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Město Králíky 
Zápis ze zasedání 

zastupitelstva města č. 07 
konaného 11. října 2010 

 
Přítomní členové zastupitelstva města: 
 
Jana Ponocná (1)     Antonín Vyšohlíd (8)  
Bc. Čestmír Doubrava (2)    Ing. Václav Kubín (9)  
Ing. Ladislav Tóth (3)    MUDr. Marie Špičková (11) 
JUDr. Milan Ježek (4)    Arnošt Juránek (12) 
Mgr. Vlastimil Kubíček (5)    Ing. Ladislav Dostálek (13) 
Vladimír Hejtmanský (6)    Mgr. Jarmila Berková (14) 
Ing. Anton Zima (7),     MUDr. Eva Rýcová (15) 
     
 
Hlasování zastupitelů: A  pro,   N  proti,   Z  zdržel se hlasování     
 
Z jednání omluveni: Pavel Kalianko (10) 
 
Za MěÚ: 
Ing. Miroslav Bouška, Ing. Věra Kubíčková, pí Jitka Prausová, p. Macháček BA (Hons), Mgr. 

Mlynářová, pí Pecháčková 
 
 
Program jednání: 
 
01. Zahájení a prezence 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
03. Zpráva z jednání RM 
04. Hlavní jednání 
 

4.1. Majetkové operace 
4.2. Obecně závazná vyhláška města Králíky „O místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2011“ 

 
05. Informace z MěÚ 
06. Vstupy občanů 
07. Vstupy zastupitelů 
 
 

01. Zahájení a prezence 
 

ZM/2010/07/121: ZM schvaluje program jednání ZM č. 07.  
Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
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02. Určení ověřovatelů zápisu 
 
ZM/2010/07/122: ZM schvaluje ověřovatelky dnešního zápisu jednání paní MUDr. Rýcovou a 

paní MUDr. Špičkovou.  
Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 
1     2     3     4     5     6     7     8     9    11   12   13   14   15 
A    A    A    A    A    A    A    A    A    Z    A    A    A    A 

 

 
03. Zpráva z jednání rady města 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 
 
04. Hlavní jednání 
 

4.1. Majetkové operace 
 

ZM/2010/07/123: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 428/3 v k.ú. Dolní Boříkovice manželům 
Krausovým, Žamberk. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2010/07/124: ZM schvaluje prodej obsazené (nájemce bez právního titulu) bytové jednotky 

č. 246/5 v čp. 246 v ul. Na Příkopě v Králíkách a spoluvlastnického podílu ve výši 323/1000 
na společných částech domu a pozemku st.p.č. 106 v k.ú. Králíky paní Schöndorfové, 
Králíky. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2010/07/125: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 177/1 v k.ú. Horní Lipka za 

kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.  
Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 

 
ZM/2010/07/126: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 792/8, 792/9 a 783/8 v k.ú. Dolní 

Hedeč za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit.  

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2010/07/127: ZM schvaluje bezúplatný převod (veřejně prospěšný zájem) části pozemku 

p.p.č. 3790 v k.ú. Králíky (nově označena jako p.p.č. 3790/2) od ČR – Zemědělské 
vodohospodářské správy Brno na město Králíky.  

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2010/07/128: ZM schvaluje bezúplatný převod (veřejně prospěšný zájem) části pozemků 

p.p.č. 2232/7, 2232/8 a 2232/9 v k.ú. Králíky (nově označeny jako p.p.č. 2232/13, 2232/14, 
2232/15 a 2232/16) od Pardubického kraje Pardubice na město Králíky.  

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2010/07/129: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1084/5 a části 1084/3, 

1069/18, 1069/17, 1069/16 v k.ú. Králíky k realizaci zeleně od Pozemkového fondu ČR, a to 
podle § 5 odst.1 písm. e) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2010/07/130: ZM schvaluje úplatný převod pozemku p.p.č. 2205/1 v k.ú. Králíky od ČR – 

Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, Jeneč na město Králíky za kupní cenu 100.000 Kč + 
náklady spojené s převodem ve výši 1.040 Kč.  

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2010/07/131: ZM schvaluje dohodu o splácení dluhu mezi městem Králíky a paní Dirovou, 

bytem Králíky, V Bytovkách, a to pravidelnými minimálními měsíčními splátkami ve výši 
500 Kč pod ztrátou výhody splátek.  

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2010/07/132: ZM schvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 9 na st.p.č. 67, st.p.č. 67, p.p.č. 

439/6, 439/10 a 439/11 vše v k.ú. Dolní Lipka za kupní cenu 5.507.840 Kč s odkladem 
realizace prodeje na 11/2018 a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Do doby realizace prodeje 
schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě.  

Hlasování: 13:1:0 (schváleno) 
1     2     3     4     5     6     7     8     9    11   12   13   14   15 
A    A    A    N    A    A    A    A    A    A    A    A    A    A 

 
4.2. Obecně závazná vyhláška města Králíky č. 2/2010 „O místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 
2011“ 

 
ZM/2010/07/133: ZM schvaluje pozměňovací návrh - vložení nového článku č. 5 ve znění: 

Osvobození od poplatku  
(1) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby mladší 18 let umístěné v zařízeních ústavní 

výchovy, a to po dobu tohoto umístění.  
(2) Nárok na osvobození musí být řádně doložen potvrzením zařízení, ve kterém je uvedená 

osoba umístěna. Toto potvrzení musí obsahovat zejména údaj o době umístění.  
Původní článek č. 5 se mění na článek č. 6.  
Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 

 

ZM/2010/07/134: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 2/2010 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2011, a to ve znění přijatého pozměňovacího 
návrhu.  

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
05. Informace z MěÚ 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 
 
06. Vstupy občanů 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 
 
07. Vstupy zastupitelů 



 4

 
ZM/2010/07/135: ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za 2. pololetí 2010 k 

10.10.2010.  
Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 

 
Zapsala: Jitka Prausová a Bc. Čestmír Doubrava 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 …………………………….. …………………………….. 
 MUDr. Eva Rýcová  MUDr. Marie Špičková 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
 Jana Ponocná Bc. Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta  
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