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Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 02 
konaného 14. dubna 2014 

 
 

Přítomní členové zastupitelstva města: 
 
Jana Ponocná (1)     Ing. Pavel Strnad (7) 
Antonín Vyšohlíd (2)     Vladimír Hejtmanský (8) 
Ing. Ladislav Tóth (3)    Ladislav Křivohlávek (13) 
Mgr. Jan Mlynář (4)     Mgr. Zdeněk Nesvadba (14) 
Mgr. Vlastimil Kubíček (5) Arnošt Juránek (15) 
Iva Musilová (6)  
 
Z jednání omluveni:     Mgr. Dušan Krabec (9), Pavel Morong (10),  

JUDr. Milan Ježek (11), Ing. Roman Kosuk (12) 
 
Z části jednání omluvena:    Iva Musilová (6) 
 
Hlasování zastupitelů:   A  pro,   N  proti,   Z  zdržel se hlasování 
 
Za MěÚ: 
Ing. Bouška, pí Prausová, Ing. Kubíčková, Ing. Divíšek, Bc. Strnad 
 
Program: 
 
01. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů 
02. Schválení programu 
03. Zpráva z jednání RM 
04. Hlavní jednání 
 
  4.1. Prezentace Státního pozemkového úřadu – Společná zařízení roku 2013 – Cestní  
         síť Králicko  
  4.2. Majetkové operace 
  4.3. Rozdělení dotace z programu regenerace MPZ 
  4.4. Schválení přímých příspěvků poskytovatelům sociálních služeb 
  4.5. Schválení zástupce zmocněnce města na valné hromadě společnosti EKOLA  
         České Libchavy s.r.o. a Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 
05. Informace z městského úřadu 
06. Vstupy občanů 
07. Vstupy zastupitelů 

 
01. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů 
 
ZM/2014/02/012: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání Mgr. Vlastimila Kubíčka a 

pana Vladimíra Hejtmanského.  
Hlasování: 9:0:1 (schváleno, Iva Musilová se neúčastnila jednání) 
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1     2     3     4     5    7     8    13   14   15 

A    A    A    A    A    A    Z    A    A    A 

 
02. Schválení programu 
 
ZM/2014/02/013: ZM schvaluje program jednání ZM č. 02.  
Hlasování: 10:0:0 (schváleno, Iva Musilová se neúčastnila jednání) 

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

Do jednacího sálu se dostavila paní Iva Musilová. 

 
04. Hlavní jednání 
 

4.1. Prezentace Státního pozemkového úřadu – Společná zařízení roku  
       2013 – Cestní síť Králicko 
 

Nebylo přijato žádné usnesení.  

 
4.2. Majetkové operace 

 
4.2.01. Prodej pozemku st.p.č. 678/3 v k.ú. Králíky  
ZM/2014/02/014: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku st.p.č. 678/3 – zastavěné 

plochy o výměře 19 m2 v k.ú. Králíky manželům J. a M. K., Králíky.  
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 

4.2.02. Prodej pozemku p.p.č. 90/2 v k.ú. Heřmanice u Králík  
ZM/2014/02/015: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 90/2 – trvalého 

travního porostu o výměře 320 m2 v k.ú. Heřmanice u Králík manželům J. a I. P., Králíky. 
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 

4.2.03. Prodej pozemku p.p.č. 628/44 v k.ú. Králíky 

ZM/2014/02/016: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 628/44 – trvalého 
travního porostu o výměře 261 m2 v k.ú. Králíky paní M. G., Králíky.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 

4.2.04. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 458, p.p.č. 463/1, p.p.č. 463/4, p.p.č. 595/3 a p.p.č. 767/2 
v k.ú. Dolní Hedeč 

ZM/2014/02/017: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 458 – 
ostatní plochy o výměře 946 m2, p.p.č. 463/1 – ostatní plochy o výměře 490 m2, p.p.č. 463/4 – 
trvalého travního porostu o výměře 352 m2, p.p.č. 595/3 – ostatní plochy o výměře 400 m2 a 
p.p.č. 767/2 – ostatní plochy o výměře 510 m2 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem zemědělského 
hospodaření za kupní cenu ve výši znaleckého posudku + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 
4.2.05. Záměr prodeje části pozemků p.p.č. 1046/1 a p.p.č. 1046/6 v k.ú. Králíky 
ZM/2014/02/018: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.p.č. 
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1046/1 – orné půdy a p.p.č. 1046/6 – zahrady o celkové výměře cca 250 m2 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s 
převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

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

A    A    A    A    A    N    A    A    N    A    A 

 

4.2.06. Záměr prodeje pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 869 GP v k.ú. Dolní Boříkovice 
ZM/2014/02/019: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku ve 

zjednodušené evidenci p.č. 869 GP o výměře 2 305 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem 
zemědělského hospodaření za kupní cenu ve výši znaleckého posudku + náklady spojené s 
převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 

4.2.07. Nákup pozemků p.p.č. 460/3 a p.p.č. 480/2 v k.ú. Dolní Boříkovice 

ZM/2014/02/020: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje nákup pozemků p.p.č. 460/3 – trvalého 
travního porostu o výměře 22 m2 a p.p.č. 480/2 – trvalého travního porostu o výměře 9 m2 v 
k.ú. Dolní Boříkovice od pana M. D., Králíky.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 

4.2.08. Prodej pozemku p.p.č. 62/2 v k.ú. Králíky – schválení služebnosti inženýrské sítě – vedení 
kanalizace pro oprávněné město Králíky 

ZM/2014/02/021: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje v souladu s usnesením ZM/2013/05/075 
ze dne 02.09.2013 a s usnesením RM/2013/25/372 ze dne 26.06.2013 zřízení služebnosti 
inženýrské sítě – vedení kanalizace a práva vstupu na pozemek za účelem prohlídky a údržby 
inženýrské sítě na pozemku p.p.č. 62/2 – trvalého travního porostu o výměře 45 m2 pro 
oprávněné město Králíky, a to na dobu neurčitou. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 

4.2.09. Aktualizace usnesení ZM/2004/10/194 ze dne 14.09.2004 na převod stavby pevnostního 
objektu SLO č. 113 na pozemku st.p.č. 251 v k.ú. Prostřední Lipka 

ZM/2014/02/022: Zastupitelstvo města Králíky v návaznosti na rozhodnutí ZM/2004/10/194 ze dne 
14.09.2004 schvaluje nabytí nepotřebného vojenského majetku, tj. objektu SLO č. 113 na 
pozemku st.p.č. 251 v k.ú. Prostřední Lipka do vlastnictví města Králíky, darovací smlouvou 
podle zákona č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a 
majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na 
územní samosprávné celky. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 

4.2.10. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku a smlouvy o zřízení věcného práva č.j. 
UZSVM/HUO/1081/2014-HUOM H/UO/2013/8015 JIN 

ZM/2014/02/023: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu 
majetku a smlouvu o zřízení věcného práva č.j. UZSVM/HUO/1081/2014-HUOM 
H/UO/2013/8015 JIN mezi městem Králíky a Českou republikou – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Praha předloženém znění. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 

4.2.11. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Králíky od Státního pozemkového úřadu 
ZM/2014/02/024: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje bezúplatný převod pozemků v k.ú. 

Králíky od České republiky - Státního pozemkového úřadu, Praha na město Králíky a to: g) 
dle § 7 odst. a) zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění - st.p.č. 803, p.p.č. 162/2, p.p.č. 174/3, 
p.p.č. 220/2, p.p.č. 229, p.p.č. 260/1, p.p.č. 336, p.p.č. 450, p.p.č. 452, p.p.č. 478/4, p.p.č. 478/5, 
p.p.č. 478/7, p.p.č. 478/8, část p.p.č. 478/9, p.p.č. 478/13, p.p.č. 478/18, část p.p.č. 478/19, p.p.č. 
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480/7, p.p.č. 480/9, p.p.č. 480/10, p.p.č. 492/19, p.p.č. 492/20, p.p.č. 492/24, p.p.č. 507/5, p.p.č. 
511/2, p.p.č. 511/5, p.p.č. 570/9, p.p.č. 650/3, p.p.č. 651/26, p.p.č. 651/38, p.p.č. 651/43, p.p.č. 
1820/8, p.p.č. 1820/9, p.p.č. 1822/7, p.p.č. 1900/3, p.p.č. 1902/6, p.p.č. 1902/10, p.p.č. 1932/3, 
p.p.č. 1940/13, p.p.č. 2072/35, část p.p.č. 2210/5, p.p.č. 2239/6, p.p.č. 3085 a p.p.č. 3706/2 h) dle 
§ 7 odst. b) zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění -p.p.č. 651/36, část p.p.č. 1069/16, část 
p.p.č. 1069/17, část p.p.č. 1069/18, část p.p.č. 1084/3, část p.p.č. 3565, část p.p.č. 3566 a p.p.č. 
3708 i) dle § 7 odst. e) zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění - p.p.č. 96/1, p.p.č. 96/3, p.p.č. 
181/2, p.p.č. 511/1, část p.p.č. 1069/16, část p.p.č. 1069/17, část p.p.č. 1069/18, část p.p.č. 1084/3, 
p.p.č. 1758/39, p.p.č. 2158/1, p.p.č. 3491, část p.p.č. 3588, část p.p.č. 3594 a p.p.č. 3617. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 
4.2.12. Schválení Plánu společných zařízení pro Komplexní pozemkovou úpravu Dolní Lipka 
ZM/2014/02/025: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje Plán společných zařízení pro Komplexní 

pozemkovou úpravu Dolní Lipka v předloženém znění. 
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 

4.2.13. Schválení Plánu společných zařízení pro Komplexní pozemkovou úpravu Prostřední Lipka   
ZM/2014/02/026: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje Plán společných zařízení pro Komplexní 

pozemkovou úpravu Prostřední Lipka v předloženém znění. 
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 
4.2.14. Zrušení rozhodnutí ZM/2011/05/097 ze dne 18.07.2011 
ZM/2014/02/027: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje zrušení rozhodnutí Zastupitelstva města 

Králíky ZM/2011/05/097 ze dne 18.07.2011. 
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 

4.2.15. Zrušení rozhodnutí ZM/2013/07/094 ze dne 14.10.2013   
ZM/2014/02/028: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje zrušení rozhodnutí Zastupitelstva města 

Králíky ZM/2013/07/094 ze dne 14.10.2013. 
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 
4.3. Rozdělení dotace z programu regenerace MPZ 
 

ZM/2014/02/029: ZM schvaluje přidělení příspěvku z Programu regenerace MPZ pro rok 2014 
dle návrhu komise Regenerace MPZ Králíky. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 
4.4. Schválení přímých příspěvků poskytovatelům sociálních služeb 
 

ZM/2014/02/030: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města ve 
výši 25.000 Kč občanskému sdružení Amalthea Pardubice na podporu sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny s dětmi poskytovaných v územní působnosti ORP Králíky, a to formou 
darovací smlouvy. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 

ZM/2014/02/031: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města ve 
výši 15.000 Kč na provoz Občanské poradny Oblastní charity v Ústí nad Orlicí v Králíkách, a 
to formou darovací smlouvy.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 

ZM/2014/02/032: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města ve 
výši 15.000 Kč Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí na podporu sociálně aktivizačních služeb pro 
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rodiny s dětmi v územní působnosti ORP Králíky, a to formou darovací smlouvy.  
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 

ZM/2014/02/033: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města ve 
výši 15.000 Kč občanskému sdružení CEMA Žamberk na podporu provozu sociálních služeb 
„azylový dům“ a „krizová pomoc“, a to formou darovací smlouvy.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 

ZM/2014/02/034: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města ve 
výši 10.000 Kč občanskému sdružení CEMA Žamberk na podporu provozu sociální služby 
„dům na půl cesty“, a to formou darovací smlouvy.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 
4.5. Schválení zástupce zmocněnce města na valné hromadě  
       společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. a Vodovody a kanalizace    
       Jablonné nad Orlicí, a.s. 
 

ZM/2014/02/035: ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
schvaluje pana Pavla Brandejse jako zástupce zmocněnce města Králíky na všech valných 
hromadách společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o., a Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a.s.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 
05. Informace z MěÚ 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

 
06. Vstupy občanů 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

 
07. Vstupy zastupitelů 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Starostka ukončila jednání v 19:17 hodin. 

Zapsali: Antonín Vyšohlíd a Jitka Prausová 

 

Králíky dne 16.04.2014 

 

Ověřovatelé: 

 

 …………………………….. …………………………….. 

 Mgr. Vlastimil Kubíček Vladimír Hejtmanský 

 
…………………………….. …………………………….. 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta  


