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Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva m ěsta č. 04 
konaného 11. kv ětna 2015 

 
 

Přítomní členové zastupitelstva m ěsta : 
 
Ponocná Jana (01)      Málek Karel, Ing. (07)   
Hejkrlík Martin, Mgr. (02)      Vyšohlíd Antonín (09) 
Tóth Ladislav, Ing. (03)     Kubín Václav, Ing. (12) 
Beran Miroslav, Mgr. (04)     Dostálek Ladislav, Ing. (13) 
Strnad Pavel, Ing. (05)     Hlava Karel, Mgr. (14) 
Hrda David (06)      Švanda Jiří, Mgr. (15) 
 
Z jednání omluveni:  Krabec Dušan, Mgr. (08), Šiko Pavel (10), Kosuk Roman, Ing. (11) 
 
Hlasování zastupitelů:   A  pro,   N  proti,   Z  zdržel se hlasování 
 
Za MěÚ: 
Ing. Martin Košťál, Jitka Prausová, Ing. Věra Kubíčková, Ing. Magdalena Berková, Ing. Jan 
Divíšek 
 
Program: 
 
01. Zahájení, prezence a ur čení ověřovatel ů  
02. Schválení programu 
03. Zpráva z jednání RM 
04. Hlavní jednání 
 
  4.1. Majetkové operace 
  4.2. Nabídka spole čnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na odkup  
         akcií 
  4.3. Gymnázium a základní škola Králíky – zm ěna zápisu v rejst říku škol 
  4.4. Provozování výherních hracích p řístroj ů a JTHZ na území m ěsta Králíky 
  4.5. Objekt D ětského výchovného ústavu 
 
05. Informace z M ěÚ 
06. Vstupy ob čanů 
07. Vstupy zastupitel ů 
 
01. Zahájení, prezence a ur čení ověřovatel ů 
 
ZM/2015/04/042: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání pana Antonína Vyšohlída a 

Ing. Ladislava Dostálka. 
Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
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02. Schválení programu 
 
ZM/2015/04/043: ZM schvaluje program jednání ZM č. 04. 
Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 

 
03. Zpráva z jednání RM 
 
Nebylo přijato žádné usnesení.  

 
04. Hlavní jednání 
 

4.1. Majetkové operace 
 

4.1.01. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 2254/2 v k.ú. Červený Potok 
ZM/2015/04/044: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2254/2 – ostatní 

plochy o výměře 168 m2 v k.ú. Červený Potok, který je evidován na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, slečně M. P., Králíky. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.02. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 2256/2 v k.ú. Červený Potok 
ZM/2015/04/045: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2256/2 – trvalého 

travního porostu o výměře 23 m2 v k.ú. Červený Potok, který je evidován na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, panu P. M., Králíky. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.03. Nové přehodnocení kupní ceny za prodej pozemku p.p.č. 1390 v k.ú. Dolní Boříkovice 
ZM/2015/04/046: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje snížení kupní ceny za prodej pozemku 

p.p.č. 1390 - trvalého travního porostu o výměře 58 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, který je 
zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
manželům J. a V. Š., Brno – Nový Lískovec a potvrzuje rozhodnutí ZM/2014/05/070 ze dne 8. 
9. 2014.  

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

 
4.1.04. Nové přehodnocení kupní ceny za prodej části pozemku p.p.č. 1388/1 a části pozemku 

p.p.č. 1382/3 v k.ú. Dolní Boříkovice 
ZM/2015/04/047: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje snížení kupní ceny za prodej části 

pozemku p.p.č. 1388/1 - trvalého travního porostu o výměře 73 m2 – část je označena jako díl 
„b“ a části pozemku p.p.č. 1382/3 – trvalého travního porostu o výměře 7 m2 – část je značena 
jako díl „a“ dle GP č. 286-98/2014 ze dne 21. 8. 2014 v k.ú. Dolní Boříkovice, které jsou 
zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí 
a které byly sloučeny do pozemkové parcely č. 1388/3 v k.ú. Dolní Boříkovice, manželům P. a 
V. K., Pardubice a potvrzuje rozhodnutí ZM/2014/05/069 ze dne 8. 9. 2014.  

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

 
4.1.05. Záměr prodeje inženýrských sítí - technického vybavení HUP a technické vybavení elektro 

na pozemku p.p.č. 3508 v k.ú. Králíky 
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ZM/2015/04/048: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje inženýrských sítí -
technického vybavení HUP a technické vybavení elektro na pozemku p.p.č. 3508 v k.ú. 
Králíky, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši: - technické vybavení HUP 10.890 Kč - 
technické vybavení elektro 9.243 Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. 
odlišně od Pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví města Králíky. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.06. Zrušení rozhodnutí Zastupitelstva města Králíky ze dne 9. 2. 2015 a schválení nového 

záměru směny části pozemku p.p.č. 1405/3 ve vlastnictví města Králíky za část pozemku p.p.č 
1394 ve vlastnictví paní M. S. vše v k.ú. Dolní Boříkovice 

ZM/2015/04/049: Zastupitelstvo města Králíky ruší rozhodnutí Zastupitelstva města Králíky č. 
ZM/2015/01/012 ze dne 9. 2. 2015 a schvaluje nový záměr směny části pozemku p.p.č. 1405/3 – 
trvalého travního porostu o výměře 1 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši 227 Kč, 
část je označena GP č. 288-98/2014 ze dne 3. 11. 2014 jako díl „d“, který je ve vlastnictví města 
Králíky a evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, za část 
pozemku p.p.č. 1394 – zahrady o výměře 570 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši 
129.570 Kč, část je označena GP č. 288-98/2014 ze dne 3. 11. 2014 jako díly „b+c“, které jsou 
ve vlastnictví paní M. S., Sobotín a evidovány na LV č. 26 u Katastrálního úřadu pro PK, KP 
Ústí nad Orlicí s tím, že rozdíl kupních cen a náklady spojené s převodem uhradí město 
Králíky, a ukládá záměr směny zveřejnit.  

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.07. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2139/1 v k.ú. Králíky 
ZM/2015/04/050: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 

2139/1 – ostatní plochy v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. Zároveň Zastupitelstvo města Králíky schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě 
spočívající v právu zřízení a provozování kanalizace pro oprávněné město Králíky, se sídlem 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, případně jím ur čeným třetím osobám, a to na dobu neurčitou 
a bezúplatně.  

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.08. Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení podzemního vedení vodovodu pro 

oprávněné město Králíky 
ZM/2015/04/051: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě 

spočívající v právu umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a 
výměnu podzemního vedení vodovodu pro oprávněné město Králíky, se sídlem Velké náměstí 
5, 561 69 Králíky, a dále v právu umožnit v nezbytném rozsahu oprávněnému, případně jím 
určeným třetím osobám, přístup a příjezd na pozemek ve zjednodušené evidenci p.č. 198 – 
původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) o výměře 22 037 m2, pozemek ve zjednodušené 
evidenci p.č. 231 – původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) o výměře 34 335 m2, 
pozemek ve zjednodušené evidenci p.č. 243 – původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) o 
výměře 6 031 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci p.č. 284 – původ Přídělový plán nebo 
jiný podklad (GP) o výměře 8 713 m2 vše v k.ú. Dolní Hedeč, které jsou ve vlastnictví pana J. 
M., Králíky, a které jsou evidovány na LV č. 1771 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a za úhradu 
stanovenou znaleckým posudkem. Zároveň do doby realizace stavby schvaluje uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
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4.1.09. Neschválení záměru směny části pozemku p.p.č. 730/3 a části pozemku ve zjednodušené 
evidenci p.č. 147/1 – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) v k.ú. Dolní Hedeč 
ve vlastnictví paní M. K. za pozemky st.p.č 787/1, p.p.č. 339, p.p.č. 340 v k.ú. Králíky a za 
pozemky p.p.č. 465/2, p.p.č. 466/1, p.p.č. 466/7 a p.p.č. 466/8 v k.ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví 
města Králíky 

ZM/2015/04/052: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje záměr směny části pozemku p.p.č. 
730/3 – orné půdy a části pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 147/1 - parcela původ 
Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) o výměře cca 520 m2 v k.ú. Dolní Hedeč, které jsou 
evidované na LV č. 615 u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, a které jsou ve 
vlastnictví paní M. K., Králíky, za pozemky ve vlastnictví města Králíky a to st.p.č. 787/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří o výměře 53 m2, p.p.č. 339 – zahrady o výměře 95 m2 a p.p.č. 340 – 
zahrady o výměře 48 m2 v k.ú. Králíky a dále za pozemky p.p.č. 465/2 – t.t. porostu o výměře 
266 m2, p.p.č. 466/1 – zahrady o výměře 18 m2, p.p.č. 466/7 – t.t. porostu o výměře 183 m2 a 
p.p.č. 466/8 – t.t.t porostu o výměře 260 m2 v k.ú. Dolní Hedeč, které jsou evidované na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí za podmínky, že veškeré náklady na 
sepsání a vklad směnné smlouvy uhradí město Králíky a hodnota směňovaných pozemků bude 
považována za totožnou s tím, že paní M. K. již nebude nárokovat náhradu majetkové a 
nemajetkové újmy způsobené jí v důsledku zásahu do soukromých pozemků a celá věc bude 
takto uzavřena.  

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.2. Nabídka spole čnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,   
       a.s. na odkup akcií 
 

ZM/2015/04/053: ZM neschvaluje nákup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a.s. ve veřejné dražbě. 

 Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.3. Gymnázium a základní škola Králíky – zm ěna zápisu v rejst říku škol 
 

ZM/2015/04/054: ZM ruší činnost střední školy (gymnázium, obor 79-41-K/41) u ředitelství školy 
Gymnázium a základní škola Králíky, IZO 600 104 257 a ukládá vedoucímu odboru školství 
připravit podklady pro výmaz střední školy ze školského rejstříku. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 

ZM/2015/04/055: ZM ruší název příspěvkové organizace Gymnázium a základní škola Králíky, 
IZO 600 104 257 a schvaluje nový název příspěvkové organizace „Základní škola Králíky“.  

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 

ZM/2015/04/056: ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Králíky, 
IZO 600 104 257 a ukládá vedoucímu odboru ŠKT připravit podklady pro zápis změny názvu 
školy ve školském rejstříku. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.4. Provozování výherních hracích p řístroj ů a JTHZ na území m ěsta 
       Králíky 

 
ZM/2015/04/057: ZM ukládá radě města připravit novelu vyhlášky č. 2/2013 O zákazu sázkových 

her, loterií a jiných podobných her na celém území města Králíky směřující k zachování 
platnosti povolení podle lhůt stanovených ministerstvem financí u stávajících technických 
herních zařízení.  

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

 
4.5. Objekt D ětského výchovného ústavu 

 
 
ZM/2015/04/058: ZM ukládá RM zahájit jednání směřující k získání budovy čp. 383 v Králíkách 

(DVÚ) do vlastnictví města Králíky. 
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 
05. Informace z M ěÚ 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

 
06. Vstupy ob čanů 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 
  

07. Vstupy zastupitel ů 
 
ZM/2015/04/059: ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování 

dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 14.12.2014 do 12.12.2015, 
evidenční číslo ODSH/15/, uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem Králíky. 

Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 
 
 
 
Starostka ukončila jednání ve 21:25 hodin. 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
Králíky, dne 12.05.2015 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 …………………………….. …………………………….. 
 Antonín Vyšohlíd Ing. Ladislav Dostálek 
 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta  


