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V Králíkách:  23.11.2017 
 
 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) 
 
 
Městský úřad Králíky jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) dle § 2 odst. 1 InfZ 
sděluje k žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „žadatel“), ze dne 
07.11.2017 o poskytnutí informace k pozemku st. p. č. 305/1 – zastavěné ploše a nádvoří o 
výměře 551 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti čp. 359, a pozemku p. p. č. 353 – 
zahradě o výměře 277 m2 vše v k. ú. Králíky s těmito konkrétními dotazy – citujeme: 
 

1. V jaké výši byly roční příjmy z výše uvedeného majetku do městského rozpočtu v letech 
2005 – 2017 (pro rok 2017 leden – září)? 

2. V jaké výši byly roční náklady na údržbu, opravy a rekonstrukce na výše uvedený majetek 
z městského rozpočtu v letech 2005 – 2017 (pro rok 2017 leden – září)? 

3. V případě čerpání dotačních titulů na údržbu, opravy a rekonstrukce na výše uvedený 
majetek v letech 2005 – 2017 (pro rok 2017 leden – září) uveďte program, poskytovatele a 
čerpanou výši dotace? 

4. Je tento majetek zařazen do koncepce strategického plánu rozvoje města Králíky s předem 
definovaným funkčním využitím? 

5. Zdůvodněte záměr prodeje výše uvedeného majetku? 
6. Jakým způsobem byla stanovena výše prodejní ceny? 
7. Zdůvodněte výši minimální prodejní ceny a její snižování? 
8. Jakým způsobem je záměr prodeje realizován (inzerce regionální, republiková, bez inzerce, 

přes zprostředkovatele realitní kancelář, apod.)? 
 
k bodům 1., 2., 3., 4., 6. a 8. následující: 
 
K bodům 1. a 2. Vám v příloze zasíláme přehled příjmů a výdajů pro dům čp. 359 v ul. 
Valdštejnova v Králíkách od správce bytového fondu města Králíky společnosti Služby města 
Králíky, s. r. o., sídlem Růžová 462, 561 69 Králíky. Dále Vám k bodům 2. a 3. v příloze zasíláme 
přehled výdajů z městského rozpočtu a čerpání dotací na uvedený majetek. 
K bodu 4. Vám sdělujeme, že město Králíky v současné době nemá platný strategický plán rozvoje 
města Králíky.    
K bodu 6. Vám v příloze zasíláme důvodové zprávy pro jednání Zastupitelstva města Králíky dne 
12.06.2017 a dne 18.09.2017. 

Pan 
Xxx xxxxxxx 
Xxxxxxxx xxxx 
Xx xxx xxxxxx 
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K bodu 8. uvádíme, že na základě usnesení Zastupitelstva města Králíky ze dne 12.06.2017 byl na 
úřední desce Městského úřadu Králíky dne 21.06.2017 zveřejněn záměr prodeje uvedeného 
majetku, sejmut z úřední desky byl dne 20.07.2017. Zároveň byl záměr prodeje zveřejněn 
v měsíčníku Králický zpravodaj - červenec 2017. Na základě usnesení Zastupitelstva města 
Králíky ze dne 18.09.2017 byl na úřední desce Městského úřadu Králíky dne 02.10.2017 zveřejněn 
záměr prodeje uvedeného majetku a sejmut z úřední desky byl dne 31.10.2017. 
 
 
 
 
 
Otisk razítka „Městský úřad Králíky“ 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Věra Kubíčková, v. r.  
vedoucí majetkového odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 
1) Přehled příjmů a výdajů pro bytový dům čp. 359 ze dne 15.11.2017 
2) Interní sdělení ze dne 16.11.2017 
3) Důvodové zprávy pro jednání ZM dne 12.063.20107 a dne 18.09.2017   
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