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 Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva m ěsta č. 06 

konaného 5. zá ří 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)     Vyšohlíd Antonín (09) 
Beran Miroslav, Mgr. (04)     Kubín Václav, Ing. (12) 
Strnad Pavel, Ing. (05)     Dostálek Ladislav, Ing. (13) 
Hrda David (06)      Švanda Jiří, Mgr (15) 
           
Z jednání omluveni: Šiko Pavel (10); Kosuk Roman, Ing. (11); Hlava Karel, Mgr. (14) 
 
Z části jednání omluven: Tóth Ladislav, Ing. (03) 
 
Hlasování zastupitelů:   A  pro,   N  proti,   Z  zdržel se hlasování 
 
Za MěÚ: 
Ing. Martin Košťál, Jitka Prausová, Mgr. Denisa Černohousová, 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. Schválení investi čních zám ěrů na autobusové nádraží a revitalizaci sb ěrného  
         dvora  
  4.3. Schválení p říspěvků z Fondu památkové pé če – druhé kolo 
  4.4. Prezentace M ěstské knihovny 
5. Informace z M ěÚ 
6. Vstupy ob čanů 
7. Vstupy zastupitel ů 
 
1. Zahájení, prezence a ur čení ověřovatel ů 
 
ZM/2016/06/112: ZM schvaluje ov ěřovateli dnešního zápisu jednání Ing. Ladislava 

Dostálka a Mgr. Ji řího Švandu. 
Hlasování: 11:0:1 (schváleno) 

1    2     3    4    5     6    7    8     9    12   13   15 
A    A    A    A    A    A    A    A    A     A    Z     A 
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2. Schválení programu 
 
ZM/2016/06/113: ZM schvaluje program jednání ZM č. 06.  
Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 

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

 
4. Hlavní jednání 
 

4.1. Majetkové operace 
 

4.1.01. Schválení zám ěru prodeje volných bytových jednotek č. 658/28, č. 658/35 a č. 
658/36 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/2016/06/114: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje: 
- bytové jednotky č. 658/28 o velikosti 32,10 m 2 ve IV. nadzemním podlaží bytového 

domu 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, spolu se 
spoluvlastnickým podílem na spole čných částech domu a pozemku st.p. č. 770/1 v 
k.ú. Králíky ve výši 157/10000 za minimální nabídko vou kupní cenu ve výši 493.310 
Kč 

- bytové jednotky č. 658/35 o velikosti 46,10 m 2 ve IV. nadzemním podlaží bytového 
domu 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, spolu se 
spoluvlastnickým podílem na spole čných částech domu a pozemku st.p. č. 770/1 v 
k.ú. Králíky ve výši 225/10000 za minimální nabídko vou kupní cenu ve výši 600.000 
Kč 

- bytové jednotky č. 658/36 o velikosti 32,00 m 2 ve IV. nadzemním podlaží bytového 
domu 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, spolu se 
spoluvlastnickým podílem na spole čných částech domu a pozemku st.p. č. 770/1 v 
k.ú. Králíky ve výši 156/10000 za minimální nabídko vou kupní cenu ve výši 480.610 
Kč,  

a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit na dobu do 31. 10. 2016. 
Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.02. Neschválení snížení kupní ceny za prodej po zemku p.p. č. 2537 v k.ú. Horní Lipka 
ZM/2016/06/115: Zastupitelstvo m ěsta Králíky neschvaluje snížení kupní ceny za prode j 

pozemku p.p. č. 2537 – trvalého travního porostu o vým ěře 239 m2 v k.ú. Horní Lipka 
panu P. S., Ústí nad Orlicí na částku ve výši 50 K č/m2 a potvrzuje usnesení č. 
ZM/2016/05/087 ze dne 18. 7. 2016. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.03. Schválení 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/2016/06/116: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje sm ěnu pozemk ů p.p.č. 3196 – 

ostatní plochy, ostatní komunikace o vým ěře 118 m2 a p.p.č. 3199 – trvalého travního 
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porostu o vým ěře 186 m2 v k.ú. Dolní Bo říkovice, které jsou ve vlastnictví m ěsta 
Králíky, I ČO 00279072, sídlem Velké nám ěstí 5, 561 69 Králíky, za část pozemku 
p.p.č. 1018/1 – trvalého travního porostu v k.ú. Dolní B oříkovice, 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. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.04. Schválení zám ěru prodeje pozemk ů p.p.č. 3220 a části p.p. č. 1535/1 v k.ú. Dolní 

Boříkovice 
ZM/2016/06/117: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemk ů p.p.č. 

3220 – trvalého travního porostu o vým ěře 740 m2 a části p.p. č. 1535/1 – ostatní 
plochy o vým ěře cca 160 m 2 v k.ú. Dolní Bo říkovice za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 50 K č/m2 + náklady spojené s p řevodem 
a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit  

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.05. Schválení zám ěru prodeje pozemk ů p.p.č. 329/2, p.p.č. 720/3 a p.p.č. 738/2 v k.ú. 

Dolní Hede č 
ZM/2016/06/118: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemk ů p.p.č. 

329/2 – trvalého travního porostu o vým ěře 522 m2, p.p.č. 720/3 – ostatní plochy o 
vým ěře 139 m2 a p.p.č. 738/2 – ostatní plochy o vým ěře 108 m2 v k.ú. Dolní Hede č za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 50 K č/m2 + náklady 
spojené s p řevodem a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.06. Schválení zám ěru prodeje pozemku p.p. č. 3380 v k.ú. Dolní Bo říkovice 
ZM/2016/06/119: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemku p.p. č. 

3380 – trvalého travního porostu o vým ěře 2 109 m2 v k.ú. Dolní Bo říkovice za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 50 K č/m2 + náklady 
spojené s p řevodem a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.07. Schválení zám ěru prodeje pozemku p.p. č. 2410 v k.ú. Prost řední Lipka 
ZM/2016/06/120: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemku p.p. č. 

2410 – ostatní plochy o vým ěře 92 m2 v k.ú. Prost řední Lipka za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 50 K č/m2 + náklady spojené s p řevodem 
a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.08. Schválení zám ěru prodeje pozemku p.p. č. 3509 v k.ú. Králíky 
ZM/2016/06/121: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemku p.p. č. 

3509 – orné p ůdy o vým ěře 1 106 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 350 K č/m2 
(bez dalších náklad ů) s bonifikací ve výši 100 K č/m2 po uvedení stavby rodinného 
domu do užívání a p řihlášení stavebníka rodinného domu k trvalému pobyt u 
nejpozd ěji do 4 let od podpisu kupní smlouvy s tím, že sou částí kupní ceny není 
příslušné technické za řízení na pozemku a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit na dobu 
15 dnů, tj. odlišn ě od pravidel pro nakládání s nemovitými v ěcmi. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.09. Schválení prodeje částí pozemk ů p.p.č. 1841/1, p.p.č. 1841/14 a p.p.č. 1841/15 v 

k.ú. Králíky 
ZM/2016/06/122: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemk ů p.p.č. 1841/15 – 

trvalého travního porostu o vým ěře 20 m2, p.p.č. 1841/18 – trvalého travního porostu 



 4

o vým ěře 3 m2 a p.p.č. 1841/19 – ostatní plochy o vým ěře 12 m2 manželům K. a L. M., 
Lichkov. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.10. Schválení prodeje bytové jednotky č. 658/7 v bytovém dom ě čp. 658 v ul. V 

Bytovkách v Králíkách a spoluvlastnického podílu na  spole čných částech domu a 
pozemku do vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ZM/2016/06/123: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej bytové jednotky č. 658/7 
a spoluvlastnického podílu ve výši 258/10000 na spo lečných částech domu v 
bytovém dom ě čp. 658 v ul. V Bytovkách Králíkách a pozemku st.p. č. 770/1 – 
zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 625 m2 v k.ú. Králíky paní Z. K., Králíky. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.11. Schválení bezúplatného p řevodu pozemk ů v k.ú. Prost řední Lipka od Státního 

pozemkového ú řadu 
ZM/2016/06/124: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje bezúplatný p řevod pozemk ů v 

k.ú. Prost řední Lipka od České republiky - Státního pozemkového ú řadu, IČO 
01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 na město Králíky, a to dle 
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém ú řadu a o zm ěně souvisejících 
zákonů, ve znění pozd ějších p ředpis ů: 

- dle § 7 odst. 1 písm. a) 
 st.p. č. 150 – zastavěnou plochu a nádvo ří o vým ěře 1 348 m2, p.p.č. 2048 – zahradu o 

vým ěře 1 392 m2, p.p.č. 2302 – trvalý travní porost o vým ěře 583 m2, p.p.č. 2401 – 
trvalý travní porost o vým ěře 703 m2, p.p.č. 2411 – trvalý travní porost o vým ěře 817 
m2, p.p.č. 2421 – trvalý travní porost o vým ěře 4 222 m2, p.p.č. 2431 – trvalý travní 
porost o vým ěře 1 196 m2 

- dle § 7 odst. 1 písm. b) 
 část p.p. č. 2018 – orné p ůdy o vým ěře cca 5 981 m 2, část p.p. č. 2109 – trvalého 

travního porostu o vým ěře cca 2 477 m 2, část p.p. č. 2511 – trvalého travního porostu 
o vým ěře cca 970 m 2, část p.p. č. 2577 – trvalého travního porostu o vým ěře cca 369 
m2 

- dle § 7 odst. 1 písm. e) 
 p.p.č. 2252 – trvalý travní porost o vým ěře 620 m2. 
Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.12. Schválení zám ěru zvýšit základní kapitál nepen ěžitým vkladem – majetkem 

města do spole čnosti Služby m ěsta Králíky s.r.o. 
ZM/2016/06/125: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr zvýšení základního 

kapitálu spole čnosti Služby m ěsta Králíky s.r.o., I ČO 26007959, sídlem R ůžová 462, 
561 69 Králíky nepen ěžitým vkladem jediného spole čníka města Králíky, který je 
tvo řen nemovitými v ěcmi v k.ú. Králíky, a to: 

- pozemkem st.p. č. 1048/2 – zastavěná plocha a nádvo ří o vým ěře 345 m2 
- pozemkem st.p. č. 1048/3 – zastavění plocha a nádvo ří o vým ěře 1 404 m2, jehož  
  součástí je budova bez čp/če – jiná stavba 
- pozemkem st.p. č. 1048/4 – zastavěná plocha a nádvo ří o vým ěře 1 848 m2 
- pozemkem st.p. č. 1048/5 – zastavěná plocha a nádvo ří o vým ěře 1 352 m2 
- pozemkem p.p. č. 1725/3 – orná p ůda o vým ěře 976 m2 
- pozemkem p.p. č. 1725/4 – orná p ůda o vým ěře 2 391 m2 
- pozemkem p.p. č. 1725/5 – orná p ůda o vým ěře 1 033 m2 
- pozemkem p.p. č. 1725/6 – orná p ůda o vým ěře 1 356 m2 
- pozemkem p.p. č. 1725/7 – orná p ůda o vým ěře 3 206 m2, 
 se všemi jejich sou částmi a p říslušenstvím, popsanými ve znaleckém posudku č. 

1128/43/2016 vypracovaným dne 21.08.2016 soudím zna lcem v oboru ekonomika, 
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odvětví ceny a odhady nemovitostí Ing. Ji řím Šmokem, dle tohoto znaleckého 
posudku činí celková cena nemovitostí 5.000.000 K č Zároveň ukládá zám ěr zveřejnit 
na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě od pravidel pro nakládání s nemovitými v ěcmi. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.13. Schválení zám ěru ud ělení souhlasu s postoupením smlouvy uzav řené dne 18. 3. 

2011 mezi m ěstem Králíky a spole čností „CARO“ Janina Byczek 
ZM/2016/06/126: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr udělení souhlasu s 

postoupením smlouvy uzav řené dne 18. 3. 2011 mezi spole čností „CARO“ Janina 
Byczek, NIP: PL 8811186675, sídlem Boboszów 27 a/6,  57-530 Międzylesie, Polsko 
jako budoucím kupujícím a m ěstem Králíky jako budoucím prodávajícím, ve zn ění 
dodatku č. 1 ze dne 19. 9. 2014, a to z postupitele „CARO“ J anina Byczek na 
postupníka J. B., I ČO 05149371, sídlem Dolní Lipka 9, 561 69 Králíky, a  ukládá zám ěr 
zveřejnit na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě od pravidel pro nakládání s nemovitými v ěcmi. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.2. Schválení investi čních zám ěrů na autobusové nádraží a revitalizaci  
       sběrného dvora 
 

ZM/2016/06/127: ZM schvaluje nabytí majetku realiza cí akce: „Revitalizace areálu pro 
skladování a separaci odpad ů v Králíkách“ na pozemcích st.p. č. 1048/3, 1048/2, 
1048/4, 1048/5, p.p.č. 1725/3, 1725/7, 1725/4, 1725/6, 1725/5 v k.ú. Krá líky. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2016/06/128: ZM schvaluje nabytí majetku realiza cí akce: „NOVOSTAVBA 

KLUBOVNY – Králíky – Červený Potok“ na pozemku p. č. 2135 v k.ú. Červený Potok. 
Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2016/06/129: ZM schvaluje nabytí majetku realiza cí akce „Autobusové nádraží – 

Králíky“ na pozemcích p. č. 315 a 328 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 

 
4.3. Schválení p říspěvků z Fondu památkové pé če – druhé kolo 
 

ZM/2016/06/130: ZM schvaluje p říspěvek z Fondu památkové pé če na akci „vým ěna 
oken a st řešní krytiny v ulici Jana Nerudy č. p. 609, dům p. Š.“ ve výši 13.000 K č paní 
K. Š., Králíky a ukládá administrátorovi Fondu pamá tkové pé če zajistit nezbytné 
administrativní záležitosti spojené s výplatou p říspěvku.  

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2016/06/131: ZM schvaluje p říspěvek z Fondu památkové pé če na akci „vým ěna 

oken v ulici Dlouhá č.p. 349, byt p. T.“ ve výši 22.621 K č paní K. T., Králíky a ukládá 
administrátorovi Fondu památkové pé če zajistit nezbytné administrativní záležitosti 
spojené s výplatou p říspěvku. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2016/06/132: ZM schvaluje p říspěvek z Fondu památkové pé če na akci „vým ěna 

oken v ulici Dlouhá č.p. 349, byt p. P.“ ve výši 18.705 K č panu J. P., Králíky a ukládá 
administrátorovi Fondu památkové pé če zajistit nezbytné administrativní záležitosti 
spojené s výplatou p říspěvku. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
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ZM/2016/06/133: ZM neschvaluje p říspěvek z Fondu památkové pé če na akci „vým ěna 
oken v ulici Dlouhá č.p. 351, byt sl. K.“ sl. A. K., Králíky. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.4. Prezentace M ěstské knihovny 
 

Po proběhlé diskusi nebylo přijato žádné usnesení. 
 
Ing. Tóth se omluvil z další části jednání a opustil jednací sál. 

 
5. Informace z M ěÚ 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

 
6. Vstupy ob čanů 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

 
7. Vstupy zastupitel ů 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 
 
Starostka ukončila jednání ve 20:12 hodin. 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
Králíky, dne 07.09.2016 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
 Ing. Ladislav Dostálek Mgr. Jiří Švanda 
 
 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta  


