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Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva m ěsta č. 05 
konaného 12. června 2017 

 
 

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)     Dostálek Ladislav, Ing. (13) 
Strnad Pavel, Ing. (05)     Hlava Karel, Mgr. (14) 
Hrda David (06)      Švanda Jiří, Mgr. (15) 
 
Z části jednání omluven: Dostálek Ladislav, Ing. (13) 
 
Z jednání omluveni: Vyšohlíd Antonín (09), Šiko Pavel (10), Kosuk Roman, Ing. (11) 
 
Hlasování zastupitelů:   A  pro,   N  proti,   Z  zdržel se hlasování 
 
Za MěÚ: 
Ing. Martin Košťál, Ing. Roman Švéda, Ing. Věra Kubíčková, Ing. Miroslav Macháček, 
Bc. Milan Kacálek, Bc. Bohumír Strnad, Ing. Jan Divíšek, Jitka Prausová 
 
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. Obecně závazná vyhláška „O no čním klidu“ 
   4.3. Obecně závazná vyhláška „O zrušení OZV č. 5/2005, Požární řád města“ 
   4.4. Schválení výjimky z čl. 5 odst. 7 Pravidel pro nakládání s nemovitými v ěcmi  
 ve vlastnictví m ěsta Králíky 
   4.5. Schválení individuální dotace na práci tren éra pro FC Jiskra 2008, z.s. 
   4.6. Prezentace odboru organiza čního a správního5. Informace z M ěÚ 
5. Informace z M ěÚ 
6. Vstupy ob čanů 
7. Vstupy zastupitel ů 
 
1. Zahájení, prezence a ur čení ověřovatel ů 
 
ZM/2017/05/061: ZM schvaluje ov ěřovateli dnešního zápisu jednání pana Davida Hrdu a 

Ing. Václava Kubína. 
Hlasování: 10:0:1 (schváleno, Ing. Dostálek nebyl přítomen) 
1     2    3    4     5    6    7    8    12   14   15 
A    A    A    A    A    Z    A    A    A     A    A 
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2. Schválení programu 
 
ZM/2017/05/062: ZM schvaluje program jednání ZM č. 05. 
Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Dostálek nebyl přítomen) 

 
3. Zpráva z jednání RM 
Nebylo přijato žádné usnesení. Do jednacího sálu se dostavil Ing. Ladislav Dostálek. 

 
4. Hlavní jednání 
 

4.1. Majetkové operace 
 

4.1.1. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 778 v k. ú. Dolní Hedeč 
ZM/2017/05/063: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 778 – 

ostatní plochy, ostatní komunikace o vým ěře 256 m2 v k. ú. Dolní Hede č paní A. J., 
Králíky.  

Hlasování: 10:1:1 (schváleno) 
1    2   3   4    5   6   7    8   12   13  14   15 
A   A   A   A   A   A   A   Z    A    N    A     A 
 
4.1.2. Schválení záměru prodeje částí pozemků p. p. č. 1071/1 a p. p. č. 1082/2 v k. ú. Králíky 
O tomto připraveném bodu zastupitelstvo nejednalo, protože žadatelé dne 09.06.2017 zrušili 

svoji žádost o prodej pozemku. 
 
4.1.3. Schválení záměru prodeje pozemku st. p. č. 116 v k. ú. Dolní Hedeč 
ZM/2017/05/064: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemku st. p. č. 

116 – zastavěná plocha a nádvo ří o vým ěře 295 m2 v k. ú. Dolní Hede č za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 90 K č/m2 + náklady spojené s 
převodem a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.4. Schválení záměru prodeje pozemku st. p. č. 305/1, jehož součástí je stavba obč. 

vybavenosti čp. 359, a p. p. č. 353 v k. ú. Králíky 
ZM/2017/05/065: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemku st. p. č. 

305/1 – zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 551 m2, jehož sou částí je stavba 
občanské vybavenosti čp. 359, a pozemku p. p. č. 353 – zahrady o vým ěře 277 m2 
vše v k. ú. Králíky za minimální nabídkovou kupní c enu ve výši 1.100.000 K č a ukládá 
záměr prodeje zve řejnit.  

Hlasování: 11:1:0 (schváleno) 
1    2   3   4   5   6    7   8   12   13   14   15 
A   A   A  N   A   A   A   A   A     A    A     A 
 
4.1.5. Schválení souhlasu se směnou lesních pozemků v k. ú. Heřmanice u Králík ve 

vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Lesy ČR a města Králíky v rámci Komplexní 
pozemkové úpravy Heřmanice u Králík 

ZM/2017/05/066: Zastupitelstvo m ěsta Králíky souhlasí se sm ěnou lesních pozemk ů p. 
p. č. 765, p. p. č. 766/2, p. p. č. 766/3, p. p. č. 766/7 a p. p. č. 766/8 v k. ú. He řmanice u 
Králík o celkové vým ěře 2 351 m2 ve vlastnictví ČR s právem hospoda ření pro Lesy 
ČR u rekrea čního objektu č. e. 2, který je sou částí pozemku st. p. č. 121 v k. ú. 
Heřmanice u Králík, za lesní pozemek, p říp. pozemky p. p. č. 569 a p. p. č. 571 v k. ú. 
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Heřmanice u Králík o celkové vým ěře 3 748 m2 ve vlastnictví m ěsta Králíky, a to v 
rámci Komplexní pozemkové úpravy He řmanice u Králík, která byla v daném území 
zahájena. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.6. Schválení záměrů prodejů volných bytových jednotek č. 658/28, 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, ve znění pozdějších předpisů  

ZM/2017/05/067: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje nové zám ěry prodej ů 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 350.000 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 350.000 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 400.000 K č,  

a ukládá zám ěry prodej ů zveřejnit na dobu do 31.08.2017. 
Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.7. Schválení prodeje volné bytové jednotky č. 658/34 v bytovém domě čp. 658 v ul. 

V Bytovkách v Králíkách a spoluvlastnického podílu ve výši 244/10000 na společných 
částech domu a pozemku do vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 

ZM/2017/05/068: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 
658/34 o velikosti 50,00 m2 ve IV. nadzemním podlaž í bytového domu čp. 658 v k. ú. 
Králíky 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 244/10000 panu O. 
S., Králíky. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.2. Obecně závazná vyhláška „O no čním klidu“ 
 

ZM/2017/05/069: ZM vydává Obecn ě závaznou vyhlášku m ěsta Králíky 
č. 2/2017(PP/243/V/2017) „O no čním klidu“. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.3. Obecně závazná vyhláška „O zrušení OZV č. 5/2005, Požární řád 

města“ 
 

ZM/2017/05/070: ZM vydává Obecn ě závaznou vyhlášku m ěsta Králíky č. 3/2017 
(PP/244/V/2017) „O zrušení obecn ě závazné vyhlášky č. 5/2005, Požární řád města“. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.4. Schválení výjimky z čl. 5 odst. 7 Pravidel pro nakládání 

s nemovitými v ěcmi ve vlastnictví m ěsta Králíky 
 

ZM/2017/05/071: 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 
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smlouvy k m ěstskému bytu č. 5 v čp. 583 ul. Františka Palackého, Králíky, s paní J. 
R., Králíky. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.5. Schválení individuální dotace na práci trenéra  pro FC Jiskra 2008, 

z.s. 
 

ZM/2017/05/072: ZM schvaluje dotaci 124.200 K č žadateli FC Jiskra 2008, z.s., 
Pivovarská 171, 561 69 Králíky, I Č 22677682 na projekt „Profesionální trenér 
mládeže“. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 
4.6. Prezentace odboru organiza čního a správního 
 

INebylo přijato žádné usnesení. 

 
5. Informace z M ěÚ 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

 
6. Vstupy ob čanů 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

 
7. Vstupy zastupitel ů 
 
Po proběhlé diskusi nebylo přijato žádné usnesení.  
 
Starostka ukončila jednání ve 20:00 hodin. 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
Králíky dne 14.06.2017 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 …………………………….. …………………………….. 
       David Hrda            Ing. Václav Kubín 
 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta  


