
 

MĚSTO KRÁLÍKY     
 
Zastupitelstvo m ěsta Králíky  

 
     
Číslo jednací: MUKR/11278/2018/OOS/JPr 
Evidenční číslo: 11941 
Spis. znak: 101.2.1 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 
Poč. listů: 3 Počet příloh/listů příloh: 0/0      

V Králíkách:  10.07.2018 
 

Zápis z jednání č. 04 Zastupitelstva m ěsta Králíky ze dne 09.07.2018 
  
 
Přítomní členové Zastupitelstva m ěsta Králíky (dále jen ZM) : 
Ponocná Jana (01)      Hrda David (06) 
Hejkrlík Martin, Mgr. (02)      Krabec Dušan, Mgr. (08)  
Tóth Ladislav, Ing. (03)     Kubín Václav, Ing. (12) 
Beran Miroslav, Mgr. (04)     Hlava Karel, Mgr. (14) 
Strnad Pavel, Ing. (05)      
  
Z jednání omluveni: Málek Karel, Ing. (07), Vyšohlíd Antonín (09), Šiko Pavel (10), Kosuk 
Roman, Ing. (11), Dostálek Ladislav, Ing. (13), Švanda Jiří, Mgr. (15). 
 
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. Dana Nosková. 
 
 
Program: 
1. Zahájení, prezence a ur čení ověřovatel ů 
2. Schválení programu 
3. Zpráva z jednání RM 
4. Hlavní jednání 
  4.1. Majetkové operace 
  4.2. Schválení dohody o spolupráci na projektu Kl adsko-Orlicko-Sn ěžník 
  4.3. Zrušení Fondu obnovy majetku a plánu obnovy majetku 
  4.4. Prezentace Odboru územního plánování a stave bního ú řadu 
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 9 
členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 
z jednání ZM ze dne 11.06.2018 Ing. Václav Kubín a Mgr. Dušan Krabec nevznesli 



2/5 

 
 

připomínky k zápisu. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni pan David 
Hrda a Mgr. Karel Hlava. 

ZM/2018/04/087: ZM schvaluje ov ěřovateli dnešního zápisu jednání pana Davida 
Hrdu a Mgr. Karla Hlavu. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 

 
2. Schválení programu 
Nebyla navržena žádná změna ani doplnění programu. Paní starostka navrhla hlasovat 

o zveřejněném návrhu programu. 
ZM/2018/04/088: ZM schvaluje program jednání ZM č. 04. 
Hlasování: 9:0:0 (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 

 
4.1. Majetkové operace 
 

4.1.01. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 3499 v k. ú. Králíky 
ZM/2018/04/089: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 

3499 – orné p ůdy o vým ěře 1 185 m2 v k. ú. Králíky, a to do podílového 
spoluvlastnictví: 

- ideální ½ p. R. D., Štíty, a  
- ideální ½ p. Z. T., Králíky. 
Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 
4.1.02. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 3545 v k. ú. Králíky 
ZM/2018/04/090: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 

3545 – orné p ůdy o vým ěře 1 100 m2 v k. ú. Králíky, a to do podílového 
spoluvlastnictví: 

- ideální ½ p. V. H., Zbuzany, a  
- ideální ½ p. J. K., Králíky. 
Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 
4.1.03. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 3533 v k. ú. Králíky  
ZM/2018/04/091: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 

3533 – orné p ůdy o vým ěře 906 m2 v k. ú. Králíky manžel ům P. a V. K., 
Litom ěřice. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 
4.1.04. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 3544 v k. ú. Králíky  
ZM/2018/04/092: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 

3544 – orné p ůdy o vým ěře 1 127 m2 v k. ú. Králíky p. R. M., Králíky. 
Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
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4.1.05. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 3528 v k. ú. Králíky 
ZM/2018/04/093: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 

3528 – orné p ůdy o vým ěře 2 088 m2 v k. ú. Králíky manžel ům D. a V. V., Červená 
Voda. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 
4.1.06. Schválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 506 v k. ú. Králíky 
ZM/2018/04/094: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje zám ěr prodeje pozemku p. 

p. č. 506 – zahrady o vým ěře 820 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejmén ě však ve výši 220 K č/m2 + náklady spojené s 
převodem + DPH a ukládá zám ěr prodeje zve řejnit. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 
4.1.07. Odložení schválení záměru prodeje části pozemku p. p. č. 328 v k. ú. Králíky 
ZM/2018/04/095: Zastupitelstvo m ěsta Králíky odkládá schválení zám ěru prodeje 

části pozemku p. p. č. 328 – ostatní plochy o vým ěře cca 90 m 2 v k. ú. Králíky, a 
to do doby dokon čení stavby víceú čelového p řístřešku v rámci akce 
„Autobusové nádraží – Králíky“. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 
4.1.08. Schválení přijetí daru, a to pozemku st. p. č. 100 v k. ú. Horní Lipka  
ZM/2018/04/096: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje p řijetí daru, a to pozemku st. 

p. č. 100 – zastavěné plochy a nádvo ří o vým ěře 176 m2 v k. ú. Horní Lipka od p. 
M. H., Praha s tím, že náklady spojené s p řevodem uhradí m ěsto Králíky. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 
4.1.09. Schválení souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva 
ZM/2018/04/097: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje souhlasné prohlášení o 

uznání vlastnického práva mezi m ěstem Králíky a Českou republikou – Státním 
pozemkovým ú řadem, IČO 01312774, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha  3 
– Žižkov, na uznání vlastnického práva České republiky k pozemk ům p. p. č. 
1405/7 a p. p. č. 1405/8 v k. ú. Dolní Bo říkovice, v p ředloženém zn ění. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 
4.1.10. Schválení zrušení usnesení č. ZM/2017/01/005 ze dne 23.01.2017 
ZM/2018/04/098: Zastupitelstvo m ěsta Králíky ruší usnesení č. ZM/2017/01/005 ze 

dne 23.01.2017. 
Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 

4.2. Schválení dohody o spolupráci na projektu Klad sko-Orlicko-
Sněžník 

Starostka seznámila přítomné s opakovaným návrhem Dohody o spolupráci na projektu 
Kladsko-Orlicko-Sněžník“. Součástí projektu je stavba rozhledny na Králickém 
Sněžníku, návštěvnického centra turistické oblasti Králický Sněžník u muzea K-S 14 a 
propagační aktivity na obou stranách hranice. K projektu přistoupila také obec Dolní 
Morava se záměrem vybudovat parkoviště u komunikace spojující Dolní Moravu s 
Horní Lipkou. 

ZM/2018/04/099: Zastupitelstvo m ěsta Králíky schvaluje Dohodu o spolupráci na 
projektu „Kladsko-Orlicko-Sn ěžník“ realizovaného z prost ředků programu 
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Interreg V-A Česká republika – Polsko mezi m ěstem Králíky, Stowarzyszeniem 
Gmin Ziemi Kłodzkiej (Sdružením obcí Kladska), ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300 
Kłodzko, Gminou (obcí) Stronie Śląskie, ul. Ko ściuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 
a obcí Dolní Morava, 561 69 Dolní Morava 35. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno) 
 
4.3. Zrušení Fondu obnovy majetku a plánu obnovy ma jetku 

Ing. Magdalena Berková, vedoucí finančního odboru, seznámila přítomné s návrhem na 
zrušení fondu obnovy majetku a v souvislosti s tím i plánu obnovy majetku a podrobně 
vysvětlila důvody jeho zrušení. Po proběhlé diskusi navrhla hlasovat o připraveném 
usnesení. 

ZM/2018/04/100: ZM schvaluje zrušení fondu obnovy m ajetku a plánu obnovy 
majetku. 

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

 
4.4. Prezentace Odboru územního plánování a stavebn ího ú řadu 

Ing. Dana Nosková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu, 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. 

 
7. Vstupy zastupitel ů 
Starostka informovala o termínu příštího jednání ZM, které proběhne 17. září 2018. 

Zároveň to bude poslední jednání ZM v tomto volebním období. Po proběhlé diskusi 
nebylo přijato žádné usnesení. 

 
Starostka ukončila jednání v 18:28 hodin. 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
Králíky 10.07.2018 
 
Ověřovatelé: 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
David Hrda Mgr. Karel Hlava 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
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Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
starostka  místostarosta  


