vrchlabí 50 000,- Kč

II.

ukládá
1) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje
promítnout změny do 7. úpravy rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003.
2) Ing. Zdeňku Pěnkavovi, členu Rady Královéhradeckého kraje
zabezpečit uzavření smluv
Termín : do 31. 10. 2003

USNESENÍ č. 22/568/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

projednalo
návrh příspěvku pro Společnost pro trvale udržitelný život, regionální pobočka TUŽ
se, Broumovsko !, Broumov, ve výši 100.000,-Kč

II.

schvaluje
podporu programu EVVO pro Společnost trvale udržitelný život, regionální pobočka
TUŽ se, Broumovsko !, Broumov v roce 2003 v navržené výši

III.

ukládá
Ing. Zdeňku Pěnkavovi, členu Rady Královéhradeckého kraje
zajistit uzavření smlouvy pro poskytnutí příspěvku pro Společnost pro trvale
udržitelný život, regionální pobočka TUŽ se, Broumovsko !, Broumov
Termín : do 31.10.2003
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USNESENÍ č. 22/569/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

projednalo
návrh příspěvků pro 3 projekty o. s. SEVER Horní Maršov v celkové výši 416.000,–
Kč

II.

schvaluje
podporu programů EVVO o. s. SEVER Horní Maršov v roce 2003 v navržené výši

III.

ukládá
Ing. Zdeňku Pěnkavovi, členu Rady Královéhradeckého kraje
zajistit uzavření smluv pro poskytnutí příspěvků o. s. SEVER Horní Maršov
Termín: do 31. 10. 2003

USNESENÍ č. 22/570/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

s chvaluje
1 ) zvýšení rozpočtu na rok 2003 u přísp. PO na provoz u odvětví školství o 888 tis.
Kč a snížení ostatních běžných výdajů tohoto odvětví o stejný objem
2) zvýšení závazného ukazatele rozpočtu na rok 2003 z vlastních prostředků kraje, a
to příspěvku na provoz škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných krajem
dle přílohy

II.

ukládá
1) Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,
Informovat ředitele škol, předškolních a školských zařízení o změně závazných
ukazatelů
2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,
Promítnout tyto změny do 7. úpravy rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok
2003

USNESENÍ č. 22/571/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

projednalo
důvodovou zprávu o potřebě dodatečného posílení finančních prostředků pro SÚS
Hradec Králové na zpracování projektových dokumentací na opravy a rekonstrukce
silnic II. a III. třídy

II.

schvaluje
a) zvýšení rozpočtu na rok 2003 běžných výdajů odvětví dopravy – příspěvek PO na
provoz SÚS KK o 1 150 tis- Kč a kapitálových výdajů odvětví dopravy-investiční
dotace zříz. PO – SÚS KK o 1 550 tis. Kč, a zároveň snížení rezervy kraje o
celkový objem 2 700 tis. Kč.
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b) zvýšení závazných ukazatelů rozpočtu SÚS KK na rok 2003 z vlastních prostředků
kraje, a to příspěvku na provoz o 1 150 tis. Kč, tj. na 6 400 tis. Kč a inv. dotace
zříz. PO o 1 550 tis. Kč, tj. na 79 550 tis. Kč.
III.

ukládá
Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,
promítnout tyto změny do 7. úpravy rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003

USNESENÍ č. 22/572/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

s chvaluje
úpravu rozpočtu kapitoly 15-zdravotnictví na rok 2003 dle přílohy

II.

ukládá
Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,
promítnout tyto změny do 7. úpravy rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003

III.

zmocňuje
Ing. Rostislava Všetečku, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje a člena rady
kraje pověřeného řízením zdravotnictví kraje,
na základě akutních potřeb řízení a financování odvětví zdravotnictví operativně
dispozičně
nakládat
s finančními
prostředky
schválenými
rozpočtem
Královéhradeckého kraje pro rok 2003 v rámci kapitoly 15 – zdravotnictví - s cílem
zabezpečit provoz jednotlivých příspěvkových organizací na tomto úseku.
V předmětu věci neprodleně a pravidelně informovat orgány kraje a ekonomický
odbor Krajského úřadu.
Termín: do 31.12.2003

USNESENÍ č. 22/573/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
1. způsob dofinancování výstavby stacionáře Trutnov Ústavu sociální péče v Hajnici
a změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003 dle přílohy a důvodové
zprávy
2. změnu závazných ukazatelů rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2003
z vlastních prostředků kraje dle přílohy

II.

ukládá
1. Bc. Karlu Klímovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,
zajistit financování akce ve výši 8.800 tis. Kč prostřednictvím Fondu rozvoje a
investic kraje
2. Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,
zapracovat změnu rozpočtu a závazných ukazatelů do rozpočtu kraje a Fondu
rozvoje investic kraje
3. Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,
projednat s ředitelem ÚSP Hajnice další postup a harmonogram dokončení akce
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USNESENÍ č. 22/574/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

projednalo
samostatný projekt – Ověření metody likvidace kalů z komunálních ČOV spolu
s odpadem zeleně s poskytnutím účelové dotace 500.000,-Kč

II.

schvaluje
samostatný projekt – Ověření metody likvidace kalů z komunálních ČOV spolu
s odpadem zeleně s poskytnutím účelové dotace 500.000,-Kč na odzkoušení netradiční
metody likvidace kalů z komunálních ČOV

USNESENÍ č. 22/575/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

bere na vědomí
informaci o problematice kácení uschlých, popř. poškozených stromů vyrůstajících na
pozemkových parcelách v majetku Královéhradeckého kraje v průjezdních úsecích
obcí

II.

schvaluje
1) návrh na řešení problematiky kácení uschlých, popř. poškozených stromů
vyrůstajících na pozemkových parcelách v majetku Královéhradeckého kraje v
průjezdních úsecích obcí, dle bodu a) a bodu b) důvodové zprávy
2) zvýšení rozpočtu běžných výdajů odvětví dopravy na rok 2003 o 50 tis. Kč na úkor
rezervy kraje
3) zvýšení závazného ukazatele rozpočtu na rok 2003 příspěvkové organizaci SÚS
Královéhradeckého kraje z vlastních prostředků kraje – příspěvek na provoz o 50
tis. Kč z 5 250 tis. Kč na 5 300 tis. Kč
4) v dalších letech řešit tuto problematiku navýšením rozpočtu o konkrétní výši
běžných výdajů odvětví dopravy nad rámec schváleného rozpočtu

III.

ukládá
1) Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
zmocnit Správu a údržbu silnic Královéhradeckého kraje k veškerým úkonům
potřebným k zajištění pokácení uschlých, popř. poškozených stromů v průjezdních
úsecích obcí, které nejsou silničními pozemky, ale jsou v majetku
Královéhradeckého kraje
2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,
promítnout požadavky dle bodů 2) a 3) odstavce II. tohoto usnesení do 7. úpravy
rozpočtu na rok 2003
3) Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, a Ing. Vladimíru
Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,
projednat se starosty měst a obcí Královéhradeckého kraje možnou pomoc ze
strany měst a obcí (mechanizací, personálním zabezpečením apod.) při řešení této
problematiky a možnost budoucího úplatného či bezúplatného převodu dotčených
pozemkových parcel na města a obce
4) Radě Královéhradeckého kraje
zabývat se otázkou údržby zeleně v majetku Královéhradeckého kraje
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USNESENÍ č. 22/576/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
schvaluje
7. úpravu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003 včetně přílohy č. 1 a 2 a včetně
přijatých pozměňovacích návrhů
USNESENÍ č. 22/577/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

bere na vědomí
další žádost obce Kocbeře ve věci poskytnutí dotace na dokončení vodovodu v roce
2003, resp. žádost o „zjednání nápravy a úhradu dluhů vůči dodavateli stavby“

II.

k o n s t a t u j e,
že obec neplní zásadním způsobem dohodnuté podmínky dle Smlouvy o půjčce ze dne
5. 3. 2003 /vůbec nesplácí dluh/

III.

a) n e s c h v a l u j e
poskytnutí účelové dotace na dokončení vodovodu ve výši 3,0 mil. Kč
b) s c h v a l u j e
1.
odklad splátek dle Smlouvy o půjčce ze dne 5. 3. 2003 s tím, že splatnost 1.
splátky bude k datu 20. dubna 2008 a celková splatnost půjčky se
prodlužuje na dobu 15 let, tj. do roku 2018
2.
plné uvolnění zástavy dle Zástavní smlouvy ze dne 5. 3. 2003, číslo
rejstříku NZ 44/2003

IV.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
1) uzavřít dodatek smlouvy o půjčce dle schváleného usnesení
2) zajistit právní úkony spojené s uvolněním zástavní smlouvy

USNESENÍ č. 22/578/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
schvaluje
a) vytvořit rozpisovou rezervu ve výši min. 5% z celkových příjmů Královéhradeckého
kraje
b) při konstrukci rozpočtu respektovat kapitálové výdaje ve výši 20 % celkových příjmů
USNESENÍ č. 22/579/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
schvaluje
vypsání veřejné obchodní soutěže na poskytnutí úvěru pro opravy silnic II. a III. třídy
v majetku Královéhradeckého kraje ve výši 700 mil. Kč. Čerpání úvěru bude schvalováno
zastupitelstvem kraje v postupných krocích v návaznosti na zastupitelstvem schválený
rozpočtový výhled. Při přípravě jednotlivých etap bude upřednostněno čerpání dalších
možných zdrojů (SFDI, SFEU a další).
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USNESENÍ č. 22/580/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
výkup pozemků pro rekonstrukci silnice III/30116 Hodkovice – Krčmov
Kupující: Královéhradecký kraj
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
Prodávající:
A) ČR – Pozemkový fond ČR
Část pozemků:
a) pozemky dle KN
- část p. p. č. 602, dle GP označenou jako p. p. č. 930/6 ostatní plocha – silnice
1479 m2
- část p. p. č. 604/5, dle GP označenou jako p. p. č. 930/7 ostatní plocha – silnice
1210m2
- část p. p. č. 606/1, dle GP označenou jakop. p. č. 930/5 ostatní plocha – silnice
5203m2
- část p. p. č. 647/2, dle GP označenou jako p. p. č. 930/3 ostatní plocha – silnice
121 m2
b) pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr
- část PK st. č. 124, PK č. 644/2, PK č. 647, dle GP označenou jako p. p. č.
930/4 ostatní plocha – silnice 767 m2
Výměra celkem: 8780 m2
v obci Adršpach a k. ú. Horní Adršpach
Cena: 184.380,- Kč (tj. 21,- Kč/m2)
B) Obec Adršpach
Část pozemků:
- část st. p. č. 123, dle GP označenou jako p. p. č. 930/2 ostatní plocha – silnice
91 m2
- část p. p. č. 931/1, dle GP označenou jako p. p. č. 930/8 ostatní plocha – silnice
9 m2
Výměra celkem: 100 m2 v obci Adršpach a k. ú. Horní Adršpach
Cena: 2.100,- Kč (tj. 21,- Kč/m2)
Financování: ze Státního fondu dopravní infrastruktury
Náklady spojené s převodem:
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující
daň z převodu nemovitostí hradí prodávající
Věcná břemena: bez zápisu

II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat smlouvu o převodu nemovitostí a kupní smlouvu dle bodu I. tohoto
usnesení

USNESENÍ č. 22/581/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
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I.

schvaluje
směnu pozemních komunikací mezi Královéhradeckým krajem a Městem
Třebechovice pod Orebem
Vlastník: Královéhradecký kraj
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje převede Městu
Třebechovice pod Orebem
1) stavbu silnice III/29831 včetně součástí a příslušenství od křižovatky se silnicí
II/298 v Třebechovicích pod Orebem (UB 1413 A 038) až po konec této
komunikace v Třebechovicích pod Orebem – místní část Štěnkov, tj. v km
2,428 (UB 1413 A 162) v celkové délce 2428 m. Součástí této komunikace je
jeden propustek v km od 0,814 v celkové délce 18,80 m.
2) stavbu silnice III/29832 včetně součástí a příslušenství od křižovatky se silnicí
II/298 v Třebechovicích pod Orebem – místní část Polánky (Mitrov) (UB 1413
A 039), až po konec této komunikace v Třebechovicích pod Orebem – místní
část Polánky (hranice okresu RK), tj. v km 1,755 (UB 1411 A 136) v celkové
délce 1755 m. Součástí této komunikace jsou 2 ks mostů, ev. č. 29932-1, v km
0,112 a most ev. č. 29932-2, v km 0,269 a 5 ks propustků v km 0,138 až po km
1,734 v celkové délce 38,50 m.
Vlastník: Město Třebechovice pod Orebem převede Královéhradeckému kraji, do
správy Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje
1) místní komunikaci – Hradecká ul. (býv. I/11) včetně součástí a příslušenství od
křižovatky se silnicí I/11 (UB není určen) v km 0,000 u motorestu Felicita, až
po křižovatku se silnicí II/299 (UB není určen) v km 1,777 „U sokolovny“ ve
městě Třebechovice pod Orebem v celkové délce 1777 m. Součástí této
komunikace je most v km 0,850 a propustky.
Cena: bezúplatně
Náklady spojené s převodem: hradí obě strany
Věcná břemena: bez zápisu

II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje
uzavřít a podepsat směnnou smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

USNESENÍ č. 22/582/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
prodej pozemku
Prodávající: Královéhradecký kraj
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
Kupující: Karla Mihoková (dříve Obrcianová), 549 56 Česká Metuje č.p. 16
Pozemek: dle KN
část p.p.č. 327/1, dle GP č. 72-322/97 označenou jako p.p.č. 65/1– díl „s“ o výměře 14
m2 zahrada, v k.ú. a obci Česká Metuje
Cena: 360,- Kč (t.j. 25,70 Kč/m2)
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující
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II.

Věcná břemena: bez zápisu
ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat kupní smlouvu na prodej části p.p.č. 327/1 v k.ú. a obci Česká
Metuje paní Karle Mihokové (dříve Obrcianové), bytem 549 56 Česká Metuje č.p. 16,
dle bodu I. tohoto usnesení

USNESENÍ č. 22/583/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
darování pozemků
Dárce: Královéhradecký kraj
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
Obdarovaný: Obec Česká Metuje
Pozemky: dle KN
- část p.p.č. 327/1, dle GP označenou jako p.p.č.376 – díl „r“ o výměře 55 m2
ostatní plocha – chodník,
- část p.p.č. 327/1, dle GP označenou jako p.p.č. 377 – díl „p“ o výměře 78 m2
ostatní plocha – chodník, v k.ú. a obci Česká Metuje
Výměra celkem: 133 m2
Cena: bezúplatně
Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný
Věcná břemena: bez zápisu

II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje
uzavřít a podepsat darovací smlouvu na darování pozemků v k.ú. a obci Česká Metuje
Obci Česká Metuje, dle bodu I. tohoto usnesení

USNESENÍ č. 22/584/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
výkup pozemků
Prodávající: Karel Kraják, bytem Hálkova 207, 552 03 Česká Skalice
Kupující: Královéhradecký kraj
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
Pozemek:
ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr
- část PK č. 346, dle GP označen jako p.p.č. 456/2 o výměře 8 m2 silnice,
- část PK č. 347, dle GP označen jako p.p.č. 456/3 o výměře 398 m2 silnice,
v k.ú. a obci Říkov
Výměra celkem: 406 m2
Cena: 8. 530,- Kč (tj. 21,- Kč/m2)
Financování: z rozpočtu Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující
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II.

Věcná břemena: bez zápisu
ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat kupní smlouvu na výkup pozemků v k.ú. a obci Říkov od pana
Karla Krajáka, bytem Hálkova 207, 552 03 Česká Skalice, dle bodu I. tohoto usnesení

USNESENÍ č. 22/585/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
výkup pozemku zastavěného silnicí II/501
Prodávající: František Najvrt, bytem Sedliště č.p. 2, 507 23 Libáň
Kupující: Královéhradecký kraj
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
Pozemek: dle KN
p.p.č. 911/3 o výměře 170 m2 ostatní plocha-silnice v k.ú. Sedliště u Starých Hradů a
obci Sedliště
Cena: 3. 570,- Kč (tj. 21,- Kč/m2)
Financování: z rozpočtu Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující
Věcná břemena: bez zápisu

II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje
uzavřít a podepsat kupní smlouvu na výkup pozemku p.p.č. 911/3 v k.ú. Sedliště u
Starých Hradů a obci Sedliště od pana Františka Najvrta, bytem Sedliště č.p. 2, 507 23
Libáň, dle bodu I. tohoto usnesení

USNESENÍ č. 22/586/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
A. směnu pozemních komunikací a pozemku mezi Královéhradeckým krajem a
Městem Hořice
Vlastník: Královéhradecký kraj
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje převede Městu
Hořice
Nemovitost:
stavbu bývalé části silnice II/300 včetně součástí a příslušenství (Husova ul.)
v úseku od křižovatky s ulicí Žižkova (UB A 033), uzlové staničení 0,000 km až po
křižovatku s ulicí Havlíčkova – náměstí Jiřího z Poděbrad (UB A 007), uzlové
staničení 0,254 km v celkové délce 254 m
Vlastník: Město Hořice převede Královéhradeckému kraji, do správy Správy a
údržby silnic Královéhradeckého kraje
Nemovitosti:
1.
stavbu stávající části místní komunikace včetně součástí a příslušenství
(část ul. Čs. armády)
v úseku od křižovatky s ulicí Sladkovského (UB není stanoven), uzlové
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staničení 0,000 km až po vyústění do nám. Jiřího z Poděbrad (UB není
stanoven), uzlové staničení 0,106 km v celkové délce 106 m
2.
pozemek
p.p.č. 2506/1 ostatní plocha – silnice 811 m2 v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a
obci Hořice
Cena: bezúplatně
Náklady spojené s převodem: hradí obě strany
Věcná břemena: bez zápisu
B. výkup pozemků zastavěných silnicí II/300 (stavba „Silnice II/300, Hořice –
Přeložka – I. etapa“)
Prodávající: Město Hořice
Kupující: Královéhradecký kraj
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
Pozemky:
- p. p. č. 3457/1 ostatní plocha – silnice 2779 m2,
- p. p. č. 3457/5 ostatní plocha – ostatní dopravní plocha 441 m2,
- p. p. č. 3457/6 ostatní plocha – ostatní dopravní plocha 418 m2,
- p. p. č. 3457/10 ostatní plocha – silnice 1116 m2,
- p. p. č. 3457/11 ostatní plocha – silnice 24 m2,
- p. p. č. 3457/16 ostatní plocha – silnice 18 m2
v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice
Výměra celkem: 4796 m2
Cena: 273.230,- Kč (tj. 57,- Kč/m2)
Financování : ze Státního fondu dopravní infrastruktury
Náklady spojené s převodem:
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující
daň z převodu nemovitostí hradí prodávající
Věcná břemena: bez zápisu
II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat směnnou smlouvu a kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

USNESENÍ č. 22/587/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
výkup pozemků pro opravu mostu ev. č. 2962-5 v Dolních Albeřicích
Kupující: Královéhradecký kraj
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
Prodávající:
a) Nittnerová Helga, 542 26 Horní Maršov – Dolní Albeřice čp. 16
Část pozemku:
p.p.č. 370 trvalý travní porost cca 18 m2 v k. ú. Dolní Albeřice a obci Horní Maršov
Cena: cca 900,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)
Věcná břemena: bez zápisu
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b) Lamer Wolfgang, 542 26 Horní Maršov – Dolní Albeřice čp. 34
Část pozemku:
p.p.č. 374/1 trvalý travní porost cca 10 m2 v k. ú. Dolní Albeřice a obci Horní Maršov
Cena: cca 500,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)
Věcná břemena: bez zápisu
c) Brambora Jan, Severní 11 čp. 737, 500 03 Hradec Králové – podíl 1/3
Brambora Jiří, Buzulucká 10 čp. 676, 500 02 Hradec Králové – podíl 1/3
Němec Jaroslav, Pod Haldou čp. 462, 261 02 Příbram – podíl 1/3
Část pozemku:
p.p.č. 73/2 ostatní plocha – neplodná půda cca 5 m2 v k. ú. Dolní Albeřice a obci Horní
Maršov
Cena: cca 250,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)
Věcná břemena: pro Irenu Bramborovou - doživotní a bezplatné užívání nemovitosti
dle Rozhodnutí Státního notářství v Hradci Králové ze dne 4. září 1991
Zrušení věcného břemene:pro Irenu Bramborovou - doživotní a bezplatné užívání
části vykupovaného pozemku v kupní smlouvě
d) Schreiber Ervín, 542 26 Horní Maršov – Dolní Albeřice čp. 33
Část pozemku:
p.p.č. 72/1 ostatní plocha –neplodná půda cca 10 m2 v k. ú. Dolní Albeřice a obci
Horní Maršov
Cena: cca 500,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)
Věcná břemena: pro Obec Horní Maršov - služebnost vstupu, údržby a výstavby
inženýrských sítí
Celkem výkup: 43 m2
Celková cena výkupu: 2.150,- Kč (tj. 50,- Kč/m2)
Financování: z Fondu rozvoje kraje v roce 2004
Náklady spojené s převodem:
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující
daň z převodu nemovitostí hradí prodávající
II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat kupní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

USNESENÍ č. 22/588/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
prodej pozemku
Prodávající: Královéhradecký kraj
Správce majetku: Střední odborné učiliště, Jaroměř, Studničkova 260
Kupující: Stanislav a Jaroslava Jonešovi, bytem Albieriho 844, 551 01 Jaroměř
Pozemek:
st.p.č. 1422/52 o výměře 1 m2, zast. plocha a nádvoří – individuální rekreace v obci a
k. ú. Jaroměř, který vznikl po přeměření z pozemku p.p.č. 1422/5
Cena: Kč 500,-
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Náklady spojené s převodem: návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující,
daň z převodu nemovitostí hradí prodávající
Věcná břemena: bez zápisu
II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

USNESENÍ č. 22/589/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

neschvaluje
prodej části pozemku
Prodávající: Královéhradecký kraj
Uživatel majetku: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, se sídlem
Trutnov, Slezská 14, 541 01
Kupující: Vratislav Kazda, bytem Čelakovského 1016, Dvůr Králové nad Labem,
544 01
Pozemek:
část p.p.č. 739/20, označená jako ostatní plocha – zeleň, k. ú. Dvůr Králové nad
Labem
Výměra: celková 12 604 m2, předmětem žádosti o prodej část o výměře cca 3 360m²
Cena: s ohledem na zamítnutí radou není stanovena

II.

ukládá
Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,
informovat p. Vratislava Kazdu o zamítavém stanovisku Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje, týkající se prodeje pozemku dle bodu I. usnesení

USNESENÍ č. 22/590/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

neschvaluje
bezúplatný převod pozemků včetně stavby
Převádějící: Královéhradecký kraj
Správa: Střední lesnická škola a Vyšší odborná škola lesnická Trutnov, Lesnická 9
Stavba: č. p. 86 – zem. stavba na st. p. č. 89
Pozemky: st. p. č. 89 – zast. plocha a nádvoří o výměře 168 m2, p. p. č. 207/1 ostat.
plocha - manipulační plocha o výměře 1957 m2, p. p. č. 207/2 ostat. plocha - jiná
plocha o výměře 423 m2, p. p. č. 207/3 ostat. plocha - jiná plocha o výměře 450 m2, p.
p. č. 924/1 ostat. plocha - ostat. komunikace o výměře 357 m2, vše v k. ú. Bojiště u
Trutnova a obci Trutnov
Výměra pozemků celkem 3355 m2
Přejímající: Město Trutnov

II.

ukládá
Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,
informovat Město Trutnov o neschválení žádosti o bezúplatný převod nemovitostí dle
bodu I. tohoto usnesení
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USNESENÍ č. 22/591/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
prodej
Prodávající: Královéhradecký kraj
Správce: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
Kupující: Jaroslav a Dagmar Ettlovi, bytem Petříkovice čp. 88, 541 03 Chvaleč
Předmět prodeje: pozemek v k.ú. Petříkovice u Trutnova, obec Chvaleč
č. parcely dle EN
výměra m2
část pozemku p.p.č. 1000/1
34 m2
dle GP č.108-109/2003 označenou jako díl „c“
Cena: dle znaleckého posudku, Kč 3060,--, tj. 90,-- Kč za 1 m2

II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat kupní smlouvu o prodeji části pozemku p.p.č. 1000/1 v k.ú.
Petříkovice u Trutnova, dle GP č. 108-109/2003 Ing. Jaroslavu a Dagmaře Ettlovým

USNESENÍ č. 22/592/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
prodej pozemku
Prodávající: Královéhradecký kraj
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
Kupující: manželé Radka a Petr Myšičkovi, ul. T.G. Masaryka č.p. 541, 549 01 Nové
Město nad Metují
Pozemek: dle KN
část p.p.č. 2055, dle GP označenou jako p.p.č.2055/2 o výměře 23 m2 ostatní plocha –
ostatní komunikace v k.ú. a obci Nové Město nad Metují
Cena: 1. 500,- Kč (t.j. 65,20 Kč/m2)
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující
Věcná břemena: bez zápisu

II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat kupní smlouvu na prodej části pozemku v k.ú. a obci Nové Město
nad Metují manželům Radce a Petrovi Myšičkovým, bytem ul. T.G. Masaryka č.p.
541, 549 01 Nové Město nad Metují, dle bodu I. tohoto usnesení

USNESENÍ č. 22/593/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
výkup pozemků zastavěných silnicí II/284
Prodávající: Vladislava Jarošová, bytem Komenského č.p. 323, 507 71 Miletín
Kupující: Královéhradecký kraj

17

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
Pozemek: dle KN
část p.p.č. 1004 díl "d" o výměře 25 m2 a část p.p.č. 1358/10 díl "c" o výměře 1 m2,
parcely jsou sloučené a dle dle GP č.435-383/1997 označené jako p.p.č.1004/2 o
celkové výměře 26 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. a obci Miletín
Cena: 546,- Kč (tj. 21,- Kč/m2)
Financování: z rozpočtu Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující
Věcná břemena: bez zápisu
II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat kupní smlouvu na výkup pozemků v k.ú. a obci Miletín od paní
Vladislavy Jarošové, bytem Komenského č.p. 323, 507 71 Miletín, dle bodu I. tohoto
usnesení

USNESENÍ č. 22/594/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
výkup pozemku zastavěného silnicí III/284 29
Prodávající: Zdenka Zmítková, bytem 507 81 Lázně Bělohrad -- Dolní Nová Ves č.p.
100
Kupující: Královéhradecký kraj
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
Pozemek: dle KN
p.p.č. 272/7 o výměře 751 m2 ostatní plocha-silnice v k.ú. Dolní Nová Ves a obci
Lázně Bělohrad
Cena: 25. 170,- Kč (tj. 33,52 Kč/m2)
Financování: z rozpočtu Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující
Věcná břemena: bez zápisu

II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat kupní smlouvu na výkup pozemku p.p.č. 272/7 v k.ú. Dolní Nová
Ves a obci Lázně Bělohrad od paní Zdenky Zmítkové, bytem 507 81 Lázně Bělohrad
– Dolní Nová Ves č.p. 100, dle bodu I. tohoto usnesení

USNESENÍ č. 22/595/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
prodej nemovitostí
Prodávající: Královéhradecký kraj
Správce: Studijní a vědecká knihovna, Pospíšilova č.p. 395, 500 01 Hradec Králové
Kupující: Firma TRIC v.o.s., Průmyslová 127, 503 02 Předměřice nad Labem
Cena: 600.000,- Kč
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Budovy: objekt občanské vybavenosti bez č.p. a č.e. na st.p.č. 185 a objekt občanské
vybavenosti bez č.p. a č.e. na st.p.č. 186 v k.ú. a obci Lochenice
Pozemky: st.p.č. 185 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2, st.p.č. 186
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2 a p.p.č. 549/2 ostatní plocha-jiná plocha
o výměře 8466 m2, vše v k.ú. a obci Lochenice a pozemku p.p.č. 458/2 ostatní plochajiná plocha o výměře 3292 m2 v k.ú. Sendražice u Smiřic a obci Sendražice
Výměra pozemků celkem: 12.093 m2
Podmínky kupní smlouvy: uhradit kupní cenu jednorázově nejpozději v den podpisu
kupní smlouvy
Náklady spojené s převodem:
a) vklad do KN hradí kupující
b) daň z převodu nemovitostí hradí prodávající
Věcná břemena: bez zápisu
II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat smlouvu kupní na prodej nemovitostí dle bodu I. a za podmínek dle
bodu I. tohoto usnesení

USNESENÍ č. 22/596/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
darování objektu
Dárce: Královéhradecký kraj
Správce: SOU řemesel a služeb, Nové Město nad Metují, Školní 1377
Obdarovaný: Město Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1225, 549 01 Nové Město
n. Met.
Stavba: bez čp/če na st.p.č. 2203 v k.ú. a obci Nové Město nad Metují označená jako
jiná stavba
Pozemek: jiného vlastníka (Města Nové Město nad Metují – LV č. 10001)
Cena: bezúplatně
Náklady spojené s převodem:
- návrh na vklad do KN hradí obdarovaný
- daň darovací – obdarovaný je osvobozen
Věcná břemena: bez zápisu

II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat smlouvu darovací na nemovitosti dle bodu I. a za podmínek bodu I.
Městu Nové Město nad Metují

USNESENÍ č. 22/597/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

ruší
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 16/362/2002 ze dne 12. prosince
2002, kterým byl schválen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací
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uzavřené mezi Technickými službami Hradec Králové a ČR – Správou a údržbou
silnic Hradec Králové dne 3.3.1997
II.

schvaluje
návrh na úpravu právních vztahů k pozemkům pod silnicemi II. a III. třídy ve všech
katastrálních územích Města Hradec Králové dle důvodové zprávy

III.

ukládá
Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,
zajistit ve spolupráci s Městem Hradec Králové a Správou a údržbou silnic
Královéhradeckého kraje postupnou realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků
pod silnicemi II. a III. třídy ve všech katastrálních územích Města Hradec Králové

USNESENÍ č. 22/598/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
návrh na uzavření „Rámcové smlouvy“ pro řešení majetkoprávních vztahů
k pozemkům a stavbám na území Města Vrchlabí, nutným pro provozování příslušné
části sítě pozemních komunikací Královéhradeckým krajem a Městem Vrchlabí (viz
Příloha č. 1)

II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat „Rámcovou smlouvu“ dle bodu I. tohoto usnesení

USNESENÍ č. 22/599/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
prodej pozemku
Prodávající: Královéhradecký kraj
Správce majetku: Odborné učiliště a Praktická škola, Havlíčkova 54, PSČ 50801
Hořice
Kupující: Město Hořice se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
Pozemek: dle KN
p.p.č. 362/2 o výměře 621 m2 ostatní plocha-zeleň v k.ú. Hořice v Podkrkonoší a obci
Hořice
Cena: 145. 000,- Kč (t.j. 233,50 Kč/m2)
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující
Věcná břemena: pokud bude schválen prodej pozemku, bude zřízeno věcné břemeno
Povinný : Město Hořice se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
Oprávněný : Královéhradecký kraj
Předmět věcného břemene: právo umístění hlavního uzávěru vody a jeho užívání,
vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby hlavního uzávěru vody na části pozemku
p.č. 362/2 v k.ú.Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice v rozsahu vyznačeném na
geometrickém plánu č.2102- - 117/2003 ve prospěch vlastníka objektu č.p.54
nacházejícího se na pozemku st.p.č. 153.
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Cena : bezúplatně ( bylo provedeno ocenění věcného břemene znaleckým posudkem,
hodnota věcného břemene je 480, 00,-Kč )
Náklady spojené se zřízením věcného břemene: geometrický plán hradí povinný,
vklad do katastru nemovitostí hradí oprávněný.
II.

ukládá
1. Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,
vypracovat a předložit materiály do Rady Královéhradeckého kraje na zřízení
věcného břemene, dle bodu I. tohoto usnesení, pokud bude odsouhlasen prodej.
2. Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat kupní smlouvu na prodej p.p.č. 362/2 o výměře 621 m2 ostatní
plocha-zeleň v k.ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice Městu Hořice se sídlem
nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice, dle bodu I. tohoto usnesení.

USNESENÍ č. 22/600/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
stanovisko k bezúplatnému převodu nemovitostí od ČR – Pozemkový fond ČR do
vlastnictví Královéhradeckého kraje – znění: požadované nemovitosti dle přílohy č. 1
jsou nezbytné pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení, převod
nemovitostí pro tyto subjekty je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství
Královéhradeckého kraje

II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
předložit schválené závazné stanovisko Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dle
bodu I. Pozemkovému fondu ČR

USNESENÍ č. 22/601/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
a) bezúplatný převod
Převádějící: ČR – Pozemkový fond ČR
Přejímající : Královéhradecký kraj, správce Střední odborné učiliště, Jaroměř,
Studničkova 260
Pozemky:
Katastrální území a obec: Jaroměř
č. parcely
výměra m2
1354/1
4.147
1445/2
840
b) stanovisko
k bezúplatnému převodu nemovitostí od ČR – Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
Královéhradeckého kraje – znění: požadované nemovitosti dle bodu I.a) jsou nezbytné
pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení, převod nemovitostí pro
tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství Královéhradeckého kraje
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II.

ukládá
Ing.Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat smlouvu o bezúplatném převodu předmětných nemovitostí dle bodu
I. a) do vlastnictví Královéhradeckého kraje a předložit schválené závazné stanovisko
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dle bodu I. b) Pozemkovému fondu ČR

USNESENÍ č. 22/602/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

revokuje
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 17/405/2003 v části I. schvaluje:
bezúplatný převod pozemků – I. etapa
p.č. 610/1, o výměře 1155 m2
p.č. 611/4, o výměře 9075 m2
p.č. 1819/1, o výměře 114 m2
p.č. 1819/2, o výměře 149 m2
v k.ú. Kukleny, obec Hradec Králové – celková výměra pozemků 10.493 m2

II.

schvaluje
a) bezúplatný převod – II. etapa
Převádějící: ČR – Pozemkový fond ČR
Přejímající : Královéhradecký kraj,
Správce: SOŠ veterinární, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68.
Pozemky:
Katastrální území: Kukleny, obec Hradec Králové
č. parcely
výměra m2
568
3.644
569
10.455
573
29.485
589
9.463
Celková výměra pozemků je 53.047 m2.
b) stanovisko
k bezúplatnému převodu nemovitostí od ČR – PF ČR do vlastnictví
Královéhradeckého kraje – znění: požadované nemovitosti dle bodu II.a) jsou
nezbytné pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení, převod
nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství
Královéhradeckého kraje

III.

ukládá
Ing.Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
a) doplnit žádost o bezúplatný převod nemovitostí na Pozemkový fond ČR dle bodu
I.
b) uzavřít a podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle bodu II. a) do
vlastnictví Královéhradeckého kraje
c) předložit schválené závazné stanovisko Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
dle bodu II. b) Pozemkovému fondu ČR
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USNESENÍ č. 22/603/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
prodej pozemku
Prodávající: Královéhradecký kraj
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
Kupující: Jaroslava Danielová, bytem Družstevní č.p. 546, 549 01 Nové Město nad
Metují
Pozemek: dle KN
p.p.č. 285/4 o výměře 4 m2 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. a obci Libchyně
Cena: 150,- Kč (t.j. 37,50 Kč/m2)
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující
Věcná břemena: bez zápisu

II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat kupní smlouvu na prodej p.p.č. 285/4 o výměře 4 m2 ostatní plocha
– jiná plocha v k.ú. a obci Libchyně paní Jaroslavě Danielové, bytem Družstevní č.p.
546, 549 01 Nové Město nad Metují, dle bodu I. tohoto usnesení

USNESENÍ č. 22/604/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
prodej pozemku
Prodávající: Královéhradecký kraj
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
Kupující: manželé Věra a Jan Pavelkovi, bytem Jiřího z Poděbrad č.p. 802, 549 31
Hronov
Pozemek: dle KN
p.p.č. 207/1 o výměře 99 m2 zahrada v k.ú. a obci Hronov
Cena: 3. 300,- Kč (t.j. 33,30 Kč/m2)
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující
Věcná břemena: bez zápisu

II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat kupní smlouvu na prodej p.p.č. 207/1 o výměře 99 m2 zahrada
v k.ú. a obci Hronov manželům Věře a Janovi Pavelkovým, bytem Jiřího z Poděbrad
č.p. 802, 549 31 Hronov, dle bodu I. tohoto usnesení

USNESENÍ č. 22/605/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
darování 2 ks kotlů na tuhá paliva typu Vihorlat RK 250 z roku 1982 společně
s rozvody ústředního topení včetně radiátorů a dále 1 ks bojleru na tuhá paliva a 1 ks
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kombinovaného bojleru OVL – 21 na ohřev vody včetně rozvodů teplé vody, vše
v objektu bývalých dílen Školního statku Doudleby nad Orlicí vlastněném ČR –
Pozemkovým fondem ČR, ČR – Pozemkovému fondu ČR
II.

ukládá
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavřít a podepsat smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení
Termín : ihned

USNESENÍ č. 22/606/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
změnu příjemce finančního příspěvku z programu Regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón s tím,že příspěvek 40 tisíc Kč
obdrží Ing. Libor Hovorka, Pod Vodojemem 1350, Nové Město nad Metují na obnovu
domu čp. 1234 v Novém Městě nad Metují

II.

ukládá
Jiřímu Roklovi, členu Rady Královéhradeckého kraje
zajistit přijaté usnesení
Termín: 30. října 2003

USNESENÍ č. 22/607/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
rozdělení mimograntových finančních příspěvků na péči o kulturní památky dle
důvodové zprávy

II.

ukládá
Jiřímu Roklovi, členu Rady Královéhradeckého kraje
zajistit přijaté usnesení
Termín : 31.12.2003

USNESENÍ č. 22/608/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

projednalo
změny v jednotlivých investičních akcích a v celkových finančních limitech
citovaných grantových (dílčích) programů

II.

schvaluje
změny v jednotlivých investičních akcích a v celkových finančních limitech
grantových a dílčích programů dle důvodové zprávy
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USNESENÍ č. 22/609/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým
krajem
-

II.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nový Bydžov, Tyršova 112
Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243
Vyšší odborná škola technicko-ekonomická a Střední průmyslová škola,
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-Centrum odborné přípravy,
Hronov, Hostovského 910
Pedagogicko-psychologická poradna, Jičín, Fortna 39

ukládá
Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,
zajistit veškeré právní úkony související se schválení dodatků zřizovacích listin
Termín: 31. října 2003

USNESENÍ č. 22/610/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
a) doporučené počty žáků a tříd 1. ročníku středních škol, zřizovaných
Královéhradeckým krajem, pro školní rok 2004/2005
b) kriteria odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro limitující počty žáků pro
přijímací řízení do 1. ročníku na střední školy v Královéhradeckém kraji ve
školním roce 2004/2005, uvedené v důvodové zprávě

II.

ukládá
Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,
projednat s řediteli středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem schválené
počty žáků a tříd pro přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2004/2005

USNESENÍ č. 22/611/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

II.

zřizuje
příspěvkovou organizaci s názvem Speciální
Královéhradeckým krajem s účinností od 1.1.2004

školy,

Hořice,

Husova

11,

ukládá
Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,
zajistit veškeré právní úkony související se zřízením příspěvkové organizace s názvem
Speciální školy, Hořice, Husova 11
Termín : 31.1.2004
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USNESENÍ č. 22/612/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

bere na vědomí
Prognózu rozvoje území Královéhradeckého kraje

II.

ukládá
Ing. Rostislavu Všetečkovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,
projednat Prognózu rozvoje území Královéhradeckého kraje jako podklad pro budoucí
územní plán Královéhradeckého kraje

USNESENÍ č. 22/613/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

bere na vědomí
Teze zdravotního plánu Královéhradeckého kraje

II.

ukládá
Ing. Rostislavu Všetečkovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,
ve spolupráci s výborem sociálním a zdravotním Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje využít tento dokument pouze k dalšímu jednání s MZ ČR ohledně vyrovnání
závazků příspěvkových zdravotnických organizací Královéhradeckého kraje
k 31.12.2002

USNESENÍ č. 22/614/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
1. splynutí zdravotnických příspěvkových organizací Zdravotnické záchranné služby
Královéhradeckého kraje - Územní středisko Hradec Králové, IČO 48145122,
Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje - Oblastní středisko
Náchod, IČO 62728831 a Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého
kraje - Oblastní středisko Trutnov, IČO 64201821 do jedné příspěvkové
organizace Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, IČO
48145122 s účinností od 1.1.2004. K tomuto datu přecházejí veškerá práva a
závazky na Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje.
2. Zřizovací listinu Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, IČO
48145122

II.

ukládá
Ing. Rostislavu Všetečkovi-náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,
zajistit veškeré právní úkony spojené se splynutím příspěvkových organizací
zdravotnické záchranné služby
Termín: s účinností od 1.1.2004
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USNESENÍ č. 22/615/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
rozdělení příspěvkové organizace OCSS Náchod k 31.12.2003 a vznik nových
příspěvkových organizací Domov důchodců Náchod, Domov důchodců a Ústav
sociální péče Česká Skalice, Domov důchodců Teplice nad Metují, Domov důchodců
Police nad Metují a Domov důchodců Malá Čermná k 1. 1. 2004

II.

ukládá
Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,
předložit ke schválení zřizovací listiny nově vznikajících příspěvkových organizací

USNESENÍ č. 22/616/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

ruší
1. Centrum sociální pomoci a služeb okresu Hradec Králové –příspěvkové organizace
Královéhradeckého kraje ke dni 31.12.2003
2. pečovatelské služby poskytované prostřednictvím Domova důchodců v Chlumci
nad Cidlinou ke dni 31.12.2003,
v případě, že příslušná města, pro které kraj pečovatelskou službu zajišťuje
(Hradec Králové, Smiřice, Třebechovice, Nechanice, Nový Bydžov a Chlumec nad
Cidlinou), nepožádají o převod těchto služeb pod vlastní zřizovatelskou pravomoc
do konce listopadu roku 2003

II.

ukládá
Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,
zajistit realizaci přijatého usnesení a všechny nezbytné aktivity , aby nedošlo k úpadku
kvality dosud poskytovaných sociálních služeb
Termín: říjen - prosinec 2003

USNESENÍ č. 22/617/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
schvaluje
řešit požadavek na zastoupení Královéhradeckého kraje v Bruselu v programovém období do
roku 2007 formou stáží zastupitelů a zaměstnanců Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

USNESENÍ č. 22/618/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
bere na vědomí
návrh ústavní smlouvy – výsledky Konventu
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USNESENÍ č. 22/619/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

projednalo
změnu v obsahu dohody o spolupráci s francouzským departementem Seine-et-Marne

II.

schvaluje
změnu v obsahu dohody o spolupráci s francouzským departementem Seine-et-Marne

USNESENÍ č. 22/620/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
bere na vědomí
1. Zápis z kontroly plnění usnesení rady kraje č. 16/357/2002 ze dne 12.12.2002.
2. Zápisy z kontroly plnění usnesení rady kraje č. 15/984/2002 ze dne 18.12.2002.
3. Zápis z kontroly plnění opatření přijatých na základě výsledků šetření stížnosti občanů
Olešnice v Orlických horách.
USNESENÍ č. 22/621/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
schvaluje
Zásady realizace pracovních cest a poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje
USNESENÍ č. 22/622/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
1. dohodu o odstoupení od Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 5.9.2002,
včetně jejího dodatku, uzavřenou na základě plné moci JUDr. Ševčíkovou,
pověřenou zajištěním a vypořádáním majetku kraje, včetně práv a závazků, které
přešly zrušením
2. úhradu dlužné částky ve výši 200.000,-Kč firmě CLIMEX s.r.o. Hradec Králové
z důvodu vypořádání závazku zrušené příspěvkové organizace kraje Školního
statku Doudleby nad Orlicí

II.

ukládá
Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje
zabezpečit úhradu dlužné částky ve výši 200.000,-Kč firmě CLIMEX s.r.o. Hradec
Králové

USNESENÍ č. 22/623/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
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I.

ruší
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 22/578/2003 ze dne 25.9.2003

II.

schvaluje
a) sestavit rozpočet na rok 2004 jako vyrovnaný
b) vytvořit rozpisovou rezervu ve výši 5 % z celkových příjmů
c) běžné výdaje stanovit ve výši 98 % celkového objemu běžných výdajů
schváleného rozpočtu na rok 2003 mínus odpisy všech příspěvkových organizací
d) ostatní finanční prostředky do výše příjmů zapojit do zdrojů na reprodukci majetku
a na investice
e) rozpočet koncipovat zatím bez promítnutí vlivu zvýšení DPH

III.

ukládá
Radě Královéhradeckého kraje
předložit na příštím zasedání zastupitelstva kraje návrh na rozdělení neprovozních
prostředků na rok 2004

Tisková oprava
U usnesení 21/525/2003 z 21. zasedání zastupitelstva kraje došlo přepisem k chybě v bodě II.
Opravený text předmětného usnesení zní :
USNESENÍ č.21/525/2003
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
založení, zakladatelskou listinu a stanovy akciové společnosti Nemocnice Nový Bydžov
a.s.

II.

volí
za členy představenstva společnosti :
Ing. Jiřího Vlčka
Jana Šandu
Ing. Petra Stejskala
Ing. Miroslava Uchytila
Mgr. Táňu Šormovou
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a za členy dozorčí rady společnosti :
Bc. Milenu Marešovou
Ing. Marcelu Česákovou
MUDr. Helenu Audrlickou
III. u k l á d á
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
zajistit veškeré právní úkony spojené se založením akciové společnosti
Termín: 30. 9. 2003

V usnesení zastupitelstva kraje č. 11/193/2002 v bodě II schvaluje, část 2 došlo
k nesprávnému uvedení p.č. (v usnesení 211), správně 111. Opravený text předmětného
usnesení zní :
USNESENÍ č. 11/193/2002
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.
projednalo
návrh na výkup staveb v Polici nad Metují za účelem zajištění výstavby přeložky silnice
II/303 v Polici nad Metují, včetně zajištění účasti Města Police nad Metují při realizaci
přeložky silnice
II.
schvaluje
výkup staveb v k.ú. Police nad Metují ve vlastnictví
1. Obršal Zdeněk, Obršal Zdeněk a Obršalová Jiřina č.p. 197 na st.p.č. 278 za
cenu dle ZP 1,509.135,29 Kč
2. Kubečková Miloslava, Dobešová Naděžda, Dobeš Miroslav, Tilgnerová
Ladislava, Urbanová Dana, Dobeš Jaroslav na p.č. 111 na st.p. 55 a garáž na
st.p.č. 572 za cenu dle ZP 813.640,25 Kč
3. Čižinský Pavel č.p. 161 na st.p. 159 za cenu dle ZP 1,275.318,58 Kč
4. Vacková Irena, Vacek Tomáš na č.p. 158, st.p. 161 za cenu dle ZP 437.968,79
Kč
5. Řezníčková Marie, Ressel Josef, Ressel Otto, Grossová Věra č.p. 150, st.p.č.
69 za cenu dle ZP 712.498,14 Kč
6. Lesselová Jana, č.p. 148 na st.p.č. 72 za cenu dle ZP 244.874,97 Kč
7. Zosselová Irma, č.p. 272 na st.p.č. 65 za cenu dle ZP 144.966,93 Kč
8. Vacek Jiří, č.p. 149 na st.p.č. 70 za cenu dle ZP 283.062,45 Kč
9. Červinka Rostislav a Červinková Marta, č.p. 199 na st.p.č. 275 za cenu dle ZP
1,393.471,91 Kč
10. Kočová Hana, č.p. 159 na st.p.č. 160 za cenu dle ZP 1,422.643,32 Kč
11. Mrázková Dobromila, č.p. 275 na st.p.č. 416 za cenu dle ZP 652.605,01 Kč
12. Ing. Jirásek Miloslav a Jirásek Pavel, č.p. 248 na st.p.č. 73 za cenu dle ZP
568.834,03 Kč
13. Antl Luboš, Tomešová Jitka č.p. 203 na st.p.č. 272/I a sklad za cenu dle ZP
198.423,25 Kč
14. Ferdinand Pohl, č.p. 201 na st.p.č. 274 za cenu dle ZP 279.669,88 Kč
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pro zajištění výstavby přeložky silnice II/303 v Polici nad Metují v souladu
s vydaným územním rozhodnutím odboru výstavby MÚ Police nad Metují čj.
1319/22/00 za předpokladu, že Město Police nad Metují zajistí před uzavřením
kupní smlouvy Královéhradeckého kraje s vlastníky staveb výkup pozemků pod
předmětnými nemovitostmi, které přejdou na základě uzavřené smlouvy do
vlastnictví Města Police nad Metují
III.
ukládá
Radě Královéhradeckého kraje
předložit smlouvu, upravující vztahy s Městem Police nad Metují, ke schválení
zastupitelstvu na jeho příštím zasedání.

Ing. Pavel B r a d í k
hejtman Královéhradeckého kraje
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Přílohový materiál
22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje – 25.9.2003
Přehled :
1) příloha + přehled změn 6. úpravy rozpočtu kraje na rok 2003 k usnesení č.
22/566/2003
2) příloha k usnesení č. 22/570/2003
3) příloha k usnesení č. 22/572/2003
4) příloha k usnesení č. 22/573/2003
5) 2 přílohy + přehled změn 7. úpravy rozpočtu kraje na rok 2003 doplněný o přijaté
pozměňovací návrhy k usnesení č. 22/576/2003
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Usnesení 22/566/2003
V 6. úpravě rozpočtu jsou promítnuty tyto změny:
1. Ministerstvo kultury ČR převedlo 79 tis. Kč pro Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci
Králové jako neinvestiční prostředky účelově určené na realizaci projektu „Kooperativní
tvorba a využívání souborů národních autorit v SVK v Hradci Králové“. O tento objem se
zvyšují běžné výdaje u odvětví kultury.
2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR uvolnilo pro regionálního školství na
zvýšení přímých neinvestičních výdajů na 2. čtvrtletí 2003 na výplaty mezd před
prázdninovými měsíci dotaci ve výši 24 070 tis. Kč. O tuto částku se zvyšují běžné výdaje
odvětví školství. Pro školy a školská zařízení zřizované krajem bylo vyčleněno 16 487 tis. Kč
a pro obecní školství 7 583 tis. Kč. Podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem
školství, mládeže a tělovýchovy.
3. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR zaslalo prostředky na realizaci „Projektu
P II – Vzdělávací software a informační zdroje v roce 2003 – kraje“ v objemu 4 309 tis. Kč.
O tuto dotaci se zvyšují běžné výdaje odvětví školství. Podrobný rozpis je předkládán
samostatně odborem školství, mládeže a tělovýchovy.
4. Ministerstvo životního prostředí ČR přislíbilo svým rozhodnutím o poskytnutí dotace
v rámci programu „Příspěvek zoologickým zahradám“ pro rok 2003 částku 9 545,4 tis. Kč
pro Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem, a to na chov ohrožených druhů
světové fauny v českých ZOO 8 469 tis. Kč, na zapojení českých ZOO do systému ochrany
přírody ČR 477,8 tis. Kč a na spolupráci českých ZOO v rámci mezinárodních programů
chovů ohrožených druhů s významnými ZOO a institucemi v cizině, podporu členství a účasti
českých ZOO v mezinárodních institucích 598,6 tis. Kč. O částku 9 545,4 tis. Kč se zvyšují
běžné výdaje odvětví životního prostředí.
5. Ministerstvo financí poskytlo na realizaci projektů v rámci „Programu předcházení
sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků“ dotaci ve výši
350 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků nelze hradit investiční náklady a náklady, které
souvisejí se zabezpečením kulturních a společenských akcí. O částku dotace se zvyšují běžné
výdaje odvětví sociálních věcí.
6. Úřadem práce v Rychnově n. K. bylo převedeno 4,9 tis. Kč pro ÚSP pro mládež Domečky
v Rychnově n. K. na zřízení společensky účelného místa po dobu od 1. 5. 2003 do 31. 1. 2004
- za květen 2003. O tuto částku se zvyšují běžné výdaje u odvětví sociálních věcí.
7. Na prezentaci Královéhradeckého kraje na výstavě „Vzdělávání a řemeslo“ v Českých
Budějovicích ve dnech 1. – 4. 10. 2003 se zvyšují běžné výdaje odvětví školství o 60 tis. Kč a
zároveň závazný ukazatel rozpočtu PO z vlastních prostředků kraje na rok 2003 – příspěvek
na provoz Střednímu odbornému učilišti služeb Hradec Králové z 4 392 tis. Kč na 4 452 tis.
Kč. O tento objem se snižuje rezerva kraje.
8. V souvislosti se změnou způsobu financování investiční akce rekonstrukce depozitáře
Muzea východních Čech v Hradci Králové, kdy investorem se stává přímo kraj, se snižuje
závazný ukazatel rozpočtu příspěvkové organizace z vlastních prostředků kraje na rok 2003 investiční dotace zřízeným PO této organizaci o 500 tis. Kč, tzn. na 0. Ze stejného důvodu se
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mění financování u investičních akcí týkajících se nákupu sanitních vozidel a SW + HW pro
centrální dispečink Územního střediska záchranné služby Hradec Králové v celkovém objemu
22 000 tis. Kč, snižuje se výše uvedený závazný ukazatel této organizaci rovněž na 0.
9. Vzhledem k potřebě nákupu pračky pro Dětský domov Broumov v částce 124 tis. Kč se o
tuto částku zvyšují ve výdajích ostatní kapitálové výdaje odvětví zdravotnictví a zároveň
v příjmech odvod z investičního fondu u Dětského domova Broumov.
10. Na základě restrukturalizace Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje –
Územního střediska Hradec Králové (převod ZZS a LSPP z Nemocnice Nový Bydžov pod
ZZS Královéhradeckého kraje – ÚS HK) schválené dne 26. 6. 2003 Zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje se snižuje závazný ukazatel rozpočtu příspěvkových organizací na
rok 2003 z vlastních prostředků kraje – příspěvek na provoz u Nemocnice Nový Bydžov
o 2 480 tis. Kč a zvyšuje se o stejnou částku u ZZS Královéhradeckého kraje – ÚS HK.
11. Na základě schválení zastupitelstvem dne 26. 6. 2003 se zvyšují příspěvky na provoz PO
u odvětví školství (včetně závazného ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok
2003 z vlastních prostředků kraje – příspěvek na provoz - u Odborného učiliště, U a PrŠ
Hradec Králové, 17. listopadu 1212) o 1 052 tis. Kč na úkor ostatních běžných výdajů u
odvětví školství.
12. Na základě zastupitelstvem dne 26. 6. 2003 schváleného rozdělení disponibilních zdrojů
Královéhradeckého kraje k 1. 1. 2003, zatím nepromítnutého do upraveného rozpočtu, se
zvyšují výdaje:
- odvětví školství – příspěvky PO na provoz - zapojení příjmů z prodeje,
pronáj.a pojist. náhr.z r. 2002 (včetně zvýšení závazných ukazatelů
dle Přílohy č. 1)
858,9 tis. Kč
- odvětví školství – příspěvky PO na provoz - úhrada ztrát vykazovaných
PO odv.školství za r.2002 (včetně zvýšení závazných ukazatelů dle Příl.č.1) 5 717,5 tis. Kč
- odvětví cestovního ruchu – ostatní běžné výdaje - zapojení fin.prostř.
poskytnutých v r. 2002 na akce cest.ruchu v r.2003
257,5 tis. Kč
- odvětví dopravy – neinvestiční dotace obcím – Město Solnice
1 900,0 tis. Kč
- rezerva
25 387,1 tis. Kč
O částku 34 121 tis. Kč se zároveň zvyšuje financování.
13. Na základě schválení zastupitelstvem dne 26. 6. 2003 se převádí 1 021,6 tis. Kč z Fondu
rozvoje a investic kraje do odvětví sociálních věcí na dotační program „Sociální služby“.
14. Na nákup defibrilátoru PRIMEDIC DEFI-B pro Oblastní nemocnici Rychnov n. K. se
zvyšují ostatní kapitálové výdaje odvětví zdravotnictví o 60 tis. Kč a o stejnou částku se
snižují ostatní běžné výdaje tohoto odvětví.
15. Na základě usnesení rady č. 8/611/2003, kterým byl schválen dar pro Oblastní nemocnici
Rychnov n. K. ve výši 10 tis. Kč na mezikrajské biochemické setkání, se zvyšuje u této
organizace závazný ukazatel příspěvkových organizací na rok 2003 z vlastních prostředků
kraje – příspěvek na provoz.
16. Na základě usnesení rady č. 9/709/2003 se zvyšují výdaje odvětví školství o 90 tis. Kč u
příspěvků PO na provoz pro Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově n. K. na opravu zatopené –
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poškozené podlahy. O tuto částku se zvyšuje závazný ukazatel příspěvku na provoz této školy
a snižují u kap. 18 – zastupitelstvo odměny vč. refundací.
17. Usnesením rady č. 9/623/2003 se zvyšují výdaje odvětví školství pro oblast preventivních
aktivit škol a školských zařízení (ostatní běžné výdaje) o 20 tis. Kč, jedná se o dotaci Městu
Ostroměř na zajištění provozu zookoutku v Základní škole Eduarda Štorcha v Ostroměři.
O 20 tis. Kč se snižuje rezerva kraje.
18. Na základě usnesení rady č. 9/624/2003 se zvyšují výdaje kap. 18 – zastupitelstvo –
ostatní příspěvky a dary o 175 tis. Kč na odměny pro vítěze krajského kola soutěže „Vesnice
roku 2003“ (1. místo 100 tis. Kč, 2. místo 50 tis. Kč, 3. místo 25 tis. Kč), o stejnou částku se
snižuje rezerva kraje
Dotace ze státního rozpočtu, které výši rozpočtu kraje neovlivní, jedná se pouze o jejich
zaúčtování v příjmech s kladným znaménkem při přijetí na účet a se záporným znaménkem u
stejné položky rozpočtové skladby při uvolnění obci:
19. MK ČR poukázalo pro Město Hradec Králové pro FILMCENTRUM Hradec Králové na
projekt TECHFILM 2003 částku 100 tis. Kč a pro Město Teplice nad Metují na projekt
Mezinárodní horolezecký filmový festival Teplice nad Metují 70 tis. Kč.
20. Ministerstvo financí ČR poskytlo ze státních finančních aktiv v návaznosti na
nevypořádané závazky v souvislosti s řešením havárie obecního úřadu Černý Důl účelovou
neinvestiční dotaci ve výši 2 856 tis. Kč pro Obec Černý Důl na financování opravy budovy
obecního úřadu.
21. Ministerstvo financí ČR převedlo 238 tis. Kč na realizaci schválených projektů 1. etapy
Strategie prevence kriminality na místní úrovni v roce 2003, které jsou určeny pro Město
Hradec Králové v objemu 129 tis. Kč, pro Město Náchod ve výši 73 tis. Kč a pro Město
Trutnov v částce 36 tis. Kč.
Celkový objem rozpočtu po 6. úpravě je 3 670 748,7 tis. Kč.
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K usnesení zastupitelstva č. 22/572/2003

změny k rozpočtu na rok 2003 – odvětví zdravotnictví
1. Na úhradu smlouvy o dílo č. ZMSZ_K0627_0901 firmě STAPRO s.r.o. se sídlem
Pardubice, Perštýnské náměstí 51, na počítačový program pro zhodnocení kvality péče o
pacienty se zvyšují kapitálové výdaje o 1 987 tis. Kč a o stejnou částku se snižují ostatní
běžné výdaje tohoto odvětví.
2. Zvyšují se půjčky příspěvkovým organizacím na provoz, a to Nemocnici Nový Bydžov ve
výši 3 000 tis. Kč a Broumovské nemocnici Broumov ve výši 2 000 tis. Kč, a půjčka
příspěvkové organizaci Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou ve výši 2 000 tis. Kč
s určením na splátky biochemických analyzátorů a na nákup reagencií pro oddělení klinické
biochemie. O celkovou částku 7 000 tis. Kč se snižují u tohoto odvětví příspěvky
příspěvkových organizací na provoz dosud nerozepsané na PO.
3. Z důvodů restrukturalizace Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje
s účinností od 1.11.2003 se snižuje příspěvek na provoz zdravotnické záchranné služby
Oblastní nemocnice Náchod o 696 tis. Kč a současně se zvyšuje příspěvek na provoz
Zdravotnické záchranné služby KHK – Územní středisko Hradec Králové o 696 tis. Kč.
4. Na základě usnesení Rady č. 12M/767/2003 o přechodu výkonu zdravotní záchranné
služby a lékařské služby první pomoci se zvyšuje příspěvek na provoz o 8 143 tis. Kč u
Zdravotnické záchranné služby KHK – Územní středisko Hradec Králové a snižují se
příspěvky na provoz u Oblastní nemocnice Rychnov na. Kněžnou o 3 936 tis. Kč a u Oblastní
nemocnice Jičín o 4 207 tis. Kč.
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K usnesení 22/573/2003
Přehled zdrojů k dofinancování akce stacionář TRUTNOV ÚSP Hajnice a změna
závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2003
Kapitola

28

ODPA
4316

Položka
2122

28

4316

2122

28

4313

2122

28

4313

2122

Č. a název organizace
04 - Domov důchodců
Dvůr Králové
07 – Domov důchodců
Chlumec n.C.
16 – ÚSP Kvasiny

Ukazatel
Odvod z investičního
fondu příspěvk.org.
Odvod z investičního
fondu příspěvk.org.
Odvod z investičního
fondu příspěvk. org.
Odvod z investičního
fondu příspěvk. org.

20 – ÚSP Rychnov
n.Kn. Domečky
Celkem převod z kapitoly 28 (Sociální věci) do kapitoly 51 (FRIK)
Investiční dotace
51
4313
6351
15 – ÚSP Chotělice
zřízeným
ÚZ – 28
(akce č.652713-0005)

Částka
2.500.000,1.000.000,500.000,2.800.000,6.800.000,-2.000.000,-

příspěvkovým
organizacím z FRIK

Celkem zdroje v kapitole 51
51
4313
6351
13 – ÚSP Hajnice
Investiční dotace
ÚZ - 28
z FRIK
Celkem na dostavbu stacionáře TRUTNOV z kapitoly 51 pro ÚSP Hajnice

8.800.000,8.800.000,8.800.000,-

Závazné ukazatele:
Č.Org.

Název organizace

04

Domov důchodců Dvůr
Králové
Domov důchodců
Chlumec n.C.
Ústav sociální péče
Kvasiny
Ústav sociální péče
DOMEČKY Rychnov n.Kn.
Ústav sociální péče v Chotělicích
Ústav sociální péče Hajnice

07
16
20
15
13

Odvod
Investiční
z invest.fondu Dotace z FRIK – změna
změna
+ 2.500.000,+ 1.000.000,+ 500.000,+ 2.800.000,- 2.000.000,8.800.000,-
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K usnesení 22/576/2003
V 7. úpravě rozpočtu jsou promítnuty tyto změny:
1. Ministerstvo kultury ČR převedlo 400 tis. Kč pro Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci
Králové finanční prostředky účelově určené na realizaci cíle „Zajištění regionálních funkcí
knihoven v Královéhradeckém kraji“ na III. čtvrtletí roku 2003. O tento objem se zvyšují
běžné výdaje u odvětví kultury.
2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR uvolnilo pro regionálního školství na
dofinancování zbývajícího objemu přímých neinvestičních výdajů na 3. čtvrtletí 2003 dotaci
ve výši 871 471 tis. Kč. O tuto částku se zvyšují běžné výdaje odvětví školství. Pro školy a
školská zařízení zřizované krajem bylo vyčleněno 330 008 tis. Kč, pro obecní školství
514 721 tis. Kč a pro soukromé školy 26 742 tis. Kč. Podrobný rozpis je předkládán
samostatně odborem školství, mládeže a tělovýchovy.
3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR přiznalo na základě rozhodnutí kraje
o přistoupení k vyhlášení pilotních projektů P I a P II na jejich podporu prostředky v objemu
2 098,5 tis. Kč. O tuto dotaci se zvyšují běžné výdaje odvětví školství. Podrobný rozpis je
předkládán samostatně odborem školství, mládeže a tělovýchovy.
4. Úřadem práce v Hradci Králové bylo převedeno 12 tis. Kč na aktivní politiku
zaměstnanosti – dotace na odbornou praxi absolventů škol za červen a červenec 2003. O tuto
částku se zvyšují ve výdajích platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
u činnosti krajského úřadu.
5. Úřadem práce v Rychnově n. K. bylo převedeno 9,8 tis. Kč pro ÚSP pro mládež Domečky
v Rychnově n. K. na zřízení společensky účelného místa po dobu od 1. 5. 2003 do 31. 1. 2004
- za červen a červenec 2003. O tuto částku se zvyšují běžné výdaje u odvětví sociálních věcí.
6. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v rámci Projektů romské
komunity dotaci v částce 339,5 tis. Kč na zabezpečení výdajů škol souvisejících se studiem
v rámci programu podpory romských žáků středních škol (rozpis na jednotlivé školy je
přípisem stanoven taxativně) v období leden – červen 2003. O stejný objem se zvyšují běžné
výdaje odvětví školství.
7. Na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání Projektu P I (Informační gramotnost)
v roce 2003 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR uvolněno k financování
neinvestičních výdajů na vzdělávání pedagogů v rámci tohoto programu 12 542 tis. Kč. O
stejnou částku se zvyšují běžné výdaje odvětví školství. Podrobný rozpis je předkládán
samostatně odborem školství, mládeže a tělovýchovy.
8. Na úhradu nákladů za likvidaci léčiv za II. čtvrtletí 2003 poukázalo Ministerstvo financí
ČR dotaci ve výši 69,9 tis. Kč, o kterou se zároveň zvyšují běžné výdaje odvětví
zdravotnictví.
9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR provedlo zvýšení rozpočtu o prostředky
rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání pro rok 2003 v objemu 2 628 tis. Kč,
které jsou určeny pro SOŠ a SOU, Hradební 1029, HK na inovaci studijních a učebních
oborů (1 500 tis. Kč), pro SOU obchodní, Velká 3, HK na pomůcky pro vyučování stolničení
a speciální obs. (90 tis. Kč) a pro SZŠ a VZŠ, Komenského 234, HK na vyšetřovací metody
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v klinické mikrobiologii a imunologii (1 038 tis Kč). Ve výdajích se tato úprava projeví jako
zvýšení běžných výdajů odvětví školství.
10. V rámci realizace projektu podpory zdraví Ženy a prevence nádorů prsu byla
Ministerstvem zdravotnictví přiznána dotace pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší
zdravotnickou školu Hradec Králové v celkovém objemu 90 tis. Kč (finančně zatím
převedeno 50,4 tis. Kč), o kterou se zvyšují běžné výdaje odvětví školství.
11. Na hospodaření v lesích byl pro Školní polesí Trutnov převeden
Ministerstvem
zemědělství ČR finanční příspěvek ve výši 323,5 tis. Kč. O tuto částku se ve výdajích
zvyšují běžné výdaje odvětví školství.
12. Úřadem práce v Sokolově bylo převedeno 5,4 tis. Kč pro ZOO Dvůr Králové n. L. na
aktivní politiku zaměstnanosti – dotace na odbornou praxi absolventa. O tuto částku se
zvyšují běžné výdaje odvětví životního prostředí.
13. Na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstev
obcí, které se budou konat dne 27. září 2003, uvolnilo Ministerstvo financí ČR pro kraj 25 tis.
Kč, které se projeví v běžných výdajích u činnosti krajského úřadu.
14. V rámci upřesněné metodiky se finanční prostředky ze státního rozpočtu v objemu
23,8 tis. Kč určené na volby pro Obec Libuň (17,2 tis. Kč) a pro Obec Převýšov (6,6 tis. Kč),
doposud zařazené v rozpočtu kraje jako jeho příjem a ve výdajích začleněné u činnosti
krajského úřadu jako neinvestiční dotace obcím (21,9 tis. Kč) a výdaje na volby KÚ - SR (1,9
tis. Kč), převádějí do dotací ze státního rozpočtu, které výši rozpočtu kraje neovlivní.
15. Na nákup kopírovacího stroje DEVELOP D2501 iD pro potřebu odboru životního
prostředí a zemědělství nutného pro vyřizování agendy na všech úsecích ochrany životního
prostředí a zemědělství se snižují běžné výdaje odvětví životního prostředí o 184 tis. Kč a
současně se zvyšují kapitálové výdaje u činnosti krajského úřadu.
16. V souvislosti s doplněním přívodu od náhradního zdroje elektrické energie
k záznamovému zařízení CCTV představujícím 40 tis. Kč a s výrobou a montáží mříží pro
zabezpečení místností v suterénu budovy krajského úřadu před vniknutím osob (v denní době
v případě větrání těmito okny není schopen průnik zachytit systém EZS) v hodnotě 45 tis. Kč
se snižuje rezerva kraje o celkový objem 85 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje u činnosti
krajského úřadu.
17. Naopak se rezerva kraje zvyšuje o 5 300 tis. Kč představujících předpokládanou úsporu
u běžných výdajů v r. 2003 u činnosti krajského úřadu, jejichž výše se o stejnou částku
snižuje.
18. Na nákup l ks epifaryngoskopu – Rhino-Pharyngo-LaryngFiberscope a l ks skleněného
světelného kabelu pro Oblastní nemocnici Jičín se zvyšují ostatní kapitálové výdaje odvětví
zdravotnictví o 160 tis. Kč a o stejnou částku se snižují běžné výdaje tohoto odvětví.
19. V souvislosti s nákupem 2 ks defibrilátorů pro Nemocnici Nový Bydžov se o částku
500 tis. Kč zvyšují ostatní kapitálové výdaje odvětví zdravotnictví a o stejný objem se snižuje
půjčka PO na provoz – Nemocnici Nový Bydžov.
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20. S ohledem na zvýšenou potřebu výdajů souvisejících s opravami a údržbou
zdravotnických zařízení se zvyšují ostatní běžné výdaje odvětví zdravotnictví o 6 000 tis. Kč
na úkor snížení příspěvků PO na provoz u tohoto odvětví, a to u Zdravotnické záchranné
služby Královéhradeckého kraje – Územního střediska Hradec Králové o 5 000 tis. Kč, u ZZS
KK – Oblastního střediska Náchod o 500 tis. Kč a u ZZS KK – Oblastního střediska Trutnov
rovněž o 500 tis. Kč.
21. Rozpočet odvětví zdravotnictví se zvyšuje v příjmech vyplývajících z provedených
odvodů výnosů z pronájmů (1 650,3) a přijatých pojistných náhrad (169,7 tis. Kč) o 1 820 tis.
Kč. Tyto příjmy se ve stejné výši zapojují do ostatních běžných výdajů tohoto odvětví.
22. Na základě projednání výsledků hospodaření za I. pololetí 2003 jednotlivých
příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí a jejich přehodnocení se provádí úprava
rozpočtu u příspěvků PO na provoz jednotlivých organizací u tohoto odvětví dle Přílohy č. l a
celkový dopad představující zvýšení těchto příspěvků o 1 758 tis. Kč se zároveň promítá do
příjmů odvětví sociálních věcí jako odvod z investičního fondu Ústavu sociální péče pro
mládež Kvasiny.
23. Po upřesnění celkové potřeby objemu výdajů na akci „Změna vytápění Středního
odborného učiliště Náchod“ ze schválených 550 tis. Kč (pro SOU stavební a U Náchod) na
720 tis. Kč pro VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela Náchod (s kterou bylo SOU stavební a
U Náchod sloučeno) se zvyšují investiční dotace zřízeným PO u odvětví školství o 170 tis. Kč
se současným snížením rezervy kraje.
24. V rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Královéhradeckého kraje bylo pro
rok 2003 určeno 3 800 tis. Kč na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. V příloze č. 2 je
předložen ke schválení rozpis na jednotlivé obce provedený Hasičským záchranným sborem
Královéhradeckého kraje prozatím v objemu 2 684 tis. Kč.
25. Z titulu sloučení SOU stavebního a U Náchod pod VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela,
Náchod a sloučení Integrované střední školy a U Dobruška pod SOU řemesel a služeb Nové
Město nad Metují se provádí změna příslušných závazných ukazatelů rozpočtu PO z vlastních
prostředků kraje uvedená v Příloze č. l. V této příloze se rovněž promítá zvýšení o finanční
dar poskytnutý SOŠ Stěžery o 30 tis. Kč v souladu s usn. rady č. 8M/616/2003.
26. Zvyšuje se neinvestiční příspěvek na provoz PO – Oblastní nemocnici Rychnov n. Kn. na
výdaje spojené s malováním, cejchováním přístrojů, vodoměrů, s revizemi, osvětlením
příchodu budovy LSPP o 152 tis. Kč a zároveň se snižují ostatní běžné výdaje odvětví
zdravotnictví.
27. Na základě usn. Rady Královéhradeckého kraje č. 3/134/2003 se u odvětví dopravy
provádí zvýšení příjmů vyplývajících z odvodů finančních prostředků SÚS KK získaných
z prodeje materiálu, pronájmu a zvláštního užívání o 5 000 tis. Kč. Stejná částku se zapojuje
do běžných výdajů odvětví dopravy u příspěvku PO na provoz – SÚS KK, a to na opravu
mostu II/311-001 Šerlich (2 000 tis. Kč), na opravu havárie mostu na silnici II/302 Broumov
(2 000 tis. Kč) a na dokončení akce havárie silnice II/325 Debrné.
28. V souladu s usnesením rady č. 14M/794/2003 se zvyšuje u odvětví dopravy neinvestiční
příspěvek na provoz PO – SÚS KK o 250 tis. Kč na úhradu nákladů na měření hladiny imisí a
hluku způsobených dopravou v Chlumci n. C. O stejnou částku se snižuje rezerva kraje.
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29. Na základě usnesení rady z 3. 9. 2003 se zvyšují kapitálové výdaje u zastupitelstva kraje o
53 tis. Kč z rezervy kraje v souvislosti s výdaji na zhotovení pamětní desky Pavlu Wonkovi a
jejím umístěním na budovu KÚ Královéhradeckého kraje.
30. Na základě usnesení rady z 3. 9. 2003 se provádí převod u zastupitelstva kraje z ostatních
běžných výdajů do kapitálových výdajů v objemu 70 tis. Kč na nákup notebooku pro člena
rady.
31. V závazných ukazatelích příspěvkových organizací na rok 2003 z vlastních prostředků
kraje – přísp. na provoz – jsou dále zapracovány u jednotlivých organizací v Příloze č. 1
granty z FRIK (171 tis. Kč) a prostředky určené na EVVO v kap. 02 pro organizace zřízené
krajem (230,8 tis. Kč) .
32. Další úpravou rozpočtu v celkovém objemu 81 784,8 tis. Kč je promítnutí účelových
dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím zřízeným krajem přímo, prostřednictvím
čerpacích limitů u České spořitelny a. s., o kterých je kraj povinen účtovat. Tato úprava je
prováděna na základě přehledu dotací k 30. 6. 2003 dle přípisu MF ČR. Jedná se dotaci pro
Studijní a vědeckou knihovnu HK na knihovnicko-informační centrum „U Přívozu“ v částce
1 531,7 tis. Kč, pro Oblastní nemocnici Jičín na pavilon operačních oborů v částce 5 645,7 tis.
Kč, pro Oblastní nemocnici Trutnov v objemu 39 724,8 tis. Kč na chirurgii a centrální
operační sály a pro Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov – LDN Hostinné – na dostavbu a
rekonstrukci geriatrického centra ve výši 34 882,7 tis. Kč.
Dotace ze státního rozpočtu, které výši rozpočtu kraje neovlivní, jedná se pouze o jejich
zaúčtování v příjmech s kladným znaménkem při přijetí na účet a se záporným znaménkem u
stejné položky rozpočtové skladby při uvolnění obci:
33. MK ČR poukázalo pro Město Police nad Metují v rámci programu Podpory
neprofesionálních uměleckých aktivit na projekt Kurz praktické scénografie 20 tis. Kč.
34. MF ČR převedlo pro Město Hradec Králové 200 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s konáním Mistrovství České republiky v boxu, nad kterým město
převzalo záštitu.
35. MK ČR poskytlo pro Středisko městské kultury Sobotka (jedná se o PO Města Sobotka)
na realizaci projektu 47. Šrámkova Sobotka – literární večery 20 tis. Kč.
36. MK ČR uvolnilo 65 tis. Kč na realizaci cílů v souladu s grantovým programem Knihovna
21. století, a to Městu Jaroměř pro Městskou knihovnu Jaroměř (projekt Publikace Báje a
pověsti z Jaroměřska) 30 tis. Kč, Městu Jičín pro Městskou knihovnu Jičín (projekt Doplnění
fondu zvukové knihovny pro nevidomé) 10 tis. Kč a Městu Sobotka pro Středisko městské
kultury Sobotka (projekt Literární soutěž 47. Šrámkovy Sobotky 2003) 25 tis. Kč.
37. Pro Obec Suchý Důl na realizaci projektu „Oslavy 750. výročí založení obce Suchý Důl“
( vydání publikace o historii obce) bylo převedeno Ministerstvem kultury ČR 45 tis. Kč.
38. Na úhradu výdajů vynaložených ve III. čtvrtletí roku 2003 na poštovné související
s výplatou dávek státní sociální podpory převedlo Ministerstvo financí dotaci v celkovém
objemu 2 941 015,-- Kč, a to pro Města Hradec Králové (768 436,60 Kč), Jičín (343 117,-Kč), Náchod (840 972,-- Kč), Rychnov n. Kn. (372 874,80 Kč) a Trutnov (615 614,60 Kč).
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39. Na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstev
obcí, které se budou konat dne 27. září 2003, uvolnilo Ministerstvo financí ČR pro Město
Chlumec n. C. 28 tis. Kč a pro Obec Převýšov 40 tis. Kč.
40. Na realizaci Doplňkového programu podpory terénní sociální práce v r. 2003 poukázalo
MF ČR pro Město Hradec Králové 117 tis. Kč.
41. MK ČR převedlo finanční prostředky účelově určené na realizaci cíle „Zajištění
regionálních funkcí knihoven v Královéhradeckém kraji“ na III. čtvrtletí roku 2003 v celkové
výši 1 762 tis. Kč, a to pro Město Hradec Králové – pro Knihovnu města HK (680 tis. Kč),
pro Město Jičín - pro Městskou knihovnu Jičín (426 tis. Kč), pro Město Rychnov n. Kn. (230
tis. Kč) a pro Město Trutnov – pro Městskou knihovnu s regionálními funkcemi (426 tis. Kč).
42. Přípisem l. náměstka ministra kultury ČR je určeno Městu Hradec Králové celkem 800 tis.
Kč, a to pro Divadlo Drak HK 300 tis. Kč a pro Klicperovo divadlo HK 500 tis. Kč na jejich
vlastní uměleckou regionální a nadregionální činnost.
43. Ministerstvo vnitra ČR vydalo rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací, a to na
úhradu neinvestičních nákladů základních škol, které navštěvují žadatelé o udělení azylu, za
první pololetí roku 2003, a to pro Město Kostelec n. Orl. ve výši 14 160,-- Kč, dále pak na
úhradu nákladů obcí vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejich území za II.
čtvrtletí 2003, a to pro Město Kostelec n. Orl. v částce 187 481,-- Kč a pro Město Jaroměř
v objemu 12 250,-- Kč.
44. MK ČR uvolnilo pro Obec Libošovice 30 tis. Kč na realizaci projektu „Oslavy 650. výročí
od první písemné zmínky o obci Libošovice“.
Celkový objem rozpočtu po 7. úpravě je 4 651 102,3 tis. Kč.
Přehled schválených pozměňovacích návrhů :
1) uvolnění investičních finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč pro Střední
zahradnickou školu v Kopidlně na dokončení akce „Rekonstrukce palmového
skleníku“ z rezervy kraje
2) zvýšení kapitálových výdajů u odvětví kultury v úhrnu 460 tis. Kč na projekty pro
města: 200 tis. Kč -Nový Bydžov – Jiráskovo divadlo v Novém Bydžově, 200 tis.Kč Jaroměř - Městské divadlo v Jaroměři, 60 tis Kč - Dvůr Králové nad Labem – kopie
sochy Boha Otce z kaple v Žirči, a to formou investičních transferů obcím Nový
Bydžov, Jaroměř a Dvůr Králové nad Labem a zároveň ve stejné výši snížení
neinvestičních dotací u odvětví kultury obcím Nový Bydžov, Jaroměř a Dvůr Králové
nad Labem
3) převod úspory finančních prostředků kap. 19 v celkovém objemu 3,375 mil. Kč (platy
zaměstnanců a příslušenství) do rezervy kraje, kap. 41) :
- pol. 5011 platy zaměstnanců a ostat. platby za provedenou práci - 2,500 mil.Kč
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem
875 tis.Kč
- zvýšení rezervy kraje (kap. 41)
+ 3,375 mil.Kč
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