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 Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva m ěsta č. 05 

konaného 18. července 2016 
 
 

Přítomní členové zastupitelstva m ěsta : 
 
Ponocná Jana (01)      Málek Karel, Ing. (07) 
Hejkrlík Martin, Mgr. (02)      Krabec Dušan, Mgr. (08) 
Tóth Ladislav, Ing. (03)     Kubín Václav, Ing. (12) 
Beran Miroslav, Mgr. (04)     Hlava Karel, Mgr. (14) 
Strnad Pavel, Ing. (05)     Švanda Jiří, Mgr (15) 
Hrda David (06)       
           
Z jednání omluveni: Vyšohlíd Antonín (09); Šiko Pavel (10); Kosuk Roman, Ing. (11); Dostálek 

   Ladislav, Ing. (13) 
 
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, 
Petr Venzara 
 
Program: 
1. Zahájení, prezence a ur čení ověřovatel ů  
2. Schválení programu 
3. Zpráva z jednání RM 
4. Hlavní jednání 
  4.1. Majetkové operace 
  4.2. Informace o stavu prodeje bytových jednotek v dom ě čp. 658, V Bytovkách 
  4.3. Dotační program m ěsta Králíky pro rok 2016 – p říspěvky schvalované ZM 
  4.4. Žádost o p říspěvek Duchovní správy poutního kostela v Králíkách II  
  4.5. Schválení zástupce m ěsta na valnou hromadu – EKOLA České Libchavy s.r.o. 
  4.6. Schválení zástupce m ěsta na valnou hromadu – VaK Jablonné nad Orlicí a.s . 
  4.7. Prezentace MŠ Pivovarská  
5. Informace z M ěÚ 
6. Vstupy ob čanů 
7. Vstupy zastupitel ů 
 
1. Zahájení, prezence a ur čení ověřovatel ů 
 
ZM/2016/05/084: ZM schvaluje ov ěřovateli dnešního zápisu jednání Mgr. Miroslava 

Berana a Ing. Václava Kubína.  
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 
2. Schválení programu 
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ZM/2016/05/085: ZM schvaluje program jednání ZM č. 05 s navrženou zm ěnou.  
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

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

 
4. Hlavní jednání 
 

4.1. Majetkové operace 
 

4.1.01. Schválení prodeje bytových jednotek č. 658/2, č. 658/4 a č. 658/13 v bytovém 
dom ě čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách a spoluvlastni ckých podíl ů na 
spole čných částech domu a pozemku do vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník 

ZM/2016/05/086: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej bytových jednotek v 
bytovém dom ě čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách, který je sou částí pozemku 
st.p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 625 m2 v k.ú. Králíky, a to: 

- č. 658/2 a spoluvlastnického podílu ve výši 258/1000 0 na spole čných částech domu a 
pozemku panu D. D., Králíky  

- č. 658/4 a spoluvlastnického podílu ve výši 260/1000 0 na spole čných částech domu a 
pozemku manžel ům P. a M. D., Králíky 

- č. 658/13 a spoluvlastnického podílu ve výši 300/100 00 na spole čných částech domu a 
pozemku manžel ům R. a A. M., Králíky.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.1.02. Schválení prodeje pozemku p.p. č. 2537 v k.ú. Horní Lipka 
ZM/2016/05/087: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku p.p. č. 2537 – 

trvalého travního porostu o vým ěře 239 m2 v k.ú. Horní Lipka panu P. S., Ústí nad 
Orlicí.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.1.03. Schválení prodeje pozemku p.p. č. 2436 v k.ú. Horní Lipka 
ZM/2016/05/088: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku p.p. č. 2436 – 

trvalého travního porostu o vým ěře 280 m2 v k.ú. Horní Lipka paní L. S., Ústí nad 
Orlicí. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 

4.1.04. Schválení prodeje pozemku p.p. č. 3504 v k.ú. Králíky 
ZM/2016/05/089: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku p.p. č. 3504 – 

orné p ůdy o vým ěře 1 227 m2 v k.ú. Králíky manžel ům J. a K. B., Králíky. 
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 
4.1.05. Schválení prodeje pozemku st.p. č. 285/1 v k.ú. Dolní Bo říkovice, jehož sou částí 

je stavba ob čanské vybavenosti čp. 109 
ZM/2016/05/090: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku st.p. č. 285/1 – 

zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 202 m2 v k.ú. Dolní Bo říkovice, jehož sou částí 
je stavba ob čanské vybavenosti čp. 109, spole čnosti Fimar Italy s.r.o., I ČO 03063771, 
sídlem Čelakovského sady 1580/4, 110 00 Praha 1 za podmínky  provozování 
minimarketu p dobu 2 let.  
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Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 

4.1.06. Schválení prodeje pozemk ů p.p.č. 282 v k.ú. Dolní Lipka a p.p. č. 3336 v k.ú. 
Králíky 

ZM/2016/05/091: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemk ů p.p.č. 282 – 
ostatní plochy o vým ěře 68 m2 v k.ú. Dolní Lipka a p.p. č. 3336 – trvalého travního 
porostu o vým ěře 337 m2 v k.ú. Králíky paní E. G., Králíky. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.1.07. Schválení prodeje pozemku st.p. č. 1726 v k.ú. Králíky 
ZM/2016/05/092: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku st.p. č. 1726 – 

zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 829 m2 v k.ú. Králíky Povodí Labe, s.p., I ČO 
70890005, sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 

4.1.08. Schválení zám ěru prodeje volné bytové jednotky č. 658/15 v bytovém dom ě čp. 
658 v ul. V Bytovkách v Králíkách a spoluvlastnické ho podílu ve výši 314/10000 na 
spole čných částech domu a pozemku do vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník 

ZM/2016/05/093: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje volné bytové 
jednotky č. 658/15 o velikosti 64,20 m 2 ve II. nadzemním podlaží bytového domu čp. 
658 v k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podíle m na spole čných částech domu 
a pozemku st.p. č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 314/10000 za minimál ní nabídkovou 
kupní cenu ve výši 663.260 K č a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit na dobu do 31. 8. 
2016.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 

4.1.09. Schválení nového zám ěru prodeje volných bytových jednotek č. 658/37 a č. 
658/38 v bytovém dom ě čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách a spoluvlastni ckých 
podíl ů na spole čných částech domu a pozemku do vlastnictví dle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník 

ZM/2016/05/094: Zastupitelstvo m ěsta Králíky neschvaluje prodej bytové jednotky č. 
658/37 o velikosti 45,00 m 2 ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v k.ú. 
Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na spole čných částech domu a pozemku 
st.p. č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 220/10000 panu J. M. , Králíky.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 

ZM/2016/05/095: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje nový zám ěr prodeje: 
- bytové jednotky č. 658/37 o velikosti 45,00 m 2 ve IV. nadzemním podlaží bytového 

domu čp. 658 v obci a k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnic kým podílem na spole čných 
částech domu a pozemku st.p. č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 220/10000 za minimál ní 
nabídkovou kupní cenu ve výši 600.000 K č 

- bytové jednotky č. 658/38 o velikosti 50,90 m 2 ve IV. nadzemním podlaží bytového 
domu čp. 658 v obci a k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnic kým podílem na spole čných 
částech domu a pozemku st.p. č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 249/10000 za minimál ní 
nabídkovou kupní cenu ve výši 600.000 K č,  

tj. odlišn ě od Čl. 5, bodu 3 Pravidel pro nakládání s nemovitými v ěcmi ve vlastnictví 
města Králíky, a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit na dobu do 30. 9. 2016. 

Hlasování: 10:0:1 (schváleno) 
1    2     3    4    5    6     7    8    12   14   15 
A    A    A    Z    A    A    A    A    A     A    A 
 

4.1.10. Schválení zám ěru prodeje části pozemku p.p. č. 1841/1 v k.ú. Králíky 
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ZM/2016/05/096: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje části pozemku 
p.p.č. 1841/1 – trvalého travního porostu v k.ú. Králíky , která je nov ě označena jako 
p.p.č. 1841/18 o vým ěře 3 m2, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejmén ě 
však ve výši 70 K č/m2 + náklady spojené s p řevodem a ukládá zám ěr prodeje 
zveřejnit.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 

4.1.11. Schválení zám ěru sm ěny pozemk ů p.p.č. 3196 a p.p.č. 3199 ve vlastnictví m ěsta 
Králíky za část pozemku p.p. č. 1018/1 ve vlastnictví pana J. B. vše v k.ú. Dolní  
Boříkovice 

ZM/2016/05/097: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr sm ěny pozemk ů p.p.č. 
3196 – ostatní plochy, ostatní komunikace o vým ěře 118 m2 a p.p.č. 3199 – trvalého 
travního porostu o vým ěře 186 m2 v k.ú. Dolní Bo říkovice, které jsou ve vlastnictví 
města Králíky, I ČO 0279072, sídlem Velké nám ěstí 5, 561 69 Králíky, za část pozemku 
p.p.č. 1018/1 – trvalé travního porostu v k.ú. Dolní Bo říkovice, která je nov ě 
označena jako p.p. č. 1018/4 o vým ěře 303 m2 a která je ve vlastnictví pana J. B., 
Králíky, a to s cenovým vyrovnáním ve výši znalecké ho posudku, nejmén ě však ve 
výši 50 K č/m2 + náklady spojené s p řevodem a ukládá zám ěr směny zve řejnit.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 

4.1.12. Schválení zám ěru prodeje pozemk ů p.p.č. 483, p.p.č. 484, p.p.č. 485 a části p.p. č. 
770/2 v k.ú. Dolní Hede č  

ZM/2016/05/098: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemk ů p.p.č. 
483 – zahrady o vým ěře 145 m2, p.p.č. 484 – trvalého travního porostu o vým ěře 114 
m2, p.p.č. 485 – zahrady o vým ěře 126 m2 a části pozemku p.p. č. 770/2 – ostatní 
plochy o vým ěře cca 260 m 2 v k.ú. Dolní Hede č za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejmén ě však ve výši 100 K č/m2 + náklady spojené s p řevodem a ukládá 
záměr prodeje zve řejnit.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 

4.1.13. Neschválení zám ěru prodeje části pozemku p.p. č. 3725 v k.ú. Králíky 
ZM/2016/05/099: Zastupitelstvo m ěsta Králíky neschvaluje zám ěr prodeje části pozemku 

p.p.č. 3725 – trvalého travního porostu o vým ěře cca 18 000 m 2 v k.ú. Králíky.  
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 
4.1.14. Neschválení zám ěru prodeje částí pozemk ů p.p.č. 1822/23 a p.p.č. 1841/1 v k.ú. 

Králíky 
ZM/2016/05/100: Zastupitelstvo m ěsta Králíky neschvaluje zám ěr prodeje částí pozemk ů 

p.p.č. 1822/23 – trvalého travního porostu o vým ěře cca 95 m 2 a p.p.č. 1841/1 – 
trvalého travního porostu o vým ěře cca 200 m 2 v k.ú. Králíky.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 

4.1.15. Neschválení zám ěru sm ěny pozemk ů p.p.č. 2633 a p.p.č. 2634 v k.ú. Horní Lipka 
ve vlastnictví pana T. B. za jeden z pozemk ů v k.ú. Prost řední Lipka ve vlastnictví 
města Králíky, a to p.p. č. 2155, nebo p.p. č. 2269, nebo p.p. č. 2293 

ZM/2016/05/101: Zastupitelstvo m ěsta Králíky neschvaluje zám ěr sm ěny pozemk ů p.p.č. 
2633 – ostatní plochy o vým ěře 794 m2 a p.p.č. 2634 – ostatní plochy o vým ěře 1 005 
m2 v k.ú. Horní Lipka ve vlastnictví pana T. B., Král íky za jeden z níže uvedených 
pozemk ů v k.ú. Prost řední Lipka: - p.p. č. 2155 – trvalý travní porost o vým ěře 2 776 
m2, nebo - p.p. č. 2269 – trvalý travní porost o vým ěře 11 869 m2, nebo -p.p. č. 2293 – 
trvalý travní porost o vým ěře 4 591 m2, všechny ve vlastnictví m ěsta Králíky, a to z 
důvodu, že tyto pozemky jsou pro m ěsto Králíky strategicky významné.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
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4.1.16. Schválení prominutí dluhu u povinného L. Š.  
ZM/2016/05/102: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prominutí dluhu u povinného L . 

Š., Králíky, který povinnému vznikl za neuhrazený d aňový nedoplatek.  
Hlasování: 8:1:2 (schváleno) 

1     2     3    4    5     6    7     8   12   14  15 
 A    A    A    A    A    A    N    A    Z    A    Z 

 
4.2. Informace o stavu prodeje bytových jednotek v domě čp. 658,  
    V Bytovkách 
 

Po proběhlé diskusi nebylo přijato žádné usnesení. 
 
4.3. Dotační program m ěsta Králíky pro rok 2016 – p říspěvky  
     schvalované ZM 
 

ZM/2016/05/103: ZM schvaluje dotaci pro TJ Jiskra K rálíky, z.s. ve výši 176.800 K č 
prost řednictvím jednotlivých dota čních titul ů města Králíky.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 

ZM/2016/05/104: ZM schvaluje dotaci pro Sokol Bo říkovice, z.s. ve výši 56.300 K č 
prost řednictvím jednotlivých dota čních titul ů města Králíky.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 

ZM/2016/05/105: ZM schvaluje dotaci pro FC Jiskra 2 008, z.s. ve výši 183.200 K č 
prost řednictvím jednotlivých dota čních titul ů města Králíky.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.4. Žádost o p říspěvek Duchovní správy poutního kostela v Králíkách II  
 

ZM/2016/05/106: ZM schvaluje rozd ělení p říspěvku z Programu regenerace m ěstských 
památkových rezervací a m ěstských památkových zón na rok 2016 a finan ční podíly 
z rozpo čtu m ěsta na opravy kulturních památek podle p řiloženého rozpisu.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 

ZM/2016/05/107: ZM schvaluje p řiznání finan čního spolupodílu m ěsta ve výši 48.051 K č 
na obnovu kulturní památky Klášter servit ů s poutním chrámem Nanebevzetí Panny 
Marie rejst říkové č. ÚSKP ČR 32737/6-3942 v rámci Programu regenerace m ěstských 
památkových rezervací a m ěstských památkových zón na rok 2016 - MPZ Králíky.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 

ZM/2016/05/108: ZM schvaluje individuální dotaci Du chovní správ ě poutního kostela v 
Králíkách II, I Č 73631035, ve výši 100.000 K č na nátěry st řech a opravy klempí řských 
prvk ů v areálu kláštera za podmínky, že žadatel zárove ň obdrží na tuto akci dotaci z 
Pardubického kraje ve výši 300.000 K č. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.5. Schválení zástupce m ěsta na valnou hromadu – EKOLA České  
     Libchavy s.r.o. 
 

ZM/2016/05/109: ZM v souladu s ustanovením § 84 ods t. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 
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Sb. o obcích ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, deleguje Mgr. Martina Hejkrlíka jako 
zástupce m ěsta Králíky, které je spole čníkem spole čnosti EKOLA České Libchavy 
s.r.o., sídlem České Libchavy 172, PS Č 561 14, IČ 49813862 po dobu jeho funk čního 
období na všech valných hromadách, konaných od 18.0 7.2016.  

Hlasování: 10:0:1 (schváleno) 
  1    2     3    4    5     6    7    8    12   14   15 

A    Z    A    A    A    A    A    A    A    A    A 

 
4.6. Schválení zástupce m ěsta na valnou hromadu – VaK Jablonné nad  
    Orlicí a.s. 
 

ZM/2016/05/110: ZM v souladu s ustanovením § 84 ods t. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, deleguje Mgr. Martina Hejkrlíka jako 
zástupce m ěsta Králíky, které je akcioná řem spole čnosti Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a. s., sídlem Jablonné nad Orl icí, Slezská 350, PS Č 561 64, IČ 
48173398, po dobu jeho funk čního období na všech valných hromadách, konaných 
od 18.07.2016.  

Hlasování: 10:0:1 (schváleno) 
1    2     3    4    5    6     7    8    12   14   15 
A    Z    A    A    A    A    A    A    A    A    A 

 
4.7. Prezentace MŠ Pivovarská 
 

Po proběhlé diskusi nebylo přijato žádné usnesení. 

 
5. Informace z M ěÚ 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

 
6. Vstupy ob čanů 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

 
7. Vstupy zastupitel ů 
 
ZM/2016/05/111: ZM bere na v ědomí návrh RM na vklad areálu sb ěrného dvora v ul. 

Hradecká, Králíky do základního kapitálu spole čnosti Služby m ěsta Králíky s.r.o., I Č 
26007959 a ukládá RM p řipravit na p říští jednání ZM podklady pro p říslušné 
rozhodnutí o majetku. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
Starostka ukončila jednání ve 20:15 hodin. 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
Králíky, dne 20.07.2016 
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Ověřovatelé: 
 
…………………………….. …………………………….. 
 Mgr. Miroslav Beran Ing. Václav Kubín 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta  


