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Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva m ěsta č. 03 
konaného 14. b řezna 2016 

 
 

Přítomní členové zastupitelstva m ěsta : 
 
Ponocná Jana (01)      Krabec Dušan, Mgr. (08) 
Hejkrlík Martin, Mgr. (02)      Vyšohlíd Antonín (09) 
Tóth Ladislav, Ing. (03)     Kubín Václav, Ing. (12) 
Strnad Pavel, Ing. (05)     Dostálek Ladislav, Ing. (13) 
Hrda David (06)      Hlava Karel, Mgr. (14) 
Málek Karel, Ing. (07)     Švanda Jiří, Mgr. (15) 
      
Z jednání omluveni: Beran Miroslav, Mgr. (04); 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. Roman Švéda, Ing. Jan Divíšek, 
p. Venzara 
 
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. Pravidla pro nakládání s nemovitými v ěcmi ve vlastnictví m ěsta Králíky 
  4.3. Zřízení organiza čních složek m ěsta 
  4.4. Prezentace Mate řské školy Červený Potok – Prost řední Lipka 
05. Informace z M ěÚ 
06. Vstupy ob čanů 
07. Vstupy zastupitel ů 
 
01. Zahájení, prezence a ur čení ověřovatel ů 
 
ZM/2016/03/032: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání Ing. Ladislava Dostálka a 

pana Davida Hrdu.  
Hlasování: 10:0:2 (schváleno) 

1     2     3     5    6     7     8     9    12   13   14   15 
A    A    A    A    Z    A    A    A    A     Z    A    A 

 
02. Schválení programu 
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ZM/2016/03/033: ZM schvaluje program jednání ZM č. 03.  
Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 

 
03. Zpráva z jednání RM 
 
Po proběhlé diskusi nebylo přijato žádné usnesení. 

 
04. Hlavní jednání 
 

4.1. Majetkové operace 
 

4.1.01. Schválení prodeje bytových jednotek v bytovém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách a spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku do vlastnictví 
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ZM/2016/03/034: Zastupitelstvo města Králíky ruší usnesení č. ZM/2016/02/012 ze dne 8. 2. 2016 a 
to v části týkající se prodeje bytové jednotky č. 658/10 o velikosti 61,50 m2 v I. nadzemním 
podlaží bytového domu čp. 658 v obci a k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu a pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 300/10000 manželům J. 
a Z. H., bytem V Bytovkách 658, 56169 Králíky. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2016/03/035: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej: 
- bytové jednotky č. 658/8 o velikosti 52,70 m2 ve III. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v 

obci a k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku 
st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 258/10000 paní M. B., Králíky 

- bytové jednotky č. 658/10 o velikosti 61,50 m2 v I. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v 
obci a k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku 
st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 300/10000 manželům R. a R. H., Červená Voda 

- bytové jednotky č. 658/11 o velikosti 52,70 m2 v I. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v 
obci a k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku 
st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 258/10000 manželům J. a A. K., Králíky  

- bytové jednotky č. 658/12 o velikosti 64,20 m2 v I. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v 
obci a k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku 
st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 314/10000 panu P. T., a paní L. N., Ústí nad Orlicí a to 
každému ideální ½ 

- bytové jednotky č. 658/14 o velikosti 52,70 m2 ve II. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 
v obci a k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 258/10000 panu E. U., Králíky 

- bytové jednotky č. 658/19 o velikosti 62,80 m2 v I. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v 
obci a k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku 
st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 307/10000 manželům J. a J. T., Králíky 

- bytové jednotky č. 658/20 o velikosti 52,70 m2 v I. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v 
obci a k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku 
st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 258/10000 manželům S. a M. B., Králíky 

- bytové jednotky č. 658/21 o velikosti 53,20 m2 v I. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v 
obci a k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku 
st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 260/10000 paní A. U., Králíky 

- bytové jednotky č. 658/22 o velikosti 62,80 m2 ve II. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 
v obci a k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 307/10000 manželům M. a J. K., Králíky  

- bytové jednotky č. 658/24 o velikosti 53,20 m2 ve II. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 
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v obci a k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 260/10000 paní M. Ch., Králíky 

- bytové jednotky č. 658/27 o velikosti 53,20 m2 ve III. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 
v obci a k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 260/10000 paní R. K., Králíky.  

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.02. Schválení prodeje inženýrských sítí - technického vybavení HUP a technického vybavení 

elektro na pozemku p.p.č. 3503 v k.ú. Králíky 
ZM/2016/03/036: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej inženýrských sítí - technického 

vybavení HUP a technického vybavení elektro na pozemku p.p.č. 3503 – orné půdě v k.ú. 
Králíky manželům K. a K. F., Králíky.  

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.03. Schválení prodeje inženýrských sítí - technického vybavení HUP a technického vybavení 

elektro na pozemku p.p.č. 3522 v k.ú. Králíky 
ZM/2016/03/037: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodeje inženýrských sítí - technického 

vybavení HUP a technického vybavení elektro na pozemku p.p.č. 3522 – orné půdě v k.ú. 
Králíky panu J. M., Králíky a slečně T. K., Králíky. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 

4.1.04. Schválení záměru prodeje pozemku p.p.č. 3303/1 v k.ú. Králíky 
ZM/2016/03/038: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 3303/1 – 

ostatní plochy o výměře 29 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: 12:0:0 (schváleno) 
 

4.1.05. Neschválení záměru prodeje části pozemku p.p.č. 1046/1 v k.ú. Králíky 
ZM/2016/03/039: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 

1046/1 – orné půdy o výměře cca 42 m2 v k.ú. Králíky.  
Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 

 
4.1.06. Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě - uložení vodovodního přivaděče – liniové 

stavby – vedené pod názvem „Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč – Červený Potok“ na 
pozemcích níže uvedených pro oprávněné město Králíky 

ZM/2016/03/040: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě 
spočívající v uložení vodovodního přivaděče – liniové stavby – vedené pod názvem „Vodovodní 
přivaděč Dolní Hedeč – Červený Potok“ a práva vstupu a vjezdu vlastníka zařízení nebo jím 
pověřené osoby za účelem umístění, oprav a údržby zařízení na pozemek ve zjednodušené 
evidenci p.č. 88 - původ GP v k.ú. Dolní Hedeč, ve vlastnictví sourozenců J. H. a V. H., Králíky 
pro oprávněné město Králíky, IČO 00279072, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. 
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2016/03/041: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě 

spočívající v uložení vodovodního přivaděče – liniové stavby – vedené pod názvem „Vodovodní 
přivaděč Dolní Hedeč – Červený Potok“ a práva vstupu a vjezdu vlastníka zařízení nebo jím 
pověřené osoby za účelem umístění, oprav a údržby zařízení na pozemek ve zjednodušené 
evidenci p.č. 96 – původ GP v k.ú. Dolní Hedeč, ve vlastnictví pana V. D., Králíky, pro 
oprávněné město Králíky, IČO 00279072, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. 
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou.  

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 



 4

 
ZM/2016/03/042: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě 

spočívající v uložení vodovodního přivaděče – liniové stavby – vedené pod názvem „Vodovodní 
přivaděč Dolní Hedeč – Červený Potok“ a práva vstupu a vjezdu vlastníka zařízení nebo jím 
pověřené osoby za účelem umístění, oprav a údržby zařízení na pozemek ve zjednodušené 
evidenci p.č. 92 - původ GP, p.č. 285 – původ GP a pozemek p.p.č. 95/1 – trvalý travní porost v 
k.ú. Dolní Hedeč, ve výhradním vlastnictví pana J. P., Králíky, pro oprávněné město Králíky, 
IČO 00279072, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje 
bezúplatně a na dobu neurčitou.  

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 

ZM/2016/03/043: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě 
spočívající v uložení vodovodního přivaděče – liniové stavby – vedené pod názvem „Vodovodní 
přivaděč Dolní Hedeč – Červený Potok“ a práva vstupu a vjezdu vlastníka zařízení nebo jím 
pověřené osoby za účelem umístění, oprav a údržby zařízení na pozemek ve zjednodušené 
evidenci p.č. 29 – původ GP v k.ú. Dolní Hedeč, ve vlastnictví manželů J. a L. P., Králíky, pro 
oprávněné město Králíky, IČO 00279072, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. 
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou.  

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 

ZM/2016/03/044: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě 
spočívající v uložení vodovodního přivaděče – liniové stavby – vedené pod názvem „Vodovodní 
přivaděč Dolní Hedeč – Červený Potok“ a práva vstupu a vjezdu vlastníka zařízení nebo jím 
pověřené osoby za účelem umístění, oprav a údržby zařízení na pozemky ve zjednodušené 
evidenci p.č. 339/1- původ GP, p.č. 352 – původ GP, p.č. 353 – původ GP, p.č. 354 – původ GP, 
p.č. 406 – původ GP, p.č. 428/1 – původ GP, p.č. 431 – původ GP, p.č. 455 – původ GP, p.č. 
463/3 – původ GP, p.č. 496 – původ GP, p.č. 532 – původ GP, p.č. 533 – původ GP, p.č. 573 - 
původ GP, p.č. 763/1 – původ GP a p.č. 766/1 – původ GP v k.ú. Dolní Hedeč, ve vlastnictví 
společnosti Agrofruct a.s., se sídlem K Třešňovce 247, 533 75 Dolní Ředice, pro oprávněné 
město Králíky, IČO 00279072, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou.  

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.07. Schválení odepsání dluhu u povinného M. R. 
ZM/2016/03/045: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prominutí dluhu u povinného M. R., 

Králíky, který povinnému vznikl v souvislosti s neplacením nájemného za užívání bytu.  
Hlasování: 10:0:2 (schváleno) 

1     2     3     5    6     7     8     9    12   13   14   15 
A    A    A    A    A    A    A    A    Z     Z    A    A 
 

4.1.08. Schválení záměru prodeje části pozemku p.p.č. 2472 v k.ú. Horní Lipka   
ZM/2016/03/046: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2472 

– trvalého travního porostu o výměře cca 1 500 m2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.2. Pravidla pro nakládání s nemovitými v ěcmi ve vlastnictví m ěsta 

Králíky  

 
ZM/2016/03/047: ZM odkládá projednání Pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi ve 

vlastnictví města Králíky na příští jednání ZM.  
Hlasování: 4:8:0 (neschváleno) 
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1     2     3     5     6    7     8     9    12   13   14   15 
N    N    N    N    N    N    A    A    A    N    A    N 
 

ZM/2016/03/048: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje Pravidla pro nakládání s nemovitými 
věcmi ve vlastnictví města Králíky, spis. zn. PP/209/P/2016, v předloženém znění.  

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

 
4.3. Zřízení organiza čních složek m ěsta  
 

ZM/2016/03/049: ZM zřizuje s účinností od 01.04.2016 organizační složku s názvem „Vojenské 
muzeum Králíky“ a schvaluje její zřizovací listinu.  

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 

ZM/2016/03/050: ZM zřizuje s účinností od 01.04.2016 organizační složku s názvem „Muzeum čs. 
opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky“ a schvaluje její zřizovací 
listinu.  

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 

ZM/2016/03/051: ZM zřizuje s účinností od 01.04.2016 organizační složku s názvem „Muzeum 
opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka“ a schvaluje její zřizovací listinu.  

 
Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 

 
4.4. Prezentace Mate řské školy Červený Potok – Prost řední Lipka 
 

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 
 
ZM/2016/03/052: ZM schvaluje záměr zpracovat nový Strategický plán rozvoje města Králíky. 
Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
Starostka ukončila jednání v 19:52 hodin. 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
Králíky, dne 15.03.2016 
 
Ověřovatelé: 
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 …………………………….. …………………………….. 
 Ing. Ladislav Dostálek David Hrda 
 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta  


