
 

MĚSTO KRÁLÍKY     
 

Zastupitelstvo města Králíky 

 
     

Číslo jednací: MUKR/15073/2018/OOS/JPr 

Evidenční číslo: 15905 

Spis. znak: 101.2.1 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 

Poč. listů: 5 Počet příloh/listů příloh: 0/0      

V Králíkách:  18.09.2018 

 

Zápis z jednání č. 05 Zastupitelstva města Králíky ze dne 17.09.2018 

  
 
Přítomní členové Zastupitelstva města 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 úřad Králíky byli přítomni: 

Ing. Martin Košťál, Ing. Roman Švéda, Ing. Magdalena Berková, Ing. Věra Kubíčková, 

Jitka Prausová, Bc. Šverák. 

 

Pozvaní hosté: Ing. Štěpán Brus, jednatel společnosti Mix Max Energetika; Ing. Hana 

Jeníčková z Pozemkového úřadu Ústí nad Orlicí. 

 

 
Program: 

1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů 

2. Schválení programu 

3. Zpráva z jednání RM 

4. Hlavní jednání 

 

  4. 1. Majetkové operace 

  4. 2. Zhodnocení hospodaření města za uplynulé volební období 

  4. 3. Schválení smluv o poskytnutí úvěru na financování projektů „Intenzifikace  

 ČOV Králíky“ a „Rozvoj a posilování ICT Městského úřadu Králíky“ 

  4. 4. Schválení poskytnutí dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Králíky 

  4. 5. Aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací 

  4. 6. Investiční záměr výstavby akce s názvem „Realizace centrálního zdroje  

 dodávky tepla pro ZUŠ, MŠ Moravská, ZŠ Moravská s instalací KVET“ 

  4. 7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Králíky 

  4. 8. Informace o vývoji kvality vody v Červeném Potoce 
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  4. 9. Schválení smlouvy o způsobu spolufinancování příspěvku na STD Králíky 

  4.10. Úprava Pravidel financování pro osadní výbory 

  4.11. Prezentace majetkového odboru 

 

5. Informace z MěÚ 

6. Vstupy občanů 

7. Vstupy zastupitelů 

 

1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů 
Starostka města Jana Ponocná zahájila zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 

a občanů na posledním jednání zastupitelstva ve volebním období 2014 až 2018. Dále 

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 09.07.2018 pan David Hrda a Mgr. Karel Hlava nevznesli připomínky 

k zápisu. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni pan Antonín Vyšohlíd 

a Ing. Pavel Strnad. 

ZM/2018/05/101: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání pana Antonína 

Vyšohlída a pana Ing. Pavla Strnada. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 

1    2    3    4    5   6    7    8    9   12  13  14  15 

A   A   A   A   A   A   A   A   Z   A   A   A   A 

 

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

o zveřejněném návrhu programu. 

ZM/2018/05/102: ZM schvaluje program jednání ZM č. 05. 

Hlasování: 13:0:0 (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. Plán společných zařízení pro KPÚ Heřmanice u Králík 

Starostka přivítala hosta dnešního jednání paní Ing. Hanu Jeníčkovou z Pozemkového 

úřadu Ústí nad Orlicí, zpracovatelku plánů společných zařízení pro komplexní 

pozemkové úpravy všech katastrálních území spadajících pod ORP Králíky, která 

podrobně seznámila přítomné s problematikou tvorby Plánu společných zařízení 

pro KPÚ Heřmanice u Králík. Přítomným zastupitelům byl předložen k projednání dopis 

pana Josefa Kopeckého k této problematice, který starostka dnes obdržela. 

Po proběhlé diskusi bylo přijato připravené usnesení. 

ZM/2018/05/103: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje Plán společných zařízení 

pro Komplexní pozemkovou úpravu Heřmanice u Králík v předloženém znění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
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4.1.02. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 506 v k. ú. Králíky 

ZM/2018/05/104: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 506 

– zahrady o výměře 820 m2 v k. ú. Králíky p. J. B., Králíky. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4.1.03. Schválení prodeje volné bytové jednotky č. 583/6 v bytovém domě čp. 583 v ul. 

Františka Palackého v Králíkách dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

ZM/2018/05/105: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej volné bytové 

jednotky č. 583/6 o velikosti 38,6 m2 ve 2. nadzemním podlaží bytového domu čp. 

583 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

domu a pozemcích st. p. č. 729 a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 1325/10000 

p. Z. Z., Mohelnice s tím, že smluvní strany v souladu s ust. § 1125 se vzdají 

předkupního práva dle § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4.1.04. Schválení prodeje volné bytové jednotky 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/2018/05/106: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej volné bytové 

jednotky č. 583/7 o velikosti 35,90 m2 ve 2. nadzemním podlaží bytového domu 

čp. 583 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

domu a pozemcích st. p. č. 729 a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 1232/10000 

p. R. K., Hanušovice s tím, že smluvní strany v souladu s ust. § 1125 se vzdají 

předkupního práva dle § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Hlasování:13:0:0 (schváleno) 

 

4.1.05. Schválení prodeje spoluvlastnického podílu ve výši ideální ½ na pozemku p. p. č. 

968/2 v k. ú. Dolní Boříkovice 

ZM/2018/05/107: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej spoluvlastnického 

podílu ve výši ideální ½ na pozemku p. p. č. 968/2 – trvalém travním porostu 

o výměře 277 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice manželům L. a K. S., Praha-Horní 

Měcholupy. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4.1.06. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 428/4 v k. ú. Dolní Boříkovice 

ZM/2018/05/108: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 

428/4 – trvalého travního porostu o výměře 696 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice 

manželům L. a J. Ž., Olšany. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4.1.07. Schválení prodeje pozemků p. p. č. 555/1, p. p. č. 555/2, p. p. č. 555/3 a p. p. č. 

555/5 v k. ú. Dolní Hedeč  

ZM/2018/05/109: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemků p. p. č. 

555/1 – ostatní plochy o výměře 22 m2, p. p. č. 555/2 – vodní plochy o výměře 534 

m2, p. p. č. 555/3 – ostatní plochy o výměře 342 m2 a p. p. č. 555/5 – vodní plochy 

o výměře 44 m2 v k. ú. Dolní Hedeč p. M. B., Králíky. 
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Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4.1.08. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 2485 v k. ú. Horní Lipka 

ZM/2018/05/110: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 

2485 – trvalého travního porostu o výměře 3 314 m2 v k. ú. Horní Lipka p. N. J., 

Olomouc. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4.1.09. Schválení prodeje části pozemku p. p. č. 1533/1 v k. ú. Dolní Boříkovice, která je 

nově označena jako p. p. č. 1533/3 

ZM/2018/05/111: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 

1533/3 – ostatní plochy o výměře 187 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice do podílového 

spoluvlastnictví, a to: 

- ideální ½ p. E. N., Hradec Králové a 

- ideální ½ manželům L. a K. S., Praha-Horní Měcholupy. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4.1.10. Schválení 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/2018/05/112: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje směnu pozemku p. p. č. 

3481 – trvalého travního porostu o výměře 221 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice 

ve vlastnictví města Králíky za části pozemků p. p. č. 355/4 – trvalého travního 

porostu o výměře cca 29 m2, p. p. č. 480/1 – trvalého travního porostu o výměře 

cca 7 m2 a p. p. č. 3478 – trvalého travního porostu o výměře cca 72 m2 vše v k. ú. 

Dolní Boříkovice ve vlastnictví p. M. D., Králíky, za kupní cenu ve výši znaleckého 

posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 s tím, že rozdíl kupních cen uhradí p. D. 

a náklady spojené s převodem uhradí město Králíky. Zároveň Zastupitelstvo 

města Králíky schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě v 

předloženém znění. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 

1    2    3    4    5   6    7    8    9   12  13  14  15 

A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   Z   A   A 

 

4.1.11. Schválení 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 manželů Z. a D. S. vše v k. ú. Dolní Boříkovice  

ZM/2018/05/113: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje směnu pozemků p. p. č. 

288/6 – ostatní plochy o výměře 43 m2, p. p. č. 288/11 – trvalého travního porostu 

o výměře 92 m2 a části p. p. č. 288/9 – trvalého travního porostu o výměře cca 

7 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví města Králíky za části pozemků 

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 výměře cca 36 m2 vše v k. ú. Dolní 

Boříkovice ve vlastnictví manželů Z. a D. S., Králíky, za kupní cenu ve výši 

znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 s tím, že rozdíl kupních cen 

uhradí manželé S. a náklady spojené s převodem uhradí město Králíky. Zároveň 

Zastupitelstvo města Králíky schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné 

smlouvě v předloženém znění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
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4.1.12. Schválení záměru prodeje pozemků p. p. č. 1397/1 a části p. p. č. 1397/2 v k. ú. 

Dolní Boříkovice 

ZM/2018/05/114: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemků 

p. p. č. 1397/1 – trvalého travního porostu o výměře 45 m2 a části p. p. č. 1397/2 – 

trvalého travního porostu o výměře cca 38 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní 

cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 

spojené s převodem. Současně Zastupitelstvo města Králíky schvaluje zřízení 

na předmětných pozemcích právo provedení stavby – chodníku dle § 1240 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

pro stavebníka město Králíky, právo provedení stavby se zřizuje na dobu 20 let 

a bezúplatně, a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4.1.13. Schválení záměru prodeje pozemků st. p. č. 110, p. p. č. 3234 a části p. p. č. 3238 

v k. ú. Dolní Boříkovice 

ZM/2018/05/115: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemků 

st. p. č. 110 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 239 m2, p. p. č. 3234 – ostatní 

plochy o výměře 1 613 m2 a části p. p. č. 3238 – ostatní plochy o výměře cca 189 

m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 

však ve výši 120 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + DPH, u nezastavěné 

části pozemku p. p. č. 3234 nejméně však ve výši 50 Kč/m2, a ukládá záměr 

prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4.1.14. Neschválení záměru prodeje části pozemku p. p. č. 609 v k. ú. Dolní Boříkovice 

ZM/2018/05/116: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje záměr prodeje části 

pozemku p. p. č. 609 – trvalého travního porostu o výměře cca 1 000 m2 v k. ú. 

Dolní Boříkovice. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4.1.15. Nákup pozemku p. p. č. 2127 v k. ú. Dolní Boříkovice 

ZM/2018/05/117: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje nákup pozemku p. p. č. 2127 

– ostatní plochy o výměře 96 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice od p. P. B., Králíky, a 

současně schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4.1.16. Neschválení dohody o splácení dluhu mezi městem Králíky a p. R. G. 

ZM/2018/05/118: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje uzavření dohody 

o splácení dluhu mezi městem Králíky a p. R. G., Žďár nad Sázavou. 

Hlasování: 12:1:0 (schváleno) 

1    2    3    4    5   6    7    8    9   12  13  14  15 

A   A   N   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A 

 

4.2. Zhodnocení hospodaření města za uplynulé volební období 
Starostka města Jana Ponocná podrobně zhodnotila hospodaření města v průběhu 

volebního období. 

ZM/2018/05/119: Zastupitelstvo města Králíky bere na vědomí informaci 

o hospodaření města v průběhu volebního období 2014 – 2018 a o stavu 

finančních prostředků a vybraných závazků a pohledávek k 17.09.2018. 
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Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4.3. Schválení smluv o poskytnutí úvěru na financování projektů 

„Intenzifikace ČOV Králíky“ a „Rozvoj a posilování ICT Městského 

úřadu Králíky“ 
Ing. Magdalena Berková, vedoucí finančního odboru, předložila k projednání smlouvy 

o poskytnutí úvěru a vysvětlila podrobnosti jednotlivých úvěrů. Po proběhlé diskusi byla 

přijata připravená usnesení. 

ZM/2018/05/120: ZM schvaluje, podle § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, uzavření smlouvy o úvěru do výše 25.000.000,00 Kč mezi firmou 

Česká spořitelna, a. s., sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 

45244782 a městem Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČO 00279072, 

na financování projektu „Intenzifikace ČOV Králíky“ v předloženém znění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

ZM/2018/05/121: ZM schvaluje, podle § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, uzavření smlouvy o úvěru do výše 9.000.000,00 Kč mezi firmou 

Česká spořitelna, a. s., sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 

45244782 a městem Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČO 00279072, 

na financování projektu „Rozvoj a posilování ICT Městského úřadu Králíky“ 

v předloženém znění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4.4. Schválení poskytnutí dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných 

hasičů Králíky 
Ing. Roman Švéda, zástupce vedoucího odboru organizačního a správního, předložil 

žádost SDH Králíky o dotaci z rozpočtu města Králíky na činnost. Po proběhlé diskusi 

bylo přijato připravené usnesení. 

ZM/2018/05/122: ZM schvaluje dotaci na činnost ve výši 55.500 Kč subjektu SH ČMS 

– Sbor dobrovolných hasičů Králíky, Karla Čapka 316, 561 69 Králíky, IČO 

61238449. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4. 5. Aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací 
Ing. Roman Švéda, seznámil přítomné se změnami zřizovacích listin příspěvkových 

organizací. Po proběhlé diskusi byla přijata připravená usnesení. 

ZM/2018/05/123: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, okres Ústí 

nad Orlicí s účinností od 01.10.2018 a vydává ji v plném znění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

ZM/2018/05/124: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Mateřská škola, Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 

s účinností od 01.10.2018 a vydává ji v plném znění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
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ZM/2018/05/125: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Mateřská škola, Pivovarská, Králíky, okres Ústí 

nad Orlicí s účinností od 01.10.2018 a vydává ji v plném znění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

ZM/2018/05/126: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Základní škola Králíky s účinností od 01.10.2018 

a vydává ji v plném znění. 

 

ZM/2018/05/127: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Základní umělecká škola Králíky s účinností 

od 01.10.2018 a vydává ji v plném znění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

ZM/2018/05/128: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Školní jídelna Králíky s účinností od 01.10.2018 a vydává 

ji v plném znění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

ZM/2018/05/129: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Městská knihovna Králíky s účinností od 01.10.2018 

a vydává ji v plném znění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

ZM/2018/05/130: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Městské muzeum Králíky s účinností od 01.10.2018 

a vydává ji v plném znění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

ZM/2018/05/131: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Klub Na Střelnici s účinností od 01.10.2018 a vydává ji 

v plném znění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4. 6. Investiční záměr výstavby akce s názvem „Realizace centrálního 

zdroje dodávky tepla pro ZUŠ, MŠ Moravská, ZŠ Moravská 

s instalací KVET“ 
Starostka přivítala v sále Ing. Štěpána Bruse, jednatele společnosti Mix Max Energetika, 

který vysvětlil podrobnosti nového centrálního zdroje dodávky tepla pro ZUŠ, MŠ 

Moravská, ZŠ Moravská. Součástí nového zdroje tepla bude instalace KVET 

(kogenerační jednotka s plynovým motorem). 

ZM/2018/05/132: ZM schvaluje nabytí majetku společností Služby města Králíky 

s. r. o., Růžová 462, 561 69 Králíky, IČO 26007959, realizací akce: „Realizace 

centrálního zdroje dodávky tepla pro ZUŠ, MŠ Moravská, Základní školu Králíky 

s instalací KVET“. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
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4. 7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Králíky 
Bc. Pavel Šverák, předložil přítomným zastupitelům návrh smlouvy a informoval 

o schválené dotaci z pardubického kraje na obnovu pietního místa věnovaného obětem 

I. světové války v Dolní Hedeči. 

ZM/2018/05/133: ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Králíky ve výši 84.525 Kč mezi městem Králíky a p. R. V., Ústí nad Orlicí, 

vlastníkem památníku obětem I. světové války, Dolní Hedeč, v předloženém 

znění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4. 8. Informace o vývoji kvality vody v Červeném Potoce 
Starostka Jana Ponocná informovala o vývoji kvality vody v nově vybudovaném 

vodovodním přivaděči do Červeného Potoka a s dopisem společnosti Vodovody 

a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., o vývoji pH vody a dále s monitoringem 

pH vody od 10.05.2016 do 20.08.2018. 

ZM/2018/05/134: Zastupitelstvo města Králíky bere na vědomí informaci společnosti 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí o vývoji kvality pitné vody 

v Červeném Potoce, včetně přehledu dlouhodobého vývoje. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4. 9. Schválení smlouvy o způsobu spolufinancování příspěvku 

na STD Králíky 
Starostka Jana Ponocná seznámila přítomné s návrhem smlouvy, která je připravena 

na základě dohody mezi starosty obcí v ORP Králíky a v souvislosti s poskytnutím 

finančního příspěvku Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí a dále s navrženým podílem 

jednotlivých obcí na financování příspěvku. 

ZM/2018/05/135: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje Smlouvu o způsobu 

financování příspěvku na podporu fungování sociální služby – sociálně 

terapeutické dílny ve městě Králíky mezi městem Králíky a obcemi Červená 

Voda, Mladkov, Lichkov a Dolní Morava. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 

4.10. Úprava Pravidel financování pro osadní výbory 
Místostarosta Mgr. Martin Hejkrlík předložil k projednání úpravu Pravidel financování 

pro OV a vysvětlil důvod změny financování.  

ZM/2018/05/136: ZM schvaluje Pravidla financování pro osadní výbory 

v předloženém znění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
Z další části jednání se omluvil David Hrda a opustil jednací sál. 

 

4.11. Prezentace majetkového odboru 
Ing. Věra Kubíčková, vedoucí majetkového odboru, seznámila přítomné s připravenou 

prezentací o náplni a činnostech, které jsou na odboru vykonávány jednotlivými 

pracovnicemi. Nebylo přijato žádné usnesení. 
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5. Informace z MěÚ 
Ing. Martin Košťál, tajemník Městského úřadu Králíky, seznámil přítomné s personální 

problematikou na úřadě a s vyhlášením dvou výběrových řízení na odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví. Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

6. Vstupy občanů 
Po proběhlé diskusi nebylo přijato žádné usnesení. 

 

7. Vstupy zastupitelů 
Místostarosta Mgr. Martin Hejkrlík seznámil přítomné s připravenou prezentací o přípravě 

aktualizace projektové dokumentace nové sportovní haly a návštěvě 4 vybudovaných 

sportovních hal v Třebši, Skutči, Jeseníku a ve Svitavách. Po proběhlé diskusi nebylo 

přijato žádné usnesení. 

 

Ing. Pavel Strnad pozval zastupitele tohoto i nového volebního období, všechny 

porevoluční starosty a budoucího starostu města na slavnostní koncert Boni Pueri 

v sobotu 27.10.2018 v 16:00 hodin v Poutním kostele v Dolní Hedeči u příležitosti 100. 

výročí vzniku Československé republiky a poděkoval paní starostce za sponzorování 

tohoto koncertu. 

 

Starostka na závěr shrnula tři volební období, poděkovala zastupitelům za spolupráci a 

předala jim knihu Králíky a okolí v průběhu staletí, oficiálně se s nimi rozloučila a 

ukončila jednání ve 21:10 hodin. 

 

Po ukončení jednání byli přítomní zastupitelé pozváni k přípitku s občerstvením k ukončení 

volebního období zastupitelstva. 

 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

Králíky 19.09.2018 

 

Ověřovatelé: 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Antonín Vyšohlíd Ing. Pavel Strnad 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 

starostka  místostarosta  


