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Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva m ěsta č. 06 

konaného 13. července 2015 
 
 

Přítomní členové zastupitelstva m ěsta : 
 
Ponocná Jana (01)      Hrda David (06) 
Hejkrlík Martin, Mgr. (02)      Málek Karel, Ing. (07) 
Tóth Ladislav, Ing. (03)     Vyšohlíd Antonín (09) 
Beran Miroslav, Mgr. (04)     Kubín Václav, Ing. (12) 
Strnad Pavel, Ing. (05)          

    
Z jednání omluveni:  Krabec Dušan, Mgr. (08), Šiko Pavel (10), Kosuk Roman, Ing. (11), 
Dostálek Ladislav, Ing. (13), Hlava Karel, Mgr. (14), Švanda Jiří, Mgr. (15) 
 
Hlasování zastupitelů:   A  pro,   N  proti,   Z  zdržel se hlasování 
 
Za MěÚ: 
Ing. Martin Košťál, Jitka Prausová, Ing. Věra Kubíčková, Jan Čuma 
 
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. Smlouva o poskytnutí dotace na stavbu vodovo dního řadu 
  4.3. Prezentace MŠ Moravská 
 
05. Informace z M ěÚ 
06. Vstupy ob čanů 
07. Vstupy zastupitel ů 
 
01. Zahájení, prezence a ur čení ověřovatel ů 
 
ZM/2015/06/068: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání Ing. Pavla Strnada a Mgr. 

Miroslava Berana.  
Hlasování: 8:0:1 (schváleno) 

1     2     3    4     5     6     7     9    12 
A    A    A    Z    A    A    A    A    A 
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02. Schválení programu 
 
ZM/2015/06/069: ZM schvaluje program jednání ZM č. 06 s navrženou změnou.  
Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 

 
03. Zpráva z jednání RM 
 
Nebylo přijato žádné usnesení.  

 
04. Hlavní jednání 
 

4.1. Majetkové operace  
 

4.1.01. Schválení 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/2015/06/070: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje směnu 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 ve výši 129.343 Kč a náklady spojené s převodem 
uhradí město Králíky.  

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 
4.1.02. Schválení záměru prodeje pozemku p.p.č. 2130 v k.ú. Červený Potok 
ZM/2015/06/071: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 2130 – 

trvalého travního porostu o výměře 951 m2 v k.ú. Červený Potok, 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 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 
4.1.03. Schválení záměru prodeje pozemku p.p.č. 2072/6 v k.ú. Králíky 
ZM/2015/06/072: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 2072/6 – 

ostatní plochy o výměře 318 m2 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 věcného 
břemene – služebnosti inženýrské sítě spočívající v ochranném pásmu kanalizace na pozemku 
p.p.č. 2072/6 – ostatní ploše v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro oprávněné město Králíky, IČO 
00279072, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně.  

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 

4.1.04. Schválení záměru směny pozemku p.p.č. 2210/3 ve vlastnictví města Králíky za pozemek 
p.p.č 2210/9 ve vlastnictví pana Č. Ř. vše v k.ú. Králíky 

ZM/2015/06/073: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr směny pozemku p.p.č. 2210/3 – 
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ostatní plochy, ostatní komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. Králíky, který je ve vlastnictví města 
Králíky, I ČO 0279072, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky a evidován na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, za pozemek p.p.č. 2210/9 – trvalý travní 
porost o výměře 41 m2 v k.ú. Králíky, který je ve vlastnictví pana Č. Ř., Králíky a evidován na 
LV č. 359 u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem s tím, že rozdíl 
kupních cen uhradí pan Č. Ř. a ukládá záměr směny zveřejnit. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 

4.1.05. Schválení zřízení služebnosti umístění a provozování stavby chodníku pro oprávněné 
město Králíky 

ZM/2015/06/074: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje zřízení služebnosti umístění a 
provozování stavby chodníku na pozemku p.p.č. 3842 – ostatní ploše v k.ú. Králíky, který je 
evidován na LV č. 2567 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí 
a který je ve vlastnictví pana K. Ř., Ratiboř, pro oprávněné město Králíky, IČO 00279072, se 
sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. Služebnost se zřizuje na dobu určitou a bezúplatně. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 

4.1.06. Schválení záměru prodeje inženýrských sítí - technického vybavení HUP a technické 
vybavení elektro na pozemku p.p.č. 3529 v k.ú. Králíky 

ZM/2015/06/075: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje inženýrských sítí -
technického vybavení HUP a technické vybavení elektro na pozemku p.p.č. 3529 – orné půdě 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: 9:0:0 (schváleno) 
 

4.1.07. Neschválení záměru prodeje části pozemku p.p.č. 2015 v k.ú. Horní Lipka   
ZM/2015/06/076: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 

2015 – trvalého travního porostu o výměře cca 4 120 m2 v k.ú. Horní Lipka, který je evidován 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku + náklady spojené s převodem a to s ohledem na 
probíhající změnu územního plánu, která dosud nebyla schválena. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 

4.1.08. Schválení zrušení rozhodnutí ZM/2015/04/050 ze dne 11. 5. 2015 a schválení záměru směny 
části pozemku p.p.č. 2139/1 ve vlastnictví města Králíky za část pozemku p.p.č. 318/2 ve 
vlastnictví pana M. K. vše v k.ú. Králíky   

ZM/2015/06/077: Zastupitelstvo města Králíky ruší rozhodnutí ZM/2015/04/050 ze dne 11. 5. 2015 
a schvaluje záměr směny části pozemku p.p.č. 2139/1 – ostatní plochy o výměře 147 m2 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, část je nově označena dle GP č. 1737-153/2015 ze dne 18. 5. 2015 jako 
p.p.č. 2139/6, která je ve vlastnictví města Králíky a evidována na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za část pozemku p.p.č. 318/2 – ostatní 
plochy o výměře 1 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 70 Kč/m2, část je nově označena GP č. 13737-153/2015 ze dne 18. 5. 2015 jako p.p.č. 
318/18, která je ve vlastnictví pana M. K., Štíty a evidována na LV č. 1014 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí s tím, že rozdíl kupních cen uhradí pan 
M. K., a ukládá záměr směny zveřejnit. Zároveň Zastupitelstvo města Králíky schvaluje 
zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřízení a provozování kanalizace pro 
oprávněné město Králíky, IČO 00279072, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, případně 
jím ur čeným třetím osobám, a to na dobu neurčitou a bezúplatně. 
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Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 

4.1.09. Schválení aktualizace záměru bezúplatného převodu pozemků formou směnné smlouvy a 
to pozemků p.p.č. 104/30, p.p.č. 2080/9, p.p.č. 2080/12, p.p.č. 2080/16, p.p.č. 2080/18 a p.p.č. 
2080/20 v k.ú. Králíky ve vlastnictví města Králíky za pozemky p.p.č. 2080/5, p.p.č. 2080/22, 
p.p.č. 2231/19, p.p.č. 2231/20, p.p.č. 2231/21, p.p.č. 2231/22 a p.p.č. 2231/23 v k.ú. Králíky ve 
vlastnictví ČR – ŘSD ČR 

ZM/2015/06/078: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje aktualizaci záměru bezúplatného 
převodu pozemků v k.ú. Králíky formou směnné smlouvy, a to: - pozemků p.p.č. 104/30 – 
ostatní plochy o výměře 6 m2, p.p.č. 2080/9 – ostatní plochy o výměře 116 m2, p.p.č. 2080/12 – 
ostatní plochy o výměře 243 m2, p.p.č. 2080/16 – ostatní plochy o výměře 70 m2, p.p.č. 2080/18 
– ostatní plochy o výměře 30 m2 a p.p.č. 2080/20 – ostatní plochy o výměře 199 m2 ve 
vlastnictví města Králíky, které jsou evidovány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad orlicí, za - pozemky p.p.č. 2080/5 – ostatní plochu o výměře 
120 m2, p.p.č. 2080/22 – ostatní plochu o výměře 41 m2, p.p.č. 2231/19 – ostatní plochu o 
výměře 315 m2, p.p.č. 2231/20 – ostatní plochu o výměře 272 m2, p.p.č. 2231/21 – ostatní 
plochu o výměře 355 m2, p.p.č. 2231/22 – ostatní plochu o výměře 239 m2 a p.p.č. 2231/23 – 
ostatní plochu o výměře 15 m2 ve vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle, které jsou evidovány na LV č. 2034 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a ukládá záměr směny 
pozemků zveřejnit. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 

4.1.10. Potvrzení rozhodnutí ZM/2015/02/023 ze dne 16. 3. 2015, tj. potvrzení prodeje celého 
pozemku p.p.č. 2220 v k.ú. Horní Lipka 

ZM/2015/06/079: Zastupitelstvo města Králíky potvrzuje rozhodnutí ZM/2015/02/023 ze dne 16. 3. 
2015, tj. potvrzuje prodej celého pozemku p.p.č. 2220 – ostatní plochy o výměře 36 m2 v k.ú. 
Horní Lipka, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 
02 Děčín IV -Podmokly za kupní cenu ve výši 14.064 Kč včetně DPH. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 

4.1.11. Schválení přípravy prodeje pozemku st.p.č. 285/1 v k.ú. Dolní Boříkovice, jehož součástí je 
stavba občanské vybavenosti čp. 109 

ZM/2015/06/080: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje přípravu prodeje pozemku st.p.č. 285/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří o výměře 202 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, jehož součástí je stavba 
občanské vybavenosti čp. 109, a který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, tj. vypracování znaleckého posudku na stanovení 
minimální nabídkové kupní ceny nemovitosti. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 

4.1.12. Schválení záměru prodeje pozemku p.p.č. 2532 v k.ú. Horní Lipka   
ZM/2015/06/081: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 2532 – 

ostatní plochy o výměře 1 343 m2 v k.ú. Horní Lipka, 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 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 

4.1.13. Neschválení záměru prodeje části pozemku p.p.č. 2129 v k.ú. Červený Potok   
ZM/2015/06/082: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 

2129 – trvalého travního porostu o výměře cca 745 m2 v k.ú. Červený Potok, který je evidován 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za 
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kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s 
převodem a se závazkem převzetí práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby č. IV-12-2013587/VCB/1 
uzavřené mezi městem Králíky a společností ČEZ Distribuce, a.s.  

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

 
4.2. Smlouva o poskytnutí dotace na stavbu vodovodn ího řadu 
 

Vedoucí odboru VTS p. Jan Čuma seznámil přítomné se stavem vodovodního řadu od areálu Tesly k 
Vojenskému muzeu v Králíkách a nutnosti rekonstrukce jeho havarijního stavu a také s důvody 
poskytnutí dotace.  

ZM/2015/06/083: ZM schvaluje poskytnutí dotace společnosti Vodovody a kanalizace ve výši 499 
731,70 Kč na stavbu vodovodního řadu „Stavební úpravy vodovodu k Muzeu Králíky na p.p.č. 
3481, 3445, 3448, 3480, 3456, 3451, 3449 v k.ú. Králíky“.  

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 

ZM/2015/06/084: ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 499 731,70 Kč na stavbu 
vodovodního řadu „Stavební úpravy vodovodu k Muzeu Králíky na p.p.č. 3481, 3445, 3448, 
3480, 3456, 3451, 3449 v k.ú. Králíky“ mezi městem Králíky a firmou Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a.s. se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, v předloženém 
znění.  

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 
4.3. Prezentace MŠ Moravská 
 

Ředitelka Mateřské školy Moravská Bc. Romana Fabiánová ve své prezentaci podrobně seznámila 
přítomné s činností této příspěvkové organizace. Nebylo přijato žádné usnesení. 

 
05. Informace z M ěÚ 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

 
06. Vstupy ob čanů 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

  
07. Vstupy zastupitel ů 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 
 
Starostka ukončila jednání v 19:30 hodin. 
 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
Králíky, dne 14.07.2015 
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Ověřovatelé: 
 
 
 …………………………….. …………………………….. 
 Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav Beran 
 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta  


