
 

MĚSTO KRÁLÍKY     
 
Zastupitelstvo m ěsta Králíky  

 
     
Číslo jednací: MUKR/5569/2018/OOS/JPr 
Evidenční číslo: 5934 
Spis. znak: 101.2.1 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
Poč. listů: 4 Počet příloh/listů příloh: 0/0      

V Králíkách:  11.04.2018 
 

Zápis z jednání č. 02 Zastupitelstva m ěsta Králíky ze dne 09.04.2018 
  
 
Přítomní členové Zastupitelstva m ěsta Králíky (dále jen ZM) : 
Ponocná Jana (01)      Krabec Dušan, Mgr. (08)  
Hejkrlík Martin, Mgr. (02)      Vyšohlíd Antonín (09) 
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) 
Málek Karel, Ing. (07)  
 
Z jednání omluveni: Šiko Pavel (10), Kosuk Roman, Ing. (11) 
Hlasování zastupitelů:  A  pro,   N  proti,   Z  zdržel se hlasování 
Za Městský ú řad Králíky byli p řítomni: 
Ing. Martin Košťál, Ing. Roman Švéda, Ing. Věra Kubíčková, Mgr. Denisa Černohousová, 
Jitka Prausová, Ing. Jan Divíšek, Bc. Pavel Šverák, Ing. Dana Nosková, Ing. Miroslav 
Macháček, Bc. Martin Mlynář. 
 
 
Program: 
1. Zahájení, prezence a ur čení ověřovatel ů 
2. Schválení programu 
3. Hlavní jednání 
  3.01. Majetkové operace 
  3.02. Obecně závazná vyhláška m ěsta Králíky č. 1/2018 (PP/260/V/2018) „O no čním  
 klidu“ 
  3.03. Dopln ění Změny č. 1 Územního plánu Králíky 
  3.04. Pravidla pro ud ělování čestného ob čanství, ceny m ěsta, pam ětní medaile a  
 jiných čestných poct 
  3.05. Dotace pro FC Jiskra 2008, z. s. – Činnost sportovních organizací 
  3.06. Dotace pro FC Jiskra 2008, z. s. – Profesio nální trenér mládeže 
  3.07. Dotace pro TJ Jiskra Králíky, z. s. – Činnost TJ Jiskra Králíky, z. s., v roce  
 2018 
  3.08. Schválení strategického plánu m ěsta Králíky 
  3.09. Rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ Králíky 
  3.10. Prezentace odboru obecní živnostenský ú řad4. Informace z M ěÚ 
4. Informace z M ěÚ 
5. Vstupy ob čanů 
6. Vstupy zastupitel ů 
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1. Zahájení, prezence a ur čení ověřovatel ů 
Starostka města Jana Ponocná zahájila zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 

a občanů. Krátkou vzpomínku věnovala zemřelému panu Franzi Jentschkemu, 
dlouholetému mecenáši poutního místa Hora Matky Boží v Dolní Hedeči a dalších 
památek na Králicku. Jeho památku uctili přítomní minutou ticha. Mgr. Dušan Krabec 
v připravené prezentaci seznámil přítomné s historií působení p. Jentschkeho na 
Králicku, krátce uvedl jeho životopis a informoval o Nadaci Hory Matky Boží, kterou p. 
Jentschke založil.  

Starostka následně pokračovala v jednání a konstatovala, že ZM bylo řádně svoláno a 
vyhlášeno a je přítomno 13 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z jednání ZM ze dne 19.02.2018 Ing. Karel 
Hlava a Ing. Václav Kubín nevznesli připomínky k zápisu. Ověřovateli tohoto zápisu 
byli navrženi a schváleni Mgr. Miroslav Beran a Ing. Karel Málek. 

ZM/2018/02/030: ZM schvaluje ov ěřovateli dnešního zápisu jednání Mgr. Miroslava 
Berana a Ing. Karla Málka. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 
1    2   3    4   5   6    7   8   9   12   13  14  15  
A   A   A   A   A   A   Z   A   A    A    A    A   A   

 
2. Schválení programu 
Mgr. Martin Hejkrlík požádal o změnu programu, a to vypuštění bodu 03 - Zpráva z jednání 

RM. Paní starostka navrhla hlasovat o pozměněném návrhu programu. 
ZM/2018/02/031: ZM schvaluje program jednání ZM č. 02 s navrženou zm ěnou. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
3. Hlavní jednání 
 

3.01. Majetkové operace 
 

3.01.01. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 2484 v k. ú. Horní Lipka 
ZM/2018/02/032: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 

2484 – orné p ůdy o vým ěře 15 863 m2 v k. ú. Horní Lipka spole čnosti KWEKU 
Holding, a. s., I ČO 06457509, sídlem Polepská 351, 280 02 Kolín IV. 

Hlasování: 12:1:0 (schváleno) 
1    2   3   4    5   6    7   8   9   12   13  14  15  
A   A   A   A   A   A   A   N   A    A    A    A   A   
 
3.01.02. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 3523 v k. ú. Králíky 
ZM/2018/02/033: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 

3523 – orné p ůdy o vým ěře 1 169 m2 v k. ú. Králíky p. R. Z., Králíky. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
3.01.03. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 3500 v k. ú. Králíky  
ZM/2018/02/034: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 

3500 – orné p ůdy o vým ěře 1 185 m2 v k. ú. Králíky manžel ům E. a V. Š., Červená 
Voda. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
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3.01.04. Schválení prodeje pozemku st. p. č. 140/1 v k. ú. Horní Lipka 
ZM/2018/02/035: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku st. p. č. 

140/1 – zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 145 m2 v k. ú. Horní Lipka p. R. K., 
Olomouc. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
3.01.05. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 2423 v k. ú. Horní Lipka 
ZM/2018/02/036: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 

2423 – trvalého travního porostu o vým ěře 2 295 m2 v k. ú. Horní Lipka 
do podílového spoluvlastnictví, a to: 

- ideální ½ p. R. K., Olomouc a 
- ideální ½ p. M. B., Olomouc.  
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
3.01.06. Schválení prodeje částí pozemků p. p. č. 705/2 a p. p. č. 783/6, které byly nově 

označeny jako p. p. č. 705/10 a p. p. č. 783/11 v k. ú. Dolní Hedeč 
ZM/2018/02/037: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemk ů p. p. č. 

705/10 – orné p ůdy o vým ěře 509 m2 a p. p. č. 783/11 – ostatní plochy o vým ěře 
81 m2 v k. ú. Dolní Hede č manželům V. a B. C., Kolín. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
3.01.07. Schválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 154/1 v k. ú. Králíky 
ZM/2018/02/038: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemku 

p. p. č. 154/1 – trvalého travního porostu o vým ěře 614 m2 v k. ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 220 K č/m2 + DPH + 
náklady spojené s p řevodem a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
3.01.08. Majetkoprávní vypořádání pozemků aleje včetně vstupního portálu a 6 kaplí 

ve vlastnictví církve 
ZM/2018/02/039: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje sm ěnu pozemk ů p. p. č. 

2107/2 – ostatní plochy o vým ěře 2 420 m2 včetně vstupního portálu a 2 kaplí, 
p. p. č. 2107/4 – ostatní plochy o vým ěře 382 m2, p. p. č. 3732 – ostatní plochy 
o vým ěře 2 657 m2, p. p. č. 3733 – ostatní plochy o vým ěře 6 976 m2, p. p. č. 3734 
– ostatní plochy o vým ěře 19 m2 včetně kaple, p. p. č. 3735 – ostatní plochy 
o vým ěře 25 m2 včetně kaple, p. p. č. 3736 – ostatní plochy o vým ěře 20 m2 
včetně kaple a p. p. č. 3737 – ostatní plochy o vým ěře 21 m2 včetně kaple vše 
v k. ú. Králíky a p. p. č. 711 – ostatní plochy v k. ú. Dolní Hede č o celkové vým ěře 
14 031 m2 ve vlastnictví Biskupství královéhradeckého, I ČO 00445134, sídlem 
Velké nám ěstí 34/44, 500 03 Hradec Králové, jež jsou sou částí městské 
památkové zóny, za pozemky p. p. č. 670 – trvalý travní porost o vým ěře 14 912 
m2 a p. p. č. 714 – neplodnou p ůdu o vým ěře 2 554 m2 ve vlastnictví m ěsta 
Králíky, sídlem Velké nám ěstí 5, IČO 00279072, 561 69 Králíky, a to formou 
bezúplatného p řevodu, a zárove ň schvaluje sm ěnnou smlouvu sp. zn. 
9009/2017/MO/VK v p ředloženém zn ění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
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3.01.09. Schválení záměru prodeje volných bytových jednotek č. 583/6 a č. 583/7 
v bytovém domě čp. 583 v ul. Františka Palackého v Králíkách dle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ZM/2018/02/040: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej volných bytových 
jednotek, a to: 

• bytové jednotky č. 583/6 o velikosti 38,6 m 2 ve 2. nadzemním podlaží bytového 
domu čp. 583 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým po dílem na spole čných 
částech domu a pozemcích st. p. č. 729 a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 
1325/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve vý ši 363.207 Kč  

• bytové jednotky č. 583/7 o velikosti 35,9 m 2 ve 2. nadzemním podlaží bytového 
domu čp. 583 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým po dílem na spole čných 
částech domu a pozemcích st. p. č. 729 a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 
1232/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve vý ši 309.349 Kč 

s tím, že kupující se vzdá p ředkupního práva podle § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, a ukládá zám ěr prodeje 
zveřejnit na dobu do 30.06.2018. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
3.01.10. Schválení záměru prodeje pozemku st. p. č. 821 v k. ú. Králíky 
ZM/2018/02/041: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemku 

st. p. č. 821 – zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 29 m2 v k. ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 130 K č/m2 + DPH + 
náklady spojené s p řevodem a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
3.01.11. Schválení záměru prodeje pozemků p. p. č. 555/2 a p. p. č. 555/3 v k. ú. Dolní 

Hedeč 
ZM/2018/02/042: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemk ů 

p. p. č. 555/2 – vodní plochy o vým ěře 534 m2 a p. p. č. 555/3 – ostatní plochy 
o vým ěře 342 m2 v k. ú. Dolní Hede č za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 + náklady spojené s p řevodem a ukládá zám ěr 
prodeje zve řejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
3.01.12. Schválení záměru směny části pozemku p. p. č. 782/1 ve vlastnictví města 

Králíky za část pozemku p. p. č. 543/2 ve vlastnictví sourozenců E. v k. ú. Dolní Hedeč 
ZM/2018/02/043: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr sm ěny části pozemku 

p. p. č. 782/1 – ostatní plochy, která je nov ě označena jako p. p. č. 782/5 o vým ěře 
94 m2 ve vlastnictví m ěsta Králíky za část pozemku p. p. č. 543/2 – trvalého 
travního porostu, která je nov ě označena jako p. p. č. 543/3 o vým ěře 5 m2 
ve vlastnictví sourozenc ů E., vše v k. ú. Dolní Hede č, kteří jsou zastoupeni p. K. 
E., Havířov-Prost řední Suchá, za kupní cenu ve výši znaleckého posudk u, 
nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 + náklady spojené s p řevodem s tím, že rozdíl 
kupních cen uhradí sourozenci E.. Zárove ň ukládá zám ěr sm ěny zve řejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
3.01.13. Schválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 2129 v k. ú. Prostřední Lipka 
ZM/2018/02/044: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemku 

p. p. č. 2129 – ostatní plochy o vým ěře 2 396 m2 v k. ú. Prost řední Lipka za kupní 
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cenu ve výši znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 + náklady 
spojené s p řevodem a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
3.01.14. Schválení nabytí pozemku p. p. č. 24/4 v k. ú. Dolní Hedeč formou úplatného 

převodu 
ZM/2018/02/045: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje nabytí majetku formou 

úplatného p řevodu pozemku p. p. č. 24/4 – orné p ůdy o vým ěře 24 m2 v k. ú. 
Dolní Hede č od podílových spoluvlastník ů J. a V. H., Králíky, na m ěsto Králíky za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, tj. ve výši 3.200 Kč, s tím, že náklady 
spojené s p řevodem uhradí m ěsto Králíky a zárove ň schvaluje kupní smlouvu sp. 
zn.: MUKR/3076/2018/MO/VK v p ředloženém zn ění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
3.01.15. Prominutí dluhu – povinná V. R. 
ZM/2018/02/046: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prominutí dluhu povinné V. 

R., Králíky, který povinné vznikl v souvislosti s n eplacením nájemného za užívání 
bytu.  

Hlasování: 10:2:1 (schváleno) 
1    2   3   4    5   6    7   8    9    12  13  14  15  
A   A   A   A   A   A   N   A    A    Z    N    A    A 
 
3.01.16. Prominutí dluhu – povinná D. V. 
ZM/2018/02/047: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prominutí dluhu povinné D. 

V., České Bud ějovice, který povinné vznikl v souvislosti s neplac ením 
nájemného za užívání nebytového prostoru v čp. 310 v ul. Červenovodská v 
Králíkách. 

Hlasování: 10:2:1 (schváleno) 
1    2   3   4    5   6    7   8    9   12  13  14  15  
A   A   A   A   A   A   N   A    A   Z   N    A    A 

 
3.02. Obecně závazná vyhláška m ěsta Králíky č. 1/2018 

(PP/260/V/2018) „O no čním klidu“ 
Ing. Miroslav Macháček, vedoucí odboru vnitřních věcí, podrobně popsal návrh vyhlášky 

č. 1/2018, o nočním klidu.  
ZM/2018/02/048: ZM vydává Obecn ě závaznou vyhlášku m ěsta Králíky č. 1/2018 

(PP/260/V/2018) „O no čním klidu“.  
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
3.03. Dopln ění Změny č. 1 Územního plánu Králíky 

Ing. Dana Nosková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu, podrobně 
seznámila přítomné s podanými návrhy na doplnění změn v územním plánu dle § 44 
písm. d) stavebního zákona, tj. návrhy fyzických a právnických osob, které mají 
vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce a předložila 
návrh rozhodnutí o podaných žádostech na změnu Územního plánu Králíky.  

ZM/2018/02/049: ZM zastupitelstvo m ěsta schvaluje za řazení návrh ů č. 11, 12, 13C 
a 15, předložených ve Stanovisku ú řadu územního plánování k návrhu 
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na po řízení změny v Územním plánu Králíky č. j. MUKR/4598/2018/OÚPSÚ/JKo, 
do procesu po řizování Zm ěny č. 1 Územního plánu Králíky.  

Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 
1    2   3   4    5   6   7    8   9   12   13  14  15 
A   A   A   Z   A   A   A   A   A    A    A    A   A 
 
ZM/2018/02/050: ZM zastupitelstvo m ěsta neschvaluje za řazení návrh ů č. 10, 13A, 

13B a 14, předložených ve Stanovisku ú řadu územního plánování k návrhu 
na po řízení změny v Územním plánu Králíky č. j. MUKR/4598/2018/OÚPSÚ/JKo, 
do procesu po řizování Zm ěny č. 1 Územního plánu Králíky. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
3.04. Pravidla pro ud ělování čestného ob čanství, ceny m ěsta, 

pamětní medaile a jiných čestných poct 
Ing. Jan Divíšek, vedoucí odboru organizačního a správního, předložil návrh pravidel. Mgr. 

Dušan Krabec navrhl změny v návrhu pravidel. Po proběhlé diskusi starostka dala 
hlasovat o změněném návrhu pravidel. 

ZM/2018/02/051: ZM schvaluje „Pravidla pro ud ělování čestného ob čanství, cen 
města, pam ětní medaile a jiných čestných poct“ v p ředloženém zn ění 
s navrženými zm ěnami. 

Hlasování: 8:5:0 (schváleno) 
1    2   3    4    5    6     7    8    9   12   13  14  15  
A   N   A   N    N   A    N    A    A    A    A    A   N 

 
3.05. Dotace pro FC Jiskra 2008, z. s. – Činnost sportovních 

organizací 
Ing. Jan Divíšek seznámil přítomné se žádostmi o dotace z rozpočtu města. 
ZM/2018/02/052: ZM schvaluje dotaci 147.000 K č sportovní organizaci FC Jiskra 

2008, z. s., Pivovarská 171, Králíky 561 69, I Č 22677682, na činnost. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
3.06. Dotace pro FC Jiskra 2008, z. s. – Profesioná lní trenér mládeže 

ZM/2018/02/053: ZM schvaluje dotaci 124.200 K č sportovní organizaci FC Jiskra 
2008, z. s. Pivovarská 171, Králíky 561 69, I Č 22677682, na realizaci projektu 
„Profesionální trenér mládeže“. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
3.07. Dotace pro TJ Jiskra Králíky, z. s. – Činnost TJ Jiskra Králíky, 

z. s., v roce 2018 
ZM/2018/02/054: ZM schvaluje dotaci 115.500 K č sportovní organizaci TJ Jiskra 

Králíky, z. s., Nádražní 488, Králíky 561 69, I Č 00529699, na činnost v roce 2018“. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
3.08. Schválení strategického plánu m ěsta Králíky 

Ing. Jan Divíšek představil zastupitelům návrh SPRM včetně Akčního plánu. Mgr. Jiří 
Švanda navrhl doplnění Akčního plánu. 
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ZM/2018/02/055: Zastupitelstvo m ěsta schvaluje Strategický plán rozvoje m ěsta 
Králíky pro období 2018–2026 v četně Akčního plánu pro období 2018–2019 
v předloženém zn ění s navrženou zm ěnou. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
Po proběhlé diskusi Mgr. Miroslav Beran navrhl usnesení: 
ZM/2018/02/056: ZM ukládá tajemníkovi m ěstského ú řadu seznámit se SPRM Králíky 

nové zastupitelstvo m ěsta, vzešlé z komunálních voleb v roce 2018, a to 
nejpozd ěji do 30.04.2019. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
3.9. Rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ Králíky 

Bc. Pavel Šverák, vedoucí odboru výstavby a technické správy, podrobně informoval o 
připraveném návrhu na rozdělení příspěvku z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 a finančních podílů 
z rozpočtu města na opravy kulturních památek. 

ZM/2018/02/057: ZM schvaluje rozd ělení p říspěvku z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a m ěstských památkových zón na rok 2018 
a finan ční podíly z rozpo čtu m ěsta na opravy kulturních památek dle p řiloženého 
rozpisu. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
3.10. Prezentace odboru obecní živnostenský ú řad 

Bc. Martin Mlynář, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad, seznámil přítomné 
s připravenou prezentací odboru a s činnostmi, které vykonávají. Po proběhlé diskusi 
a doplňujících otázkách nebylo přijato žádné usnesení. 

 
4. Informace z M ěÚ 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

 
5. Vstupy ob čanů 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

 
6. Vstupy zastupitel ů 
Po proběhlé diskusi nebylo přijato žádné usnesení. 
 
Starostka ukončila jednání ve 20:10 hodin. 
Zapsala: Jitka Prausová 
Králíky dne 11.04.2018 
Ověřovatelé: 
 
…………………………….. …………………………….. 
Mgr. Miroslav Beran, v. r. Ing. Karel Málek, v. r. 
 
…………………………….. …………………………….. 
Jana Ponocná, v. r. Mgr. Martin Hejkrlík, v. r. 
starostka  místostarosta  


