
 
Sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky; tel.: 465 670 701; fax: 465 631 321 DIČ: CZ00279072 IČ: 00279072 
Město Králíky je držitelem certifikátu kvality dle normy ISO 9001:2008 www.kraliky.eu 
a certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci el. podatelna: kraliky@orlicko.cz 
dle normy OHSAS 18001:2007 ID datové schránky: kf6btex 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 
Kontrolní výbor Zastupitelstva m ěsta Králíky 
 

 
     
Číslo jednací:  12060/2017/OOS/JPr 
Evidenční číslo:  12963/2017 
Spis. znak: 101.2.3 Sk.zn./lhůta: A/10 
Počet listů: 2 Počet příloh: 1  Počet listů příloh: 1      

V Králíkách:  04.09.2017 
Čas zahájení:    17:00 hod 
 

Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 04.09.201 7 
 

Jednání kontrolního výboru se zúčastnili všichni členové: Antonín Vyšohlíd - předseda, 
Anna Kubíčková - členka, Evžen Černý - člen 
 

Kontrola pln ění usnesení ZM za rok 2016 a první polovinu roku 20 17 
 
Předmět jednání: 

− kontrola usnesení ZM dle zápisu ZM 01 – 25 01 2016 
           ZM02 – 08 02 2016 
           ZM03 – 16 03 2016 
           ZM04 – 09 05 2016 
           ZM05 – 08 07 2016 
           ZM06 – 05 09 2016 
           ZM07 – 10 10 2016 
           ZM08 – 14 11 2016 
           ZM09 – 12 12 2016 

− kontrola usnesení ZM dle zápisu ZM 01 – 23 01 2017 
           ZM02 – 20 02 2017 
           ZM03 – 10 04 2017 
           ZM04 – 15 05 2017 
           ZM05 – 12 06 2017 
           ZM06 – 17 07 2017 
 
Průběh jednání: 
Členové výboru si každý jednotlivě prošli příslušná usnesení ZM a sdělil k jejich plnění své 
připomínky. K jednotlivým usnesením lze konstatovat, že přijatá usnesení ZM jsou v 
souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. par. 87. Usnesení jsou platná, průběžně se 
realizují. V případě, že není možno přijatá usnesení plnit (žadatel odstoupí od smlouvy, 
změna podmínek, a další), jsou usnesení zrušena novým usnesením – viz jednotlivé 
zápisy ZM.  
 
Připomínku k usnesení  
ZM /2016/07/136  z 10.10.2016 : 
Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje části pozemku p.p. č. 1071/1 – 
orné p ůdy o vým ěře cca 1 147 m 2 a části pozemku p.p. č. 1082/2 – trvalého travního 
porostu o vým ěře cca 130 m 2 v k.ú. Králíky za ú čelem výstavby komunitního domu 
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pro seniory za kupní cenu ve výši znaleckého posudk u, nejmén ě však ve výši 200 
Kč/m2 + náklady spojené s p řevodem a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit.  
Hlasování: 9:2:1 (schváleno) 
1     2     3    4    5     6    7     8    9    12   13   15 
A    A    A    A    A    Z    A    A    N    N    A     A 
 
Zastupitelstvo města přijalo usnesení, ze kterého nebylo patrno, o jakou část pozemku se 
jedná (absence geometrického zaměření). Třebaže to byl záměr prodeje, má KV za to, že 
při prodeji pozemků, nemovitostí by mělo být jednoznačně určeno, co konkrétně hodlá 
město prodat. V případě přihlášení více zájemců by mohl nastat problém. Právní rozbor 
nemáme – pouze konzultace po telefonu.  
K tomuto samému bodu se zastupitelstvo mělo vrátit na zasedání ZM č. 5 12.06.2017 v 
bodě 4.1.02, ale zájemce o příslušné pozemky zrušil svou žádost, přestože město již mělo 
připravené všechny podklady pro prodej včetně geometrického plánu (za vypracování GP 
vznikly městu náklady ve výši 7.840 Kč) 
Vzhledem k tomu, že zájemce o příslušný pozemek zrušil svou žádost, byl tento bod z 
jednání stažen. Usnesení ZM /2016/07/136  z 10.10.2016 nebylo zrušeno. 
  
Návrh na opatření: 
KV doporu čuje zrušit usnesení  ZM /2016/07/136  z 10.10.2016 a v případě dalšího 
zájmu o p říslušný pozemek ( část pozemku) v dané lokalit ě zařadit bod na nejbližší 
jednání ZM a p řijmout nové usnesení s úplnými podklady (viz p řipravený bod 4.1.02 
jednání ZM dne 12.6.2017). 
 
Jednání KV bude probíhat každé 1. pond ělí v m ěsíci od 17:00 hod na sportovním 
areálu m ěsta. Každá zm ěna bude ohlášena vždy týden dop ředu.  
 
Na všechna další jednání bude zvána paní Prausová –  pracovnice vn ějších vztah ů a 
protokolu m ěsta, která byla pov ěřena zpracováním zápis ů z jednání KV.  
  
Ukončení jednání:  18:30 hod 
 
 
Zapsala: Jitka Prausová, v.r.     
Funkce: zapisovatelka     …………………………..  
          (podpis) 
 
 
Schválil: Antonín Vyšohlíd, v.r.    
Funkce: předseda výboru     ........................................ 
         (podpis) 
 
 
Příloha: 

- prezenční listina 
 


