
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 1 

konaného dne 13. ledna 2004 
 

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Ing. Roman Kosuk ( 1 )     Mgr. Zdeněk Němeček ( 9 ) 
Mgr. Alena Krabcová ( 2 )     Pavel Kalianko ( 10 ) 
Mgr. Jiří Stejskal ( 3 ) Ing. Pavel Strnad ( 11 ) 
Jan Škarka ( 4 )              Jan Holčapek ( 12 ) 
Jarmila Venzarová (6)     MUDr. Marie Špičková ( 13 ) 
Mgr. Dušan Krabec (7)     Mgr. Karel Hlava (14) 
Arnošt Juránek ( 8 )      Antonín Vyšohlíd ( 15 ) 
 
Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   0  zdržel se hlasování,   x  nepřítomen 
 
Nepřítomní členové zastupitelstva města: omluvena Mgr. Jarmila Berková ( 5 ) 
 
Za MěÚ: 
Bc. Miroslav Bouška, pí Kubíčková, pí Pecháčková 
 
Program jednání: 

 
01. Zahájení prezentace 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
03. Zprávy RM 
04. Hlavní jednání 

4.1 Majetkové operace 
4.2 Fond rozvoje bydlení 
4.3 Rozpočtové změny 

05. Vstupy občanů 
06. Vstupy zastupitelů   

 

01. Zahájení a prezence 
Starosta města Mgr. Krabec zahájil zasedání přivítáním přítomných členů ZM Králíky. Ing. 

Kosuk navrhl doplnění programu ZM bodem 4.4 Zadávání veřejných zakázek, a Ing. 
Strnad požádal v bodě 4.1 Majetkových operací o projednání odpisu nedobytné 
pohledávky za panem Růžičkou. Takto byl program jednání schválen. 

 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
Ověřovatelé zápisu z minulého jednání ZM dne 9. 12. 2003 Mgr. Němeček a  Mgr. Stejskal a 

z mimořádného jednání ZM dne 16. 12. 2003 Mgr. Hlava a p. Holčapek nevznesli 
připomínky. 
Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni paní Mgr. Krabcová a pan Vyšohlíd. 
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Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + + x + + + + + + + + + + 
 
 
 
03. Zprávy rady města 
 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl pan Škarka. 
Ing. Kosuk– domnívá se, že pokud ZM nedalo žádné doporučení, RM zvolením jednatele 

spol. s r.o. porušila stanovy společnosti s.r.o. 
Mgr. Krabec – ZM se neshodlo na žádném doporučení na jednatele spol. s r.o., RM tedy 

neměla žádného doporučeného kandidáta, proto vybírala sama. Jiným možným způsobem 
by bylo svolat další mimořádné ZM, ale rychlé vyřízení bylo naléhavé. Jednatele jmenuje 
a odvolává podle obchodního zákoníku valná hromada a tou je v případě Služeb města 
Králíky s. r. o., ve smyslu schválených stanov, rada města. 

Ing. Kosuk – upozornil na střet zájmů jednoho z radních, když v RM hlasoval o dodatku ke 
smlouvě mezi městem a Rolnickou společností Červená Voda, jejíž je spolumajitelem. 

p. Kalianko – se domnívá, že ke střetu zájmu nemohlo dojít, jelikož při uvedeném hlasování 
Rolnická společnost  přicházela o část pozemků ve prospěch města. 

Ing. Kosuk – vznesl dotaz, jestli není v rozporu s vyhláškou o pronajímání bytů proběhlá 
směna nájemníků městského bytu s nájemníky bytu družstevního, kterou schvalovala RM. 

pí Kubíčková – jedná se pouze o výměnu nájemníků. 
 
 
04. Hlavní jednání  

 
4.1 Majetkové operace  
 

4.1.1 Prodej části pozemku p.p.č. 2076/1 v k.ú. Králíky (nově označena jako p.p.č. 2076/4 
v k.ú. Králíky) 
Obsah: O koupi části pozemku požádala společnost s r.o. M+K, Králíky 6. Jedná se o 

pozemek zastavěný letní terasou, která navazuje na hotel Beseda. Pozemek je nově 
označen jako p.p.č. 2076/4 o výměře 26 m2, žadatel má uzavřenou nájemní smlouvu. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 300,-- Kč/m2+náklady spojené 
s převodem, tj. 8.558,-- Kč. 

ZM/2004/01/001: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2076/4 v k.ú. Králíky společnosti 
s r.o. M + K, IČ 62028529, se sídlem Velké náměstí čp. 6, Králíky za kupní cenu 
8.558,-- Kč. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 + + + x + + + + + + + + + + 
 
4.1.2 Prodej pozemků p.p.č. 1374/1 a 1374/3 v k.ú. Horní Lipka 
Obsah: O koupi pozemků p.p.č. 1374/1 a 1374/3 v k.ú. Horní Lipka požádal pan Poslušný 

z Ústí nad Orlicí za účelem scelení pozemků a údržby chaty. Jedná se o pozemky o 
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výměře 436 m2. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 20,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 9.508,-- Kč. 

ZM/2004/01/002: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1374/1 a 1374/3 v k.ú. Horní 
Lipka panu Františku Poslušnému, Ústí nad Orlicí 1145 za kupní cenu 9.508,-- Kč. 

14:0:0 (schváleno) 
4.1.3 Prodej pozemků p.p.č. 1374/2 v k.ú. Horní Lipka 
Obsah: O koupi pozemku p.p.č. 1374/2 v k.ú. Horní Lipka požádali manželé Burešovi za 

účelem scelení pozemků a údržby chaty. Jedná se o pozemek o výměře 53 m2. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 20,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem, 
tj. 1.660,-- Kč. 

ZM/2004/01/003: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1374/2 v k.ú. Horní Lipka 
manželům MUDr. Petru a MUDr. Aleně Burešovým, Nové Město na Moravě 721 za 
kupní cenu 1.660,-- Kč. 

14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.4 Prodej pozemku st.p.č. 175 v k.ú. Králíky 
Obsah: O prodej pozemku požádali spoluvlastníci bytového domu čp. 295 v ul. Dlouhá 

v Králíkách. Jedná se o zastavěnou plochu pod bytovým domem, část tvoří dvůr, o 
výměře 457 m2, pozemek mají žadatelé v pronájmu. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 110,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 52.348,-- Kč. 

ZM/2004/01/004: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 175 v k.ú. Králíky do podílového 
spoluvlastnictví vlastníkům bytového domu čp. 295 v k.ú. Králíky: 
• manželům Josefu a Miloslavě Mannlovým, Králíky 295 spoluvlastnický podíl ve výši 

4/10 za kupní cenu 20.938,-- Kč 
• manželům Zdeňkovi a Marii Zezulkovým, Králíky 295 spoluvlastnický podíl ve výši 

3/10 za kupní cenu 15.705,-- Kč 
• manželům Antonínu a Martě Neterdovým, Králíky 295 spoluvlastnický podíl ve výši 

3/10 za kupní cenu 15.705,-- Kč. 
14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.5 Prodej pozemku p.p.č. 398/20 v k.ú. Králíky  
Obsah: O koupi pozemku požádala paní Polanská z Dolních Boříkovic. Jedná se o pozemek o 

výměře  144 m2, který žadatelka užívá jako zahradu u čp. 609 a má ho oplocen. Na 
užívání pozemku je uzavřena nájemní smlouva. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 10.000,-- Kč. 

ZM/2004/01/005: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 398/20 v k.ú. Králíky paní Pavle 
Polanské, Dolní Boříkovice 8  za kupní cenu 10.000,-- Kč. 

14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.6 Prodej pozemku p.p.č. 1822/20 v k.ú. Králíky  
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Beranovi za účelem trvalého užívání pozemku 

jako zahradu. Jedná se o pozemek o výměře 264 m2, který žadatelé užívají na základě 
nájemní smlouvy. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 50,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 14.126,-- Kč. 

ZM/2004/01/006: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1822/20 v k.ú. Králíky manželům 
Antonínu a Boženě Beranovým, Králíky 665 za kupní cenu 14.126,-- Kč. 

14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.7 Prodej pozemků p.p.č. 2020 a 2023 v k.ú. Dolní Boříkovice 
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Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Moravcovi z Králík za účelem údržby pozemků u 
nemovitosti čp. 3, kterou vlastní. Jedná se o pozemky o výměře 324 m2, pozemky mají 
v pronájmu. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 10,-Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 3.860,-- Kč. 

ZM/2004/01/007: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 2020 a 2023 v k.ú. Dolní 
Boříkovice manželům Milanu a Zdeňce Moravcovým, Králíky 842 za kupní cenu 
3.860,--Kč. 

14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.8 Prodej části pozemku p.p.č. 1820/15 v k.ú. Králíky (nově označena jako p.p.č. 
1820/43 v k.ú. Králíky) 
Obsah: O koupi pozemku o výměře 99 m2 požádali manželé Prausovi a Vavříkovi z Králíky 

za účelem vybudování chodníku, zatravnění a zřízení předzahrádky. Ostatní spoluvlastníci 
nemovitosti na st.p.č. 552 v k.ú. Králíky souhlasí s prodejem pozemku (vchod z druhé 
strany). Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 50,-- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 9.238,-- Kč. 

ZM/2004/01/008: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1820/43 v k.ú. Králíky do 
podílového spoluvlastnictví: 
• manželům Romanu a Jitce Prausovým, Králíky 406 ideální ˝ za kupní cenu 4.619,-- 

Kč 
• manželům Ladislavu a Marcele Vavříkovým, Králíky 406 ideální ˝ za kupní cenu 

4.619,-- Kč. 
14:0:0 (schváleno)  
 
4.1.9 Prodej části pozemku p.p.č. 1897/2 v k.ú. Králíky (nově označena jako p.p.č. 1897/4 
v k.ú. Králíky) a zároveň nákup části pozemku p.p.č. 2072/17 v k.ú. Králíky (nově 
označena jako p.p.č. 2072/52 v k.ú. Králíky) 
Obsah: O koupi pozemku požádali paní Vraštilová a pan Vraštil z Králík za účelem 

majetkoprávního vypořádání pozemků u nemovitosti čp. 151 v k.ú. Králíky, kterou 
žadatelé vlastní. Přes pozemek žadatele p.p.č. 2072/17 v k.ú. Králíky vede místní 
komunikace, a zároveň žadatelé užívají část pozemku p.p.č. 1897/2 v k.ú. Králíky o 
výměře 54 m2 ve vlastnictví města Králíky. Záměr směny pozemků byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena ve výši znaleckého posudku + náklady spojené s převodem. Cena 
pozemku p.p.č. 1897/4 v k.ú. Králíky ve vlastnictví města je 4.508,-- Kč, cena pozemku 
p.p.č. 2072/52 v k.ú. Králíky ve vlastnictví Vraštilových je 2.920,-- Kč, rozdíl ceny ve 
výši 1.588,-- Kč uhradí Vraštilovi. 

ZM/2004/01/009: ZM schvaluje směnu nově zaměřeného pozemku p.p.č. 1897/4 v k.ú. 
Králíky ve vlastnictví města Králíky, kupní cena 4.508,-- Kč, za nově zaměřený  
pozemek p.p.č. 2072/52 v k.ú. Králíky ve vlastnictví paní Marie Vraštilové, Králíky 
151 a pana Zdeňka Vraštila, Valtická 3, Brno-Vinohrady, kupní cena 2.920,-- Kč, 
rozdíl kupní ceny ve výši 1.588,-- Kč uhradí Vraštilovi. 

14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.10 Prodej spoluvlastnických podílů ve výši 1/12 na kolně na st.p.č. 551 a st.p.č. 551 
v k.ú. Králíky  
Obsah: Jedná se o kolny, které přísluší k bytům č. 4 a č. 8 v čp. 404 v ul. U Zastávky 

v Králíkách. Vlastníkem těchto bytů je paní Fojtíková a manželé Rychetští. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn. Předmětem prodeje jsou jednotlivé spoluvlastnické 
podíly na objektu a stavební parcele. Kupní cena u spoluvl. podílu 1/12 na kolně a st.p.č. 
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551 je 3.873,-- Kč. Do doby prodeje všech spoluvl. podílů navrhuje MO uzavřít smlouvu 
o smlouvě budoucí. 

ZM/2004/01/010: ZM schvaluje prodej jednotlivých spoluvlastnických podílů na 
ostatním stavebním objektu – kolně na st.p.č. 551 a st.p.č. 551 v k.ú. Králíky: 

• spoluvl. podíl ve výši 1/12 paní Marii Fojtíkové, Králíky 25 za kupní cenu 3.873,- Kč 
• spoluvl. podíl ve výši 1/12 manželům Haně a Milanu Rychetským, Králíky 720 za 

kupní cenu 3.873,-- Kč. Zároveň schvaluje do doby prodeje všech spoluvl. podílů 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí. 

 14:0:0 (schváleno)  
 
4.1.11 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 385 v k.ú. Králíky  
Obsah: O koupi pozemku o výměře 548 m2 požádali manželé Kubíčkovi za účelem užívání 

oplocené zahrady u čp. 317 v ul. K. Čapka v Králíkách. Polovinu pozemku mají 
v pronájmu, druhou polovinu měl v pronájmu zesnulý bratr. Odbor VTS s prodejem 
souhlasí, navrhuje prodej za účelem výstavby RD. Dle odboru RR je ÚP zpracován, 
pozemek není určen k zastavění. Vzhledem k umístění parcely v blízkosti centra města, 
v památkové zóně doporučuje zástavbu RD, to vyřeší nový ÚP včetně alternativ. RM 
nedoporučila prodej pozemku. 

p. Kosuk – navrhuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 385 v k.ú. Králíky. 
 
ZM/2004/01/011: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 385 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 1:11:2 (neschváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ - - - x - 0 - - - - - 0 - - 
 
 
ZM/2004/01/012: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 385 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 + + + x + + + + + + + 0 + + 
 
 
 
4.1.12 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 543/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Eliášovi za účelem zajištění přístupu 

k nemovitosti čp. 12, kterou vlastní. Jedná se o pozemek o výměře 125 m2. Odbor VTS 
s prodejem souhlasí, využití je jako přístup k domu. Dle odboru RR není ÚP zpracován, 
není námitek, není-li pozemek využitelný pro zlepšení průjezdních parametrů silnice. Na 
pozemku vázne věcné břemeno vodního zdroje pro oprávněnou a.s. VaK Jablonné nad 
Orlicí. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 10,-- Kč/m2+náklady spojené 
s převodem. 

ZM/2004/01/013: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 543/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
za kupní cenu 10,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem a ukládá záměr zveřejnit. 

 
Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + + x + + + + + 0 0 + + + 
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4.1.13 Prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu kupní ceny a posunutí splatnosti 
kupní ceny za prodej bytu č. 4 v čp. 404 v ul. U Zastávky v Králíkách 
Obsah: Město Králíky uzavřelo dne 31.01.2003 s manžely Josefem a Kateřinou Duškovými, 

Králíky 404 kupní smlouvu na prodej bytu č. 4 v čp. 404 v ul. U Zastávky v Králíkách za 
kupní cenu 53.488,-- Kč. Kupní smlouva byla zaregistrovaná dne 05.02.2003. Jelikož 
kupující zaplatili zálohu kupní ceny ve výši 10.000,-- Kč, vyzval dne 09.04.2003 
majetkový odbor kupující k doplacení zbytku kupní ceny ve výši 43.488,-- Kč. Kupující 
kupní cenu však neuhradili. MO několikrát ústně upomínal paní Duškovou a pana Duška 
a dne 27.08.2003 vyzval k zaplacení kupující písemně upomínkou. Dne 27.11.2003 
požádal pan Dušek o prominutí povinnosti v určeném termínu splatit kupní cenu a o 
odložení platby do 31.03.2004. Současně požádal o prominutí pokuty, svoji žádost 
odůvodňuje výstavbou RD a pracovní neschopností. Smluvní pokuta činí 1.605,-- Kč za 
každý, byť započatý měsíc prodlení, tj. k dnešnímu dni činí smluvní pokuta 11.235,-- Kč. 

 MO dle evidence katastru nemovitostí zjistil, že manželé Duškovi předmětný byt v roce 
2003 prodali manželům Rychetským a od 01.08.2003 je byt předán novému vlastníkovi. 
RM nedoporučila posunutí splatnosti kupní ceny za prodej bytu a rovněž nedoporučila 
prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu kupní ceny. 

ZM/2004/01/014: ZM neschvaluje prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu kupní 
ceny a posunutí splatnosti kupní ceny za prodej bytu č. 4 v čp. 404 v ul. U Zastávky 
v Králíkách manželům Kateřině a Josefu Duškovým, Králíky 404. 

       Zároveň ukládá kupní cenu a smluvní pokutu od manželů Duškových vymáhat.   
14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.14 Snížení kupní ceny pozemku p.p.č. 547 v k.ú. Dolní Hedeč ZM/2003/11/208  
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Schweidlerovi z Dolní Hedeče. ZM dne 

14.10.2003 schválilo prodej těchto pozemků o výměře 4543 m2 za kupní cenu 20,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem. Manželé Schweidlerovi obdrželi podklady pro sepis 
kupní smlouvy. Žádají o snížení kupní ceny pozemků na 10,-- Kč/m2, žadatelé uvádí, že 
neví, proč je za 1 m2 20,-- Kč, když některé parcely se na Dolní Hedeči prodávají za 10,-- 
Kč/m2. O pozemky mají trvalý zájem. RM vzala na vědomí žádost o snížení kupní ceny. 

ZM/2004/01/015: ZM revokuje usnesení ZM/2003/11/208 a schvaluje prodej pozemků 
p.p.č. 551 za kupní cenu 20,-- Kč/m2 a p.p.č. 547 za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem vše v k.ú. Dolní Hedeč manželům Heleně a Gerhardu 
Schweidlerovým, Dolní Hedeč 14. 

Hlasování: 12:1:1 (schváleno) 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + 0 + x + + + + + - + + + + 
 
 
4.1.15 Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1900/12, 1900/14, 1900/15, 1902/16, 1902/17 a 
p.p.č. 447/16 v k.ú. Králíky 
Obsah: Na základě usnesení ZM/2003/13/253 ze dne 11.11.2003 týkající se bezúplatného 

převodu pozemků podle ustanovení § 5 odst.1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, byla nově zaměřena lokalita „Skřivánek“. Vzhledem k tomu, že město požádalo 
o bezúplatný převod pozemků již v roce 1999, je potřebné aktualizovat bezúplatný 
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převod. Podle nového zaměření na oddělení již v územně plánovací dokumentaci řešené 
návrhové plochy zástavby rodinnými domy v lokalitě „Skřivánek“ se jedná o bezúplatný 
převod pozemků dle GP č. 1109-951/2003 o celkové výměře 55278 m2. 

ZM/2004/01/016: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků podle ust. § 5 odst. 1 
zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků, ve 
znění pozdějších předpisů – p.p.č. 1900/12, 1900/14, 1900/15, 1902/16, 1902/17 a 
p.p.č. 447/16 v k.ú. Králíky od Pozemkového fondu ČR. 

14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.16 Odepsání pohledávky za p. Jiřím Růžičkou 
Obsah: Ing. Strnad požádal o odepsaní nedobytné pohledávky za p. Růžičkou. Jedná se o 

stejnou smlouvu jako v případě p. Kačeny, kdy paní Kozáková neměla oprávnění 
k podpisu nájemní smlouvy. Pan Kačena soudní spor vyhrál, proto lze předpokládat, že 
případný soudní spor s p. Růžičkou by dopadl obdobně. V případě p. Růžičky se jedná o 
částku 32 000,- Kč. 

ZM/2004/01/017: ZM schvaluje odepsání nedobytné pohledávky za panem Jiřím 
Růžičkou Králíky Předměstí 428 ve výši 32 000,- Kč. 

14:0:0 (schváleno) 
 
 

4.2 Fond rozvoje bydlení 
 

Obsah: Předseda komise pro projekt rozvoje bydlení pro rok 2004 Mgr. Němeček seznámil 
ZM se složením komise, jejímiž členy jsou Magda Antolová, Pavel Šverák, Marie 
Kubíčková, Marie Švédová. Dále uvedl částku vyčerpanou na rozvoj bydlení v roce 2002 
– 688 000,- Kč, v roce 2003 – 455 000,- Kč. Pro rok 2004 je určeno k čerpání 960 000,- 
Kč. Po této vstupní informaci bude o dalším v této věci ZM jednat na svém příštím 
zasedání. 

  
 

4.3 Rozpočtové změny 
 
Obsah: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení tyto úpravy 

rozpočtu: Zvýšení rozpočtu v příjmech a výdajích o dotace na: RO 22/03 – Prostředky pro 
provoz počítačových sítí = 50,00 tis. Kč, RO 23/03 – Činnost lesního hospodáře = 20,14 
tis. Kč, RO 24/03 – Sociální dávky = 1 385,00 tis. Kč, RO 25/03 – Dotace na zajištění 
provozu pečovatelské služby = 100,00 tis. Kč, RO 26/03 – Výdaje Sborů dobrovolných 
hasičů obcí = 19,20 tis. Kč, RO 27/03 – Úhradu neinvestičních výdajů ve školství = 
346,00 tis. Kč, RO 28/03 – Činnost pověřeného úřadu = 670,00 tis. Kč, RO 29/03 – 
Aktivní politiku zaměstnanosti = 115,66 tis. Kč, RO 30/03 – Interní rozpočtové opatření = 
-1 692,00 tis. Kč. 

 
ZM/2004/01/018: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení § 16 zákona číslo 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření číslo 22/03 na 
50 000,- Kč, 23/03 na 20 143,- Kč, 24/03 na 1 385 000,- Kč, 25/03 na 100 000,- Kč, 
26/03 na 19 200,- Kč, 27/03 na 346 000,- Kč, 28/03 na 670 000,- 29/03 na 115 658,- Kč 
a 30/03 na - 1 692 000,- Kč, kterými se upravuje  schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku  1 014 000,- Kč. Výše financování nebude těmito  úpravami 
změněna. 
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Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 + + + x + + + + + + + + + + 
 

 
4.4 Zadávání veřejných zakázek  

 
Obsah: Předkladatel Ing. Kosuk vyjádřil pochybnosti o způsobu zadávání veřejných zakázek 

tak, jak je provádí odbor VTS a schvaluje RM. Myslí si, že ZM nemá informace o 
průběhu zadávání veřejných zakázek a o oslovování firem. Navrhuje, aby si ZM vyhradilo 
kompetence pro zadávání veřejných zakázek. 

      Diskuze: 
      Mgr. Krabec  vysvětluje, že ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek je určen 

přesný průběh výběrového řízení od určitých částek výše. Podle jeho informací se jedná o 
zakázky od 2,5 mil. výše, do 5 mil. je to tzv. zjednodušené řízení, nad 5 mil. jsou pravidla 
ještě daleko přísnější. Částka 2,5 mil je však vysoká, již dnes musí odbor VTS při každé 
zakázce oslovit více zájemců. Protože návrh p. Ing. Kosuka nespecifikuje výši zakázky, 
od které by mělo ZM kompetenci rozhodovat, mohlo by to snížit operativnost jednání. 
Dává protinávrh, aby RM vypracovala směrnici pro zadávání veřejných zakázek, kterou 
by předložila ZM. 

ZM/2004/01/019:ZM ukládá RM vypracovat směrnici pro zadávání veřejný zakázek a 
přeložit ji na dalším jednání ZM. 

14:0:0 (schváleno) 
 
 

 
05. Vstupy občanů 

 
p. Láriš –  lyžařské stopy kolem Jeřábu neustále nájemce honitby nechává pluhovat až na 

podklad a není tedy možné zde jezdit na běžkách . Je to veliká škoda, tím spíš, že stopy 
jsou od letošního roku upravovány strojově rolbou z Červené Vody. Žádá město o 
oficiální jednání s majitelem honitby na Jeřábu panem Kopeckým. 

 
Mgr. Krabec – s panem Kopeckým se již jedná. Vlastníkem pozemků jsou Lesy ČR, které 

pronajímají honitbu (na 10 let) a uzavírají smlouvu s nájemcem honitby. Lesy ČR tedy 
mají právo určovat, co a jakým způsobem se bude v areálu honitby odehrávat. Budeme 
jednat jak s panem Kopeckým, tak s panem Valentou z Lesů ČR. Zájmem města je, 
abychom v okolí mohli nabídnout atraktivní běžecké stopy, samozřejmě v souladu 
s podmínkami ochrany přírody. 

 
p. Jungvirt – ptá se, zda rolba, na kterou město Králíky přispívá, bude upravovat také 

lyžařské stopy na našem katastru. 
 
Mgr. Krabec – uvedl, že rolba na našem katastru zřejmě upravovat lyžařské stopy nebude. 

Pokud se to podaří, budou se stopy upravovat na katastru Dolních Boříkovic, v prostoru 
pod Suchým vrchem.    
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p. Jungvirt – požádal zda by tato informace mohla být otisknuta v Králickém zpravodaji. 
 
 
 

06. Vstupy zastupitelů   
 
p. Holčapek- informoval, že v případě honitby jde pouze o dohodu s Lesy České republiky, 

nemůžeme pana Kopeckého nutit. 
 
p. Vyšohlíd – děkuje za oddíl stolního tenisu městu za dotaci, dále panu Stejskalovi za 

propůjčení sokolovny a také všem podnikatelům za věcné dary, určené na tradiční 
Vánoční turnaj ve stolním tenise. 

 
Ing. Kosuk – vznesl dotaz k rozpočtu na rok 2004, zda by nemohla být zohledněna potřeba 

opravy vedení nízkého a posílení transformačního výkonu na Dolní Hedeči formou 
příspěvku VČE, a.s.,  ze zisku za uskutečněné prodeje na území katastru obce.  

 
Ing. Strnad – v jakém stádiu zhotovení se nachází spol. s r.o. Má pan Langhans již 

podepsanou pracovní smlouvu? 
 
Mgr. Krabec – pan Langhans dosud pracovní smlouvu nemá. Založení společnosti sro se 

mírně pozdrželo na vyřizování potřebných živností, ke kterým se vypracovávají některá 
závazná stanoviska např. orgány kraje. Podklady jsou již na obchodním soudu, který ale 
provede zápis do obchodního rejstříku až po doložení všech potřebných podkladů. 

    
Ing. Strnad – jak se postupuje s předáním majetku v případě rušení příspěvková organizace a 

zakládání nové. 
 
Mgr. Krabec – majetek by měl přejít na město a až potom na novou příspěvkovou organizaci 

nebo formou trojkombinace smlouvy. Dále informoval ZM, o přípravách rozpočtu na rok 
2004 a sdělil, že na dalším jednání ZM bude předložen rozpočet ke schválení. 15 dní před 
ZM bude vyvěšen na úřední desce a na internetových stránkách města. Dále ZM 
informoval o nabídce dalšího zájemce o stavbu diskontní prodejny v Králíkách, je jím 
řetězec„PLUS diskont“. Jedná se o německou firmu, provozující v Evropě asi 3.500 
prodejen, na území ČR je jich 107. Projevili zájem o plochu vedle nynějšího benzinového 
čerpadla o velikosti cca 5.500 m2. Preferují prodej českého zboží, resp. prodej zboží 
vyrobeného v ČR českými pracovníky. 

 
p. Vyšohlíd – nebude se preferovat jiné umístění obchodního domu, není možnost výstavby 

ve spodní části města? 
 
p. Juránek - Jak Lidl, tak PLUS, požadují blízkost autobusového nádraží. Proto je studie k 

umístění prodejny situována na plochu určenou územním plánem pro občanskou 
vybavenost v sousedství diskontu COOP. 

 
Mgr. Krabec – vyslovil, že se jedná pouze o informaci o další nabídce, nikoliv o jistou věc. 

Čeká nás ještě řada jednání. 
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Starosta ukončil jednání ZM ve 21:04. 
 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 
         Mgr. Alena Krabcová                                                              Antonín Vyšohlíd 
 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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