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 Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva m ěsta č. 09 

konaného 12. prosince 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)     Šiko Pavel (10) 
Strnad Pavel, Ing. (05)     Kubín Václav, Ing. (12) 
Hrda David (06)      Švanda Jiří, Mgr (15) 
Z části jednání omluven: Kubín Václav, Ing. (12) 
Z jednání omluveni: Kosuk Roman, Ing. (11); Dostálek Ladislav, Ing. (13); Hlava Karel, Mgr. 

(14) 
Hlasování zastupitelů:   A  pro,   N  proti,   Z  zdržel se hlasování 
 
Za MěÚ: 
Ing. Martin Košťál, Jitka Prausová, Ing. Věra Kubíčková, Ing. Roman Švéda, Pavel Brandejs, 
Ing. Magdalena Berková 
 
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 rozpo čtového provizoria 
     4.3. Schválení vyhlášky o odpadech 
     4.4. Schválení smluv o poskytnutí p říspěvku k úhrad ě ztráty z provozování dopravní   
            obslužnosti 
     4.5. Smlouva o spolufinancování p říspěvku Oblastní charit ě v Ústí nad Orlicí 
     4.6. Výsledek místního referenda 
5. Informace z M ěÚ 
6. Vstupy ob čanů 
7. Vstupy zastupitel ů 
 
1. Zahájení, prezence a ur čení ověřovatel ů 
 
ZM/2016/09/163: ZM schvaluje ov ěřovateli dnešního zápisu jednání pana Davida Hrdu a 

Mgr. Dušana Krabce. 
Hlasování: 10:0:1 (schváleno, Ing. Kubín nebyl přítomen) 
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   15 
A   A    A   A    A    Z   A    A    A    A    A 
 
2. Schválení programu 
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ZM/2016/09/164: ZM schvaluje program jednání ZM č. 09 s navrženou zm ěnou.  
Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín nebyl přítomen) 

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

 
4. Hlavní jednání 
 

4.1. Majetkové operace 
 

4.1.01. Schválení záměrů prodejů volných bytových jednotek č. 658/28, č. 658/35, č. 658/36 a 
č. 658/39 v bytovém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách dle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník 

ZM/2016/09/165: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje volných 
bytových jednotek ve IV. nadzemním podlaží bytového  domu čp. 658 v k.ú. Králíky: 

- č. 658/28 o velikosti 32,10 m2 spolu se spoluvlastni ckým podílem na spole čných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky 
ve výši 157/10000 za minimální nabídkovou kupní cen u ve výši 493.310 K č 

- č. 658/35 o velikosti 46,10 m2 spolu se spoluvlastni ckým podílem na spole čných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky 
ve výši 225/10000 za minimální nabídkovou kupní cen u ve výši 600.000 K č 

- č. 658/36 o velikosti 32,00 m2 spolu se spoluvlastni ckým podílem na spole čných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky 
ve výši 156/10000 za minimální nabídkovou kupní cen u ve výši 480.610 K č 

- č. 658/39 o velikosti 34,70 m2 spolu se spoluvlastni ckým podílem na spole čných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky 
ve výši 169/10000 za minimální nabídkovou kupní cen u ve výši 539.430 K č 

 a uložení zám ěry prodej ů zveřejnit do doby p řihlášení prvního zájemce, nejdéle však do 
31.03.2017. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín nebyl přítomen) 
 
4.1.02. Schválení prodeje volné bytové jednotky č. 658/38 v bytovém domě čp. 658 v ul. V 

Bytovkách v Králíkách a spoluvlastnického podílu ve výši 249/10000 na společných 
částech domu a pozemku do vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ZM/2016/09/166: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej volné bytové jednotky 
č. 658/38 o velikosti 50,90 m2 ve IV. nadzemním podl aží bytového domu čp. 658 
v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem n a spole čných částech domu a 
pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěná plocha a nádvo ří v k. ú. Králíky ve výši 249/10000 
panu R. Z., Králíky. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín nebyl přítomen) 
 
4.1.03. Schválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 3132 v k. ú. Dolní Boříkovice 
ZM/2016/09/167: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 

3132 – trvalého travního porostu o vým ěře 501 m2 v k. ú. Dolní Bo říkovice za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 100 K č/m2 + náklady 
spojené s p řevodem a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín nebyl přítomen) 
 
4.1.04. Schválení zrušení usnesení č. ZM/2016/04/057 ze dne 09.05.2016 a schválení nového 

záměru prodeje pozemků p. p. č. 2472/1 a p. p. č. 2072/2 v k. ú. Horní Lipka 
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ZM/2016/09/168: Zastupitelstvo m ěsta Králíky ruší usnesení č. ZM/2016/04/057 ze dne 
09.05.2016 a zároveň schvaluje zám ěr prodeje pozemk ů p. p. č. 2472/1 – trvalého 
travního porostu o vým ěře 2 816 m2 a p. p. č. 2472/2 – trvalého travního porostu o 
vým ěře 1 500 m2 v k. ú. Horní Lipka za ú čelem realizace stavby pro bydlení – 
venkovského typu za kupní cenu ve výši znaleckého p osudku, nejmén ě však ve výši 
100 Kč/m2 + náklady spojené s p řevodem a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín nebyl přítomen) 
 
4.2. Schválení rozpo čtového provizoria 
 

ZM/2016/09/169: ZM, v souladu s ustanovením § 13 zá kona č. 250/2000 Sb., o 
rozpo čtových pravidlech územních rozpo čtů v platném zn ění, schvaluje pravidla 
rozpo čtového provizoria m ěsta Králíky pro rok 2017 v tomto zn ění: 

 Rozpočtové hospoda ření města Králíky v dob ě od prvního dne rozpo čtového roku 
2017 do doby schválení rozpo čtu m ěsta na p říslušný rok se řídí objemem p říjmů a 
výdaj ů schváleného rozpo čtu pro p ředchozí rok 2016. Výdaje rozpo čtu se uvol ňují 
do výše jedné dvanáctiny celkové ro ční částky v každém m ěsíci období 
rozpo čtového provizoria. Z m ěstského rozpo čtu budou hrazeny b ěžné výdaje, 
související s plynulým provozem m ěstského ú řadu, města a organizací m ěstem 
založených či zřízených. S výjimkou havarijních situací budou finan covány pouze 
drobné akce oprav a údržby v jednotlivých p řípadech nep řevyšující částku 40.000 K č 
a nedokon čené smluvn ě sjednané akce oprav a údržby z roku 2016. Dále bud ou z 
rozpo čtu hrazeny kapitálové výdaje na nedokon čené smluvn ě sjednané investi ční 
akce z roku 2016. U smluvn ě sjednaných akcí v p řípadě nevyčerpání finan čních 
prost ředků v roce 2016 na výdaje schválené v rozpo čtu m ěsta na rok 2016, mohou 
být tyto výdaje realizovány v roce 2017 do výše roz dílu schváleného rozpo čtu a 
skute čného čerpání v roce 2016. Krom ě výše uvedených výdaj ů mohou být finan ční 
prost ředky vynaloženy na výdaje spojené s realizací proje ktů a dotací schválených v 
roce 2016. Rozpo čtové p říjmy a výdaje uskute čněné v dob ě provizoria se stávají 
příjmy a výdaji rozpo čtu po jeho schválení. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín nebyl přítomen) 
 
4.3. Schválení vyhlášky o odpadech 
 

ZM/2016/09/170: ZM schvaluje Obecn ě závaznou vyhlášku m ěsta Králíky č. 2/2016 o 
místním poplatku za provoz systému shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, 
využívání a odstra ňování komunálních odpad ů. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín nebyl přítomen) 
 
4.4. Schválení smluv o poskytnutí p říspěvku k úhrad ě ztráty z 

provozování dopravní obslužnosti 
 

ZM/2016/09/171: ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí p říspěvku k úhrad ě ztráty z 
provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 
11.12.2016 do 09.12.2017 v požadované výši 90.877 K č, v předloženém zn ění. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín nebyl přítomen) 
 
ZM/2016/09/172: ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí p říspěvku k úhrad ě ztráty z 

provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 
11.12.2016 do 09.12.2017 v požadované výši 104.918 Kč, v předloženém zn ění. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín nebyl přítomen) 
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4.5. Smlouva o spolufinancování p říspěvku Oblastní charit ě v Ústí nad 
Orlicí 

 
Do jednacího sálu se dostavil Ing. Kubín. 
 
ZM/2016/09/173: Zastupitelstvo m ěsta souhlasí se zp ůsobem spolufinancování daru 

Oblastní charit ě v Ústí nad Orlicí a schvaluje Smlouvu o spolufinan cování p říspěvku 
na podporu sociální služby – sociální poradenství v e městě Králíky v roce 2017 mezi 
městem Králíky a obcemi Červená Voda, Dolní Morava, Lichkov a Mladkov. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.6. Výsledek místního referenda 
 

ZM/2016/09/174: ZM bere na v ědomí výsledek místního referenda k otázce „Souhlasí te s 
tím, aby v areálu bývalého D ětského výchovného ústavu v Králíkách z řídilo 
Ministerstvo spravedlnosti ČR ženskou v ěznici s dohledem?“ a pov ěřuje starostku k 
dalšímu jednání s ministerstvem spravedlnosti ve sm yslu výsledk ů referenda. 

Hlasování: 10:0:2 (schváleno) 
1    2    3   4    5    6    7    8    9   10   12  15 
A   A    Z   A   A    A   A    A    A    A    A    Z 
 
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 18:28 hodin. 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
Králíky, dne 14.12.2016 
 
 
Ověřovatelé: 
 
…………………………….. …………………………….. 
 David Hrda Mgr. Dušan Krabec 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta  


