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MĚSTO KRÁLÍKY 
Finanční výbor  

 
     
Číslo jednací:   11850/2017/FO/IK  
Evidenč. číslo:  12741  
Spis. znak:   101.2.3 Sk.zn./lhůta: A/10 
Poč. listů: 1   Poč. příloh:  1 Poč. listů příloh:  1      

V Králíkách:    06.09.2017 

 
Zápis z jednání FV ze dne 6. 9. 2017  

 
Program: 

1. Projednání nákupu pozemků st.p.č. 159 a p.p.č. 286 v k.ú. Králíky 
2. Různé 

 
Jednání:  
           Na úvod jednání byla představena zapisovatelka FV paní Ivana Krejsová, která bude   
           zajišťovat administrativu spojenou s činností FV. 
 

1. Projednání nákupu pozemku st.p. č. 159 a p.p.č. 286 v k.ú. Králíky 
Majitel pozemků p. Štelbaský nabízí městu Králíky k odkoupení výše uvedené pozemky za 
cenu 850.000,00 Kč. 
S Ing. Magdalenou Berkovou byla členy FV projednána možnost čerpání finančních 
prostředků na tuto investici z rozpočtu na rok 2017. Bylo shledáno, že prostředky bude 
možné použít z již schváleného rozpočtu s případným rozpočtovým opatřením ve výši 
maximálně 50 tis. Kč, které bude zřejmě možné přesunout z rozpočtové položky na nákup 
staveb. Případná koupě nebude mít negativní vliv na plnění rozpočtu města. 
V případě realizace nákupu v roce 2018 bude zahrnuto do návrhu rozpočtu 2018.  
Dále byla navrhovaná operace projednána s Ing. Věrou Kubíčkovou. Zájem na odkoupení 
pozemku městem je. Vyřeší se dlouhodobě problematický pozemek. Je uvažováno o 
propojení náměstí s bytovkami, v případě neodkoupení by to byla stavba na cizím 
pozemku, což se jeví jako velmi komplikovaný právní vztah. Doporučuje pozemky koupit. 

 
2. Různé 

Byl projednán program příštího zasedání FV, na kterém budou prověřena vybraná 
rozpočtová opatření. Program a přesný termín bude upřesněn do 15.10.2017. 
 

Závěr: 
1. FV doporučujeme ZM převod pozemků st.p.č. 159 o výměře 219 m2¨a p.p.č. 286 o výměře 

295 m2 v k.ú. Králíky za nabídnutou cenu 850.000,00 Kč. 
Hlasování:  3:0:0 (schváleno) 

 
 
Zapsala:  Ivana Krejsová, v.r.     
Funkce:   zapisovatelka     ……………………...........   
                      (podpis) 
 
Schválil:  Ing. Václav Kubín, v.r.     
Funkce:   předseda FV     ........................................ 
                      (podpis) 
 
Příloha: 

- prezenční listina 


