
 

MĚSTO KRÁLÍKY     
 
Zastupitelstvo m ěsta Králíky  

 
     
Číslo jednací: MUKR/9783/2018/OOS/JPr 
Evidenční číslo: 10366 
Spis. znak: 101.2.1 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
Poč. listů: 4 Počet příloh/listů příloh: 0/0      

V Králíkách:  13.06.2018 
 

Zápis z jednání č. 03 Zastupitelstva m ěsta Králíky ze dne 11.06.2018 
  
 
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) 
Strnad Pavel, Ing. (05)     Dostálek Ladislav, Ing. (13) 
Málek Karel, Ing. (07)     Hlava Karel, Mgr. (14) 
         Švanda Jiří, Mgr. (15) 
  
Z jednání omluveni: Beran Miroslav, Mgr. (04), Hrda David (06), Šiko Pavel (10), Kosuk 
Roman, Ing. (11).  
Z části jednání omluven: Dostálek Ladislav, Ing. (13). 
 
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. Magdalena Berková, Ing. Věra Kubíčková, 
Jitka Prausová, Ing. Jan Divíšek, Ing. Miroslav Macháček, Bc. Bohumír Strnad. 
 
 
Program: 
1. Zahájení, prezence a ur čení ověřovatel ů 
2. Schválení programu 
3. Zpráva z jednání RM 
4. Hlavní jednání 
  4.01. Majetkové operace 
  4.02. Návrh záv ěrečného ú čtu m ěsta za rok 2017 
  4.03. Účetní závěrka za rok 2017 
  4.04. Schválení partnerské smlouvy Králíky – Solb iate Olona 
  4.05. Stanovení po čtu členů Zastupitelstva m ěsta Králíky pro volební období 2018 -  
 2022 
  4.06. Obecně závazná vyhláška m ěsta Králíky č. 2/2018, kterou se stanoví školské  
 obvody mate řských škol a část spole čného školského obvodu mate řské školy 
  4.07. Obecně závazná vyhláška m ěsta Králíky č. 3/2018, kterou se stanoví část  
 spole čného  školského obvodu základní školy z řízené městem Králíky 
  4.08. Žádost Oblastní charity Ústí nad Orlicí o f inanční podporu z rozpo čtu m ěsta  
 na provoz sociální služby sociáln ě terapeutické dílny  
  4.09. Změna Stanov sdružení obcí Orlicko 
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  4.10. Prezentace finan čního odboru 
5. Informace z M ěÚ 
6. Vstupy ob čanů 
7. Vstupy zastupitel ů 

 
1. Zahájení, prezence a ur čení ověřovatel ů 
Starostka města Jana Ponocná zahájila zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 

a občanů. Dále konstatovala, že ZM bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 10 
členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 
z jednání ZM ze dne 09.04.2018 Mgr. Miroslav Beran a Ing. Karel Málek nevznesli 
připomínky k zápisu. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Václav 
Kubín a Mgr. Dušan Krabec.  

Do jednání se dostavil Ing. Ladislav Dostálek. 
ZM/2018/03/058: ZM schvaluje ov ěřovateli dnešního zápisu jednání Ing. Václava 

Kubína a Mgr. Dušana Krabce. 
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 
2. Schválení programu 
Paní starostka navrhla změnu programu v bodě 4.05, a to stanovit počet členů pouze 

Zastupitelstva města Králíky a nikoliv i Rady města Králíky pro volební období 2018 - 
2022. Nikdo jiný nenavrhl další změnu či doplnění programu. Poté starostka navrhla 
hlasovat o pozměněném návrhu programu. 

ZM/2018/03/059: ZM schvaluje program jednání ZM č. 03 s navrženou zm ěnou. 
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 
3. Zpráva z jednání RM 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl místostarosta města Mgr. Martin Hejkrlík. 

Nebylo přijato žádné usnesení.  

 
4. Hlavní jednání 

 
4.01. Majetkové operace 
 

4.01.01. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 2457 v k. ú. Horní Lipka   
ZM/2018/03/060: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 

2457 – trvalého travního porostu o vým ěře 1 898 m2 v k. ú. Horní Lipka J. a J. H., 
Litomyšl. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.01.02. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 2129 v k. ú. Prostřední Lipka 
ZM/2018/03/061: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 

2129 – ostatní plochy o vým ěře 2 396 m2 v k. ú. Prost řední Lipka V. D. a K. D. B., 
Žamberk.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
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4.01.03. Schválení prodeje pozemku st. p. č. 821 v k. ú. Králíky 
ZM/2018/03/062: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku st. p. č. 821 

– zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 29 m2 v k. ú. Králíky J. a H. M., Králíky. 
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.01.04. Zrušení usnesení č. ZM/2017/07/094 ze dne 18.09.2017 a schválení nového 

záměru prodeje pozemku p. p. č. 2485 v k. ú. Horní Lipka a uplatnění tzv. „obálkové 
metody“ 

ZM/2018/03/063: Zastupitelstvo m ěsta Králíky ruší usnesení č. ZM/2017/07/094 
ze dne 18.09.2017 a schvaluje nový zám ěr prodeje pozemku p. p. č. 2485 – 
trvalého travního porostu o vým ěře 3 314 m2 v k. ú. Horní Lipka za minimální 
kupní cenu ve výši 428.025 K č + DPH, zároveň schvaluje p ři prodeji uplatn ění tzv. 
„obálkové metody“ a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.01.05. Schválení směny pozemku p. p. č. 782/5 ve vlastnictví města Králíky za pozemek 

p. p. č. 543/3 ve vlastnictví sourozenců E. v k. ú. Dolní Hedeč  
ZM/2018/03/064: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje sm ěnu pozemku p. p. č. 

782/5 – ostatní plochy o vým ěře 94 m2 v k. ú. Dolní Hede č ve vlastnictví m ěsta 
Králíky za pozemek p. p. č. 543/3 – trvalý travní porost o vým ěře 5 m2 v k. ú. Dolní 
Hedeč ve spoluvlastnictví sourozenc ů p. K. E., Haví řov-Prost řední Suchá, p. H. 
K., Orlová, a p. M. E., Hradec Králové-Pražské P ředměstí, s tím, že rozdíl kupních 
cen uhradí sourozenci E. a p. K.  

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.01.06. Schválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 3499 v k. ú. Králíky  
ZM/2018/03/065: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemku 

p. p. č. 3499 – orné p ůdy o vým ěře 1 185 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
250 Kč/m2 + DPH s tím, že sou částí kupní ceny není p říslušné technické za řízení 
na pozemku a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě 
od pravidel pro nakládání s nemovitými v ěcmi. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.01.07. Schválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 3545 v k. ú. Králíky  
ZM/2018/03/066: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemku 

p. p. č. 3545 – orné p ůdy o vým ěře 1 100 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
250 Kč/m2 + DPH s tím, že sou částí kupní ceny není p říslušné technické za řízení 
na pozemku a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě 
od pravidel pro nakládání s nemovitými v ěcmi. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.01.08. Schválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 3533 v k. ú. Králíky 
ZM/2018/03/067: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemku 

p. p. č. 3533 – orné p ůdy o vým ěře 906 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
250 Kč/m2 + DPH s tím, že sou částí kupní ceny není p říslušné technické za řízení 
na pozemku a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě 
od pravidel pro nakládání s nemovitými v ěcmi. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
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4.01.09. Schválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 3544 v k. ú. Králíky 
ZM/2018/03/068: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemku 

p. p. č. 3544 – orné p ůdy o vým ěře 1 127 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
250 Kč/m2 + DPH s tím, že sou částí kupní ceny není p říslušné technické za řízení 
na pozemku a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě 
od pravidel pro nakládání s nemovitými v ěcmi. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.01.10. Schválení záměru prodeje pozemků p. p. č. 555/1 a p. p. č. 555/5 v k. ú. Dolní 

Hedeč 
ZM/2018/03/069: Zastupitelstvo m ěsta Králíky v návaznosti na usnesení 

č. ZM/2018/02/042 ze dne 09.04.2018 schvaluje zám ěr prodeje pozemk ů p. p. č. 
555/1 – ostatní plochy o vým ěře 22 m2 a p. p. č. 555/5 – vodní plochy o vým ěře 
44 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 
zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.01.11. Schválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 428/4 v k. ú. Dolní Boříkovice 
ZM/2018/03/070: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemku 

p. p. č. 428/4 – trvalého travního porostu o vým ěře 696 m2 v k. ú. Dolní Bo říkovice 
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: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.01.12. Schválení záměru prodeje spoluvlastnického podílu ve výši ideální ½ na pozemku 

p. p. č. 968/2 v k. ú. Dolní Boříkovice 
ZM/2018/03/071: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje 

spoluvlastnického podílu ve výši ideální ½ na pozem ku p. p. č. 968/2 – trvalém 
travním porostu o vým ěře 277 m2 v k. ú. Dolní Bo říkovice za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.01.13. Schválení záměru prodeje části pozemku p. p. č. 1533/1 v k. ú. Dolní Boříkovice 
ZM/2018/03/072: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje části 

pozemku p. p. č. 1533/1 – ostatní plochy o vým ěře cca 230 m 2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, n ejméně však ve výši 
70 Kč/m2 + náklady spojené s p řevodem a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.01.14. Schválení záměru směny pozemku p. p. č. 3481 ve vlastnictví města Králíky 

za části pozemků p. p. č. 355/4, p. p. č. 480/1 a p. p. č. 3478 ve vlastnictví p. M. D. vše 
v k. ú. Dolní Boříkovice 

ZM/2018/03/073: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr sm ěny pozemku 
p. p. č. 3481 – trvalého travního porostu o vým ěře 221 m2 v k. ú. Dolní Bo říkovice 
ve vlastnictví m ěsta Králíky za části pozemk ů p. p. č. 355/4 – trvalého travního 
porostu o vým ěře cca 29 m 2, p. p. č. 480/1 – trvalého travního porostu o vým ěře 
cca 7 m 2 a p. p. č. 3478 – trvalého travního porostu o vým ěře cca 72 m 2 vše v k. ú. 



5/8 

 
 

Dolní Bo říkovice ve vlastnictví p. M. D., Králíky, za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 s tím, že rozdíl kupních cen uhradí p. D. 
a náklady spojené s p řevodem uhradí m ěsto Králíky. Zárove ň ZM ukládá zám ěr 
směny zve řejnit. 

Hlasování: 10:0:1 (schváleno) 
1    2   3    5   7   8   9  12  13  14  15  
A   A   A   A   A   A   A   A   Z    A    A 
 
4.01.15. Schválení záměru směny pozemků p. p. č. 288/6, p. p. č. 288/11 a části p. p. č. 

288/9 ve vlastnictví města Králíky za části pozemků p. p. č. 288/7, p. p. č. 288/8 a 
p. p. č. 288/10 ve vlastnictví Z. a D. S. vše v k. ú. Dolní Boříkovice 

ZM/2018/03/074: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr sm ěny pozemku 
p. p. č. 288/6 – ostatní plochy o vým ěře 43 m2, p. p. č. 288/11 – trvalého travního 
porostu o vým ěře 92 m2 a části p. p. č. 288/9 – trvalého travního porostu 
o vým ěře cca 7 m 2 v k. ú. Dolní Bo říkovice ve vlastnictví m ěsta Králíky za části 
pozemk ů p. p. č. 288/7 – ostatní plochy, p. p. č. 288/8 – trvalého travního porostu 
a p. p. č. 288/10 – trvalého travního porostu o celkové vým ěře cca 36 m 2 vše 
v k. ú. Dolní Bo říkovice ve vlastnictví Z. a D. S., Králíky, za kupn í cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 70 K č/m2 s tím, že rozdíl kupních cen 
uhradí S. a náklady spojené s p řevodem uhradí m ěsto Králíky. Zárove ň ZM 
ukládá zám ěr sm ěny zve řejnit. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.01.16. Schválení záměru směny části pozemku p. p. č. 2269 v k. ú. Prostřední Lipka 

ve vlastnictví města Králíky za pozemky p. p. č. 2633 a p. p. č. 2634 v k. ú. Horní Lipka 
ve vlastnictví p. T. B. 

ZM/2018/03/075: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr sm ěny části pozemku 
p. p. č. 2269 – trvalého travního porostu o vým ěře cca 1 799 m 2 v k. ú. Prost řední 
Lipka ve vlastnictví m ěsta Králíky za pozemky p. p. č. 2633 – ostatní plochu 
o vým ěře 794 m2 a p. p. č. 2634 – ostatní plochu o vým ěře 1 005 m2 v k. ú. Horní 
Lipka ve vlastnictví p. T. B., Králíky, za kupní ce nu ve výši znaleckého posudku s 
tím, že dojde k vyrovnání kupních cen, a ukládá zám ěr sm ěny zve řejnit. 
Současně ZM podmi ňuje prodej části pozemku p. p. č. 2269 v k. ú. Prost řední 
Lipka uzav řením smlouvy o z řízení služebnosti inženýrské sít ě – podzemního 
vedení vodovodního řadu se spole čností Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a. s., I ČO 48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad  Orlicí. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.01.17. Neschválení záměru prodeje pozemků st. p. č. 195/1 a p. p. č. 339 v k. ú. Králíky 
ZM/2018/03/076: Zastupitelstvo m ěsta Králíky neschvaluje zám ěr prodeje pozemk ů 

st. p. č. 195/1 – zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 233 m2 a p. p. č. 339 – 
zahrady o vým ěře 95 m2 v k. ú. Králíky. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 

4.01.18. Schválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 3528 v k. ú. Králíky  
ZM/2018/03/077: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemku 

p. p. č. 3528 – orné p ůdy o vým ěře 2 088 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
250 Kč/m2 + DPH s tím, že sou částí kupní ceny není p říslušné technické za řízení 
na pozemku a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě 
od pravidel pro nakládání s nemovitými v ěcmi. 
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Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.02. Návrh záv ěrečného ú čtu m ěsta za rok 2017 

Ing. Magdalena Berková, vedoucí finančního odboru, přednesla návrh závěrečného účtu 
města Králíky za rok 2017. Paní starostka podrobně informovala o plnění rozpočtu 
příjmů, výdajů a celkového financování města. Ing. Václav Kubín, předseda finančního 
výboru, seznámil přítomné s průběhem a výsledkem jednání finančního výboru 
k závěrečnému účtu města a účetní závěrky za rok 2017. Po proběhlé diskusi bylo 
přijato připravené usnesení. 

ZM/2018/03/078: ZM schvaluje celoro ční hospoda ření města Králíky a záv ěrečný 
účet města za rok 2017 v četně zprávy krajského ú řadu o výsledku p řezkoumání 
hospoda ření města za rok 2017 bez výhrad. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.03. Účetní závěrka za rok 2017 

Ing. Magdalena Berková, seznámila přítomné s návrhem účetní závěrky města za rok 
2017. Paní starostka doplnila návrh některými podrobnými údaji. 

ZM/2018/03/079: ZM schvaluje ú četní závěrku m ěsta Králíky za rok 2017. 
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 
4.04. Schválení partnerské smlouvy Králíky – Solbia te Olona 

Paní starostka informovala o historii a okolnostech vzniku nabídky partnerství mezi městy 
Králíky a Solbiate Olona v Itálii. Dále sdělila podrobnosti o programu víkendových oslav 
města, při kterých bude smlouva slavnostně podepsána se zástupci partnerského 
města. 

ZM/2018/03/080: ZM schvaluje partnerství mezi m ěstem Králíky a m ěstem Solbiate 
Olona v Itálii a pov ěřuje starostku podpisem p říslušných dokument ů. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.05. Stanovení po čtu členů Zastupitelstva m ěsta Králíky pro volební 

období 2018 - 2022 
Ing. Miroslav Macháček, vedoucí odboru vnitřních věcí, přednesl návrh na stanovení počtu 

členů zastupitelstva pro další volební období a podrobně vysvětlit možnosti 
pro stanovení počtu členů. 

ZM/2018/03/081: ZM stanovuje pro volební období 201 8 – 2022 počet členů 
Zastupitelstva m ěsta Králíky na 15. ZM ukládá odboru vnit řních v ěcí 
oznámit/zve řejnit tyto po čty nejpozd ěji do dvou dn ů po jejich stanovení 
na úřední desce m ěsta Králíky. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.06. Obecně závazná vyhláška m ěsta Králíky č. 2/2018, kterou 

se stanoví školské obvody mate řských škol a část spole čného 
školského obvodu mate řské školy 

Ing. Jan Divíšek, vedoucí odboru organizačního a správního, seznámil přítomné 
s návrhem dvou vyhlášek a podrobně uvedl důvody a možnosti vymezení školských 
obvodů mateřských škol a základních škol.  
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ZM/2018/03/082: ZM Králíky vydává obecn ě závaznou vyhlášku m ěsta Králíky 
č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody mate řských škol a část spole čného 
školského obvodu mate řské školy. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.07. Obecně závazná vyhláška m ěsta Králíky č. 3/2018, kterou 

se stanoví část spole čného školského obvodu základní školy 
zřízené městem Králíky 

ZM/2018/03/083: ZM Králíky vydává obecn ě závaznou vyhlášku m ěsta Králíky 
č. 3/2018, kterou se stanoví část spole čného školského obvodu základní školy 
zřízené městem Králíky. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.08. Žádost Oblastní charity Ústí nad Orlicí o fin anční podporu 

z rozpo čtu města na provoz sociální služby sociáln ě terapeutické 
dílny 

Bc. Bohumír Strnad, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložil k projednání 
a schválení žádost Oblastní charity o poskytnutí příspěvku na podporu sociální služby 
sociálně terapeutické dílny v Králíkách. Po proběhlé diskusi bylo přijato připravené 
usnesení. 

ZM/2018/03/084: Zastupitelstvo m ěsta souhlasí s poskytnutím individuální dotace 
ve výši 200.000 K č na podporu sociální služby – sociáln ě terapeutické dílny 
na období roku 2018 Oblastní charit ě Ústí nad Orlicí, Na Kope čku 356, Letohrad, 
IČO 44468920. Zastupitelstvo m ěsta schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi 
městem Králíky a Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, N a Kopečku 356, Letohrad, 
IČO 44468920, v předloženém zn ění. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.09. Změna Stanov sdružení obcí Orlicko 

Paní starostka seznámila přítomné s návrhem změny Stanov sdružení obcí Orlicko 
v souvislosti s účinností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR. 

ZM/2018/03/085: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje úplné zn ění stanov Sdružení 
obcí Orlicko dle návrhu stanov schváleného na jedná ní Valné hromady Sdružení 
obcí Orlicko dne 27.03.2018. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
4.10. Prezentace finan čního odboru 

Ing. Magdalena Berková, vedoucí finančního odboru, seznámila přítomné s připravenou 
prezentací odboru a s činnostmi, které vykonávají. Po proběhlé diskusi a doplňujících 
otázkách nebylo přijato žádné usnesení. 

 
5. Informace z M ěÚ 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

 
6. Vstupy ob čanů 
Nebylo přijato žádné usnesení. 
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7. Vstupy zastupitel ů 
Ing. Antonín Vyšohlíd, předseda kontrolního výboru, informoval o průběhu a výsledku 

jednání kontrolního výboru. Po proběhlé diskusi navrhl usnesení. 
ZM/2018/03/086: ZM bere na v ědomí zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 

14.05.2018 a 21.05.2018 a vyjád ření majetkového odboru k zápisu z jednání 
kontrolního výboru ze dne 04.09.2017. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
 
Starostka ukončila jednání ve 20:06 hodin. 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
Králíky 13.06.2018 
 
Ověřovatelé: 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
Ing. Václav Kubín Mgr. Dušan Krabec 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
starostka  místostarosta  


