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Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
Zastupitelstva města č. 03 

konaného dne 10. března 2008 
 

Přítomní členové zastupitelstva města: 
 
Jana Ponocná (1)     Ing. Václav Kubín (9) 
Čestmír Doubrava (2)    Pavel Kalianko (10) 
Ing. Ladislav Tóth (3)    MUDr. Marie Špičková (11) 
JUDr. Milan Ježek (4)    Arnošt Juránek (12) 
Vladimír Hejtmanský (6)    Ing. Ladislav Dostálek (13)  
Ing. Anton Zima (7),     MUDr. Eva Rýcová (15) 
Ing. Josef Šašek (8)     Mgr. Jarmila Berková (14) 
 
Hlasování zastupitelů: A  pro,   N  proti,   Z  zdržel se hlasování, 
 
Z jednání omluveni:        Mgr. Vlastimil Kubíček (5)  
 
Z části jednání omluveni:      Ing. Václav Kubín (9), Arnošt Juránek (12) 
 
Za MěÚ: 
Ing. Miroslav Bouška,sl. Lenka Faltusová, Bc. Jan Divíšek, pí Marie Pecháčková, Bc. Věra 

Kubíčková, p. Miroslav Macháček, Ing. Josef Orlita, p. Jan Čuma, pí Dana Nosková, pí 
Mlynářová 

 
Program jednání: 
 
Program:  
 
01. Zahájení a prezence 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
03. Zpráva z jednání RM 
04. Hlavní jednání 

  4.1. Majetkové operace 
  4.2. Partnerská smlouva pro projekt „Vojensko-historické rekonstrukce 

v česko–polském příhraničí“ 
  4.3. Návrhu 1. etapy procesu plánování sociálních služeb 
  4.4. Financování vlastních zdrojů pro připravovaný projekt „Dům 

s pečovatelskou službou“. 
  4.5. Program regenerace MPZ Králíky – rozdělení dotace 

 
05. Informace z MěÚ 
06. Vstupy občanů 
07. Vstupy zastupitelů 
 
01. Zahájení a prezence 
 
ZM/2008/03/034: ZM schvaluje program jednání ZM č. 03.  
Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
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02. Určení ověřovatelů zápisu 
 
ZM/2008/03/035: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu z jednání Mgr. Berkovou a p. 

Hejtmanského.  
Hlasování: 11:0:1 (schváleno) 
1     2     3     4     6     7     8    10   11   13   14   15 
A    A    A    A    Z     A    A    A    A    A    A    A 
 
03. Zpráva z jednání rady města 

 
Nebylo přijato žádné usnesení. 
 
04. Hlavní jednání 

 
4.1. Majetkové operace 

 
ZM/2008/03/036: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1082/21 a 1082/22 v k.ú. Králíky do 

podílového spoluvlastnictví a to: - Stavebnímu bytovému družstvu Žamberk, Žamberk 
spoluvlastnický podíl ve výši 64873/86715 - paní Novotné, Králíky spoluvlastnický podíl ve 
výši 9288/86715 - paní Duškové, Králíky spoluvlastnický podíl ve výši 7791/86715 - 
manželům Divíškovým, Králíky spoluvlastnický podíl ve výši 4763/86715.  

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 

ZM/2008/03/037: ZM schvaluje prodej pozemků st.p.č. 1078 a p.p.č. 1182/1, 1182/7 v k.ú. 
Králíky manželům Mačalíkovým, Králíky.  

Hlasování: 6:4:3 (neschváleno, Ing. Kubín se již účastnil hlasování) 
1     2     3     4     6     7     8     9    10   11   13   14   15 
A    A    N    N    A    A     A    Z    Z     Z    N    N    A 
 

ZM/2008/03/038: ZM schvaluje prodej bytového domu čp. 622 na st.p.č. 804, jiné stavby bez 
čp./ev. na st.p.č. 1093, pozemků st.p.č. 804, 1093 a p.p.č. 650/2 vše v k.ú. Králíky a to podle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, za kupní cenu u b.j. 
ve výši 2.010,--Kč/m2 podlahové plochy bytu, kupní cenu u st.p. ve výši 130,-- Kč/m2 a u 
p.p. ve výši 70,-- Kč/m2.  

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 

ZM/2008/03/039: ZM schvaluje prodej bytového domu čp. 841, 842 a 843 na st.p.č. 1362/1, 
1362/2 a 1362/3 a pozemků st.p.č. 1362/1, 1362/2 a 1362/3 vše v k.ú. Králíky a to podle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, za kupní cenu u b.j. 
ve výši 2.010,-- Kč/m2 podlahové plochy bytu, kupní cenu u st.p. ve výši 130,-- Kč/m2.  

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 

ZM/2008/03/040: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 882 v k.ú. Heřmanice u Králík 
za kupní cenu ve výši 39.820,-- Kč + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit.  

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 

4.1.06. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 112/2 v k.ú. Prostřední Lipka 
Paní starostka navrhla vypustit tento bod z jednání z důvodu probíhajícího místního šetření.  

 
ZM/2008/03/041: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1820/15 v k.ú. Králíky.  
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
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ZM/2008/03/042: ZM schvaluje záměr prodeje bytového domu čp. 489 na st.p.č. 955 a st.p.č. 

955 v k.ú. Králíky a to podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších 
předpisů, a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Zároveň ZM schvaluje kupní cenu ve výši 
2.010,-- Kč/m2 podlahové plochy bytu, kupní cenu u st.p. ve výši 130,-- Kč/m2.  

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 

ZM/2008/03/043: ZM schvaluje darovací smlouvu č. 81835 2197 v předloženém znění na 
převod souboru nemovitostí vojenského objektu Pevnost Hůrka č. CE 05-24-01 mezi 
Městem Králíky a ČR-Ministerstvem obrany, Praha na Město Králíky a to: - jiné stavby 
bez čp/če na st.p.č. 1638 - jiné stavby bez čp/če na st.p.č. 1594 - stavby pro administrativu 
bez čp/če 1595 - jiné stavby bez čp/če na st.p.č. 1596 - pozemku st.p.č. 1594 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 307 m2 - pozemku st.p.č. 1595 – zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 481 m2 - pozemku st.p.č. 1596 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2 - 
pozemku st.p.č. 1638 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 217 m2 -pozemku st.p.č. 1639 
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 - pozemku p.p.č. 1919 – ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 5252 m2 - pozemku p.p.č. 1928 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
11812 m2 to vše v k.ú. Králíky, zapsané na LV č. 53 pro obec a k.ú. Králíky a - jiné stavby 
bez čp/če na st.p.č. 233 - jiné stavby bez čp/če na st.p.č. 234 a st.p.č. 235 - jiné stavby bez 
čp./če na st.p.č. 236 to vše v k.ú. Prostřední Lipka, zapsané na LV č. 344 pro obec Králíky 
a k.ú. Prostřední Lipka.  

Hlasování: 14:0:0 (schváleno, pan Juránek se již účastnil hlasování) 
 

  4.2. Partnerská smlouva pro projekt „Vojensko-historické 
rekonstrukce v česko–polském příhraničí“ 

 
ZM/2008/03/044: ZM schvaluje znění partnerské smlouvy pro realizaci projektu Evropské 

územní spolupráce OPPS ČR-PR 2007 – 2013 s názvem „Historické rekonstrukce – 
společný kulturní produkt v česko-polském příhraničí“ a pověřuje místostarostu města 
Čestmíra Doubravu podpisem smlouvy.  

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 

  4.3. Návrhu 1. etapy procesu plánování sociálních služeb 
 

ZM/2008/03/045: ZM si uvědomuje potřebnost a důležitost plánování sociálních služeb v 
regionu a souhlasí s prioritami a navrženými kroky 1. etapy procesu plánování sociálních 
služeb a s jeho rozšířením na území mikroregionu Králicko (tzn. Králíky, Červená Voda, 
Dolní Morava, Lichkov, Mladkov).  

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 

  4.4. Financování vlastních zdrojů pro připravovaný projekt „Dům 
s pečovatelskou službou“. 

 
ZM/2008/03/046: ZM se zavazuje, že v případě přidělení dotace z podprogramu „Podpora 

výstavby podporovaných bytů pro rok 2008“ zajistí z vlastních prostředků dofinancování 
celkových nákladů stavby „Dům s pečovatelskou službou v Králíkách“.  

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 

  4.5. Program regenerace MPZ Králíky – rozdělení dotace 
 
ZM/2008/03/047: ZM schvaluje finanční podíly v Programu regenerace MPZ z rozpočtu města 

pro rok 2008 na opravy kulturních památek v MPZ Králíky podle přiloženého rozpisu.  
Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
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05. Informace z MěÚ 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 
 
06. Vstupy občanů 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 
 
07. Vstupy zastupitelů 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 
 
Starostka ukončila jednání v 20:50 hod.  
 
Zapsala: Lenka Faltusová a Čestmír Doubrava 
 
Ověřovatelé: 
 
………………………………….                         ………………………………. 

Mgr. Jarmila Berková       Vladimír Hejtmanský 
 
 
…….…………………………                             ……………………………… 
        Jana Ponocná                                                            Čestmír Doubrava 
              starostka          místostarosta 
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