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 Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva m ěsta č. 08 

konaného 14. listopadu 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) 
Málek Karel, Ing. (07)     Švanda Jiří, Mgr (15) 
 
Z jednání omluveni: Beran Miroslav, Mgr. (04), Hrda David (06), Šiko Pavel (10); Kosuk 

Roman, Ing. (11); Hlava Karel, Mgr. (14) 
 
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, Bc. Bohumír Strnad, Ing. Jan Divíšek, p. 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. Pravidla financování pro osadní výbory 
  4.3. Schválení investi čních zám ěrů 
  4.4. Schválení dotací z Programu regenerace MPZ 
  4.5. Schválení dotací z Fondu památkové pé če  
  4.6. Prezentace ZŠ Králíky 
5. Informace z M ěÚ 
6. Vstupy ob čanů 
7. Vstupy zastupitel ů 
 
1. Zahájení, prezence a ur čení ověřovatel ů 
 
ZM/2016/08/149: ZM schvaluje ov ěřovateli dnešního zápisu jednání Antonína Vyšohlída 

a Ing. Ladislav Tótha.  
Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 

2. Schválení programu 
 
ZM/2016/08/150: ZM schvaluje program jednání ZM č. 08.  
Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 
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3. Zpráva z jednání RM 
 
Po proběhlé diskusi nebylo přijato žádné usnesení. 

 
4. Hlavní jednání 
 

4.1. Majetkové operace 
 

4.1.01. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 3385 v k. ú. Dolní Boříkovice 
ZM/2016/08/151: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 3385 – 

ostatní plochy o vým ěře 365 m2 v k.ú. Dolní Bo říkovice manžel ům J. a D. P., Záb řeh. 
Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 
 
4.1.02. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 2410 v k. ú. Prostřední Lipka 
ZM/2016/08/152: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 2410 – 

ostatní plochy o vým ěře 92 m2 v k. ú. Prost řední Lipka manžel ům V. a D. M., Družec. 
Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 
 
4.1.03. Schválení záměru směny pozemku p. p. č. 3380 v k. ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví 

města Králíky za pozemek p. p. č. 1049 v k. ú. Dolní Lipka v podílovém spoluvlastnictví 
pana M. P. a paní M. M. 

ZM/2016/08/153: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr sm ěny pozemku p. p. č. 
3380 – trvalého travního porostu o vým ěře 2 109 m2 v k. ú. Dolní Bo říkovice, který je 
ve vlastnictví m ěsta Králíky, I Č 0279072, se sídlem Velké nám ěstí 5, 561 69 Králíky, 
za pozemek p. p. č. 1049 – trvalý travní porost o vým ěře 1 875 m2 v k. ú. Dolní Lipka, 
který je v podílovém spoluvlastnictví pana M. P., K rálíky a paní M. M., Králíky, a to za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 50 K č/m2 + náklady 
spojené s p řevodem s tím, že rozdíl kupních cen uhradí žadatelé , a ukládá zám ěr 
směny zve řejnit. 

Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 
 
4.1.04. Neschválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 106/2 v k. ú. Heřmanice u Králík 
ZM/2016/08/154: Zastupitelstvo m ěsta Králíky neschvaluje zám ěr prodeje pozemku p. p. 

č. 106/2 – trvalého travního porostu o vým ěře 55 m2 v k. ú. He řmanice u Králík. 
Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 
 
4.1.05. Schválení záměru prodeje volných bytových jednotek č. 658/29, č. 658/37 a č. 658/38 

v bytovém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník 

ZM/2016/08/155: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje volných 
bytových jednotek ve IV. nadzemním podlaží bytového  domu čp. 658 v k.ú. Králíky: 

- č. 658/29 o velikosti 32,80 m 2 spolu se spoluvlastnickým podílem na spole čných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky 
ve výši 160/10000 za minimální nabídkovou kupní cen u ve výši 506.170 K č a ukládá 
záměr prodeje zve řejnit 

- č. 658/37 o velikosti 45,00 m 2 spolu se spoluvlastnickým podílem na spole čných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky 
ve výši 220/10000 za minimální nabídkovou kupní cen u ve výši 600.000 K č a ukládá 
záměr prodeje zve řejnit do doby p řihlášení prvního zájemce, nejdéle však do 
31.03.2017 
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- č. 658/38 o velikosti 50,90 m 2 spolu se spoluvlastnickým podílem na spole čných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky 
ve výši 249/10000 za minimální nabídkovou kupní cen u ve výši 600.000 K č a ukládá 
záměr prodeje zve řejnit do doby p řihlášení prvního zájemce, nejdéle však do 
31.03.2017. 

Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 
 
4.1.06. Schválení priorit Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Lipka 
ZM/2016/08/156: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje postup, resp. priority realiz ace 

spole čných za řízení a dalších opat ření vyplývajících ze schváleného Plánu 
spole čných za řízení Komplexní pozemkové úpravy Dolní Lipka, který  byl schválen 
usnesením č. ZM/2014/02/025 dne 14.04.2014, a které byly proje dnány a ur čeny 
sborem zástupc ů dne 11.03.2015, v p ředloženém zn ění. 

Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 
 
4.1.07. Uzavření nájemní smlouvy k městskému bytu č. 5 v č.p. 583 v ul. Františka Palackého 

v Králíkách 
ZM/2016/08/157: ZM schvaluje výjimku z čl. 5 odst. 7 Pravidel pro nakládání s 

nemovitými v ěcmi ve vlastnictví m ěsta Králíky a zárove ň schvaluje uzav ření nájemní 
smlouvy k m ěstskému bytu č. 5 v č. p. 583 ul. Františka Palackého, Králíky, s paní E . 
Š., Králíky. 

Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 
 
4.2. Pravidla financování pro osadní výbory 
 

ZM/2016/08/158: ZM schvaluje Pravidla financování p ro osadní výbory v p ředloženém 
znění. 

Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 
 
4.3. Schválení investi čních zám ěrů 
 

ZM/2016/08/159: ZM schvaluje zám ěr demolice „Jiné stavby na st. p. č. 142/2 v 
Králíkách, truhlárny“ - stavby bez č. p./č. e. v ulici Hluboká a ukládá odboru VTS 
zajistit veškeré kroky k realizaci demolice stavby a následn ě ukládá MO vy řazení 
stavby z evidence majetku m ěsta Králíky.  

Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2016/08/160: ZM schvaluje nabytí majetku realiza cí akce: „Zimní stadion v Králíkách“ 

na pozemku 1083/4 v k. ú. Králíky, souhlasí s podán ím žádosti o dotaci z Programu 
133510 – Podpora materiáln ě technické základny sportu za ú čelem financování 
výstavby um ělé ledové plochy a schvaluje finan ční spoluú čast m ěsta Králíky dle 
podmínek daného programu.  

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

 
4.4. Schválení dotací z Programu regenerace MPZ 
 

ZM/2016/08/161: ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí ú čelové dotace z rozpo čtu města 
Králíky mezi m ěstem Králíky a Duchovní správou poutního kostela v Králíkách II, 
Kope ček 1, 561 69 Králíky, vlastníkem nemovité kulturní památky Klášter servit ů s 
poutním chrámem Nanebevzetí Panny Marie, v p ředloženém zn ění. 
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Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 
 
4.5. Schválení dotací z Fondu památkové pé če 
 

ZM/2016/08/162: ZM schvaluje p říspěvek z Fondu památkové pé če na akci „obnova 
střechy a komínu v ulici Valdštejnova č. p. 326“ manžel ům V. a P. O., Králíky a 
ukládá administrátorovi Fondu památkové pé če zajistit nezbytné administrativní 
záležitosti spojené s výplatou p říspěvku.  

Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 
 
4.6. Prezentace ZŠ Králíky 
 

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 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 
 
Starostka ukončila jednání v 19:28 hodin. 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
Králíky, dne 15.11.2016 
 
 
Ověřovatelé: 
 

 
 
…………………………….. …………………………….. 
 Antonín Vyšohlíd Ing. Ladislav Tóth 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta  


