
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 2 

konaného dne 10. února 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) 
Mgr. Jarmila Berková (5)             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: omluven Jan Škarka (4), ze začátku 

jednání se omluvil Antonín Vyšohlíd (15) 
 
Za MěÚ: 
Bc. Miroslav Bouška, pí Kubíčková, pí Pecháčková, p. Macháček, p. Čuma, pí 
Bartíková, p. Orlita 
 
Program jednání: 

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

4.1 Majetkové operace 
4.2 Rozpočet 2004 
4.3 Vyhláška o použití prostředků Fondu rozvoje bydlení 2004 
4.4 Služby města Králíky, s. r. o. 
4.5. Králický karneval 2004 

05. Vstupy občanů 
06. Vstupy zastupitelů   

 

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

byl program jednání schválen. 

Ing.Kosuk nesouhlasí se zápisem z minulého ZM. Přednesl, že v bodě 4.4. Zadávání 
veřejných zakázek – vyhrazení kompetencí, jako předkladatel zastupitele seznámil 
zastupitele s právní úpravou v oblasti zadávání veřejných Zakázek (Zákon 199/94 Sb.) a 
v druhé části se věnoval kompetenci zadání veřejných zakázek (Zákon 128/00 Sb.) a 
plnění kompetencí plynoucích ze zákona v současné době. Vyjádřil názor, že tuto 
kompetenci rada města zcela neplní. Závěrem podal návrh na vyhrazení si kompetence 
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zadávání veřejných zakázek zastupitelstvem města. Přednesl citaci části zápisu ZM ze dne 
13. 1. 2004 a konstatoval, že obsah citované části zápisu je zcela zmanipulován a 
nevyjadřuje obsah toho, co  přednesl na zasedání zastupitelstva  města ze dne 13. 1. 2004. 
Z uvedených skutečností požaduje opravu zápisu ze zasedaní  zastupitelstva města 
konaného dne 13. 1. 2004 v citované části a zároveň publikování opravy v periodickém 
tisku, ve kterém byl zápis uveden. 

Mgr. Krabec - z technických důvodů nebyl pořízen zvukový záznam z této části posledního 
jednání, ale nedomnívá se, že by zápis obsahoval něco zásadně jiného, než bylo řečeno. 

Ing. Kosuk -  navrhl opravu zápisu Zastupitelstva města ze dne 13. 1. 2004. 
 
Hlasování: 0:2:11 (neschváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 0 0 x 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 x 

 

02. Určení ověřovatelů zápisu 
Ověřovatelé zápisu z minulého jednání ZM dne 13. 1. 2004 Mgr. Krabcová a  pan Vyšohlíd  

nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni paní Mgr. 
Berková a MUDr. Marie Špičková. 

 
 
03. Zprávy rady města 
 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl pan Juránek. 
 
Ing. Strnad -  vznesl dotaz, jak pokročilo jednání o privatizaci bývalého „Areálu OMD“? 
 
Mgr. Krabec – jednal 9. 2. s panem Vávrou z PF ČR Ústí nad Orlicí. Cena objektů areálu 

bývalého OMD (dnes VMK) bude zhruba 2,5 mil. Kč. PF ČR nabízí i možnost rozložení 
splátek na dobu 30 let, tedy asi 80 tisíc Kč ročně. Rozhodující bude ale otázka vlastnictví. 

 
p. Jungvirt – jaké byly požadavky pana Večeře, šéfredaktora Králického zpravodaje. 
 
p. Juránek – ocitoval požadavky pana Večeře ze zápisu jednání RM - kancelářské potřeby: 

papíry A4, obálky, poznámkové papírky, sešívačka, náboje do sešívačky, dírkovač, 
nůžky, lepidlo, izolepa, kancelářské sponky, propisky, tužky, šanony, pořadače, dále o 
technické vybavení: barevnou tiskárnu, skener, kopírku (nejlépe multifunkční HP PSC  
1350 cca 6.000,- Kč ), CD–RW mechaniku, LCD 17. Možnost půjčení služebního auta 
nebo proplácení náhrad za užívání soukromého vozidla k redakčním účelům. 

 
p. Jungvirt – kdo bude po složení funkce šéfredaktora pana Večeře vést zpravodaj. 
 
Mgr. Krabec – přípravou nejbližších čísel Králického zpravodaje byl až do ustavení nové 

redakční rady pověřen odbor školství, kultury a tělovýchovy městského úřadu. 
 
p. Juránek – vyzval pana Divíška o prezentování dotačního a příspěvkového programu Města 

Králíky pro rok 2004. 
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Bc.Divíšek – dotační a příspěvkový program je rozdělen 1/Sportovní aktivity a-1) Příspěvek 
na dopravu mládežnických družstev na soutěže a turnaje (pouze organizované – TJ, 
Hasiči) – do  70 % a-2) Podpora sportovních turnajů pořádaných neorganizovanými 
subjekty – do 50 % a-3) Podpora sportovních turnajů pořádaných školskými zařízeními – 
do 30 %. 2/ Zájmové organizace, kulturní aktivity b-1) Aktivity oživující kulturní a 
společenský život ve městě a na vesnicích – do 50 % b-2) Akce pro děti a mládež – do 
50% 3/ Spolky a fyzické osoby c-1)Podpora spolkové činnosti a dalších aktivit – do 50 %. 
Možnost získání formulářů je jak na internetových stránkách města, tak i v kanceláři 
odboru školství a kultury. 

 
 
04. Hlavní jednání  

 
4.1 Majetkové operace  

 
1. Prodej pozemku p.p.č. 465/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemku požádali dva zájemci - pan Vladimír Štogryn z Dolní Hedeče za 

účelem rozšíření pozemku, pozemek užívá a má ho v pronájmu, a paní Mgr. Olga 
Zerzánová z Králík za účelem rozšíření zahrady, zároveň si požádala o koupi pozemků 
p.p.č. 466/7 a 466/8 v k.ú. Dolní Hedeč. Jedná se o pozemek o výměře 266 m2, pozemek 
je zatížen věcným břemenem – podzemní vedení vodovodu pro oprávněné město Králíky. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 10,-- Kč/m2+náklady spojené 
s převodem, tj. 3.259,-- Kč. RM uložila MO pozvat oba zájemce na jednání ZM. 

 
Mgr. Krabec – vyzval oba zájemce o vyjádření. 
  
Mgr. Zerzánová – důvodem jejího zájmu je zvětšení a pravidelné ohraničení pozemků. 
 
p. Štogryn – tento pozemek má v nájmu již 20 let (v počátku byl pozemek ve velmi špatném 

stavu) a scelení pozemku. 
 
Mgr. Krabec - navrhuje vypuštění z prodeje pozemku p. p. č. 465/2 a vyčkat dořešení 

vlastnických vztahů k okolním pozemkům. 
 
ZM/2004/02/020: ZM neschvaluje prodej pozemku p.p.č. 465/2 v k.ú. Dolní Hedeč do 

doby než budou vyjasněny vztahy k okolním parcelám.  
Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 + + x + + + + + + + + + + x 
 
 
 
2. Prodej pozemku st.p.č. 848 v k.ú. Králíky  
Obsah: O prodej pozemku požádali manželé Tomešovi z Králík. Jedná se o pozemek – 

zastavenou plochu pod garáží o výměře 25 m2. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena 100,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 3.096,-- Kč. 

ZM/2004/02/021: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 848 v k.ú. Králíky manželům 
Blahoslavu a Kataríně Tomešovým, Králíky 349 za kupní cenu 3.096,-- Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
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3. Prodej pozemku p.p.č. 2072/31 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Hošpes z Králík za účelem scelení pozemku a 

z důvodu údržby objektu na st.p.č. 408 v k.ú. Králíky, kterou vlastní. Jedná se o pozemek 
o výměře 150 m2. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 40,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 6.704,-- Kč. 

ZM/2004/02/022: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2072/31 v k.ú. Králíky manželům 
Miloslavu a Ivance Hošpesovým, Králíky 538 za kupní cenu 6.704,-- Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 
4. Prodej pozemku p.p.č. 570/23 v k.ú. Králíky 
Obsah: O prodej pozemku o výměře 378 m2 požádala paní Kleknerová za účelem užívání 

zahrady. Pozemek má žadatelka v pronájmu a má ho oplocen. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena 50,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 21.707,-- 
Kč. 

ZM/2004/02/023: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 570/23 v k.ú. Králíky do 
podílového spoluvlastnictví, a to ideální 1/3 Miroslavu Kleknerovi, Králíky 767 za 
kupní cenu 7.236,-- Kč, ideální 1/3 Evě Kleknerové, Králíky 767 za kupní cenu 
7.236,-- Kč a ideální 1/3 Jarmile Kleknerové, Králíky 767 za kupní cenu 7.235,-- Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 
5. Prodej pozemku p.p.č. 695/2 v k.ú. Horní Lipka 
Obsah: O prodej pozemku požádali manželé Kováčovi za účelem scelení pozemku. Pozemek 

je u nemovitosti čp. 73, kterou žadatelé vlastní. Jedná se o pozemek o výměře 419 m2, 
který žadatelé udržují. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 10,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 4.840,-- Kč. 

ZM/2004/02/024: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 695/2 v k.ú. Horní Lipka 
manželům Karlu a Věře Kováčovým, Horní Lipka 115 za kupní cenu 4.840,-- Kč. 

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

+ + + x + + + + + + 0 + + + x 
 
 
6. Prodej pozemků st.p.č. 76 a p.p.č. 387/1, 387/2 v k.ú. Červený Potok 
Obsah: Manželé Bajerovi z Čebína požádali o koupi pozemků za účelem zřízení zahrady, 

údržbě pozemku naproti nemovitosti, kterou vlastní, a dále v budoucnu ke stavbě 
nemovitosti. Jedná se o pozemek st.p. – zbořeniště o výměře 198 m2, poz. parcely o 
výměře 337 m2. Pozemek p.p.č. 387/2 v k.ú. Červený Potok je zatížen věcným břemenem 
– umístění sloupu veřejného osvětlení. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní 
cena u st.p. 50,-- Kč/m2 a u p.p. 20,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 17.674,-- 
Kč. 

ZM/2004/02/025: ZM schvaluje prodej pozemků st. p. č. 76 a p.p.č. 387/1, 387/2 v k. ú. 
Červený Potok manželům Karlu a Zuzaně Bajerovým, Čebín 346 za kupní cenu 
17.674,- Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
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7. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 347 v k.ú. Červený Potok 
Obsah: Manželé Pařízkovi požádali o koupi pozemku za účelem zemědělského využití a 

scelení pozemků. Jedná se o pozemek o výměře 666 m2, ostatní plochu. Odbor VTS 
s prodejem souhlasí, je nutné řešit přístup a příjezd k nemovitosti čp. 66 na st.p.č. 162 
v k.ú. Červený Potok – věcné břemeno. Dle odboru RR není ÚP zpracován. RM 
doporučila prodej pozemku a navrhla kupní cenu 10,-- Kč/m2+náklady spojené 
s převodem. Zároveň zatížila pozemek věcným břemenem – právo chůze a jízdy pro 
vlastníky nemovitosti čp. 66 na st.p.č. 162 v k.ú. Červený Potok. 

ZM/2004/02/026: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 347 v k.ú. Červený Potok 
za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

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

+ + + x + + + + + + 0 0 + + x 
 
 
 
8. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 466/7 a 466/8 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemků požádala paní Mgr. Zerzánová za účelem plánované rozšíření 

zahrady u nemovitostí, které vlastní. Jedná se o pozemky o výměře 709 m2. Odbor VTS 
s prodejem souhlasí, přes pozemek vede vod. řad pro pana Štogryna.. Dle odboru RR 
není ÚP zpracován. RM doporučila prodej pozemků, návrh kupní ceny 10,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/02/027: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 466/7 a 466/8 v k.ú. Dolní 
Hedeč za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 
Hlasování: 5:2:6 (neschváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 + 0 x 0 0 - + + + - 0 0 + x 
 
  
 
9. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1346/1 v k.ú. Dolní Boříkovice 
Obsah: Manželé Bušovi ze Křtin požádali o koupi části pozemku o výměře cca 100 m2 za 

účelem výstavby garáže navazující na dvě stávající garáže na st.p.č. 281 a 282 v k.ú. 
Dolní Boříkovice. Dle odboru VTS pozemek není využíván, doporučuje prodat 
zastavěnou plochu pod garáží a příjezd ze státní silnice, při zaměření stanovit ochranné 
pásmo vodovodu. Dle odboru RR není ÚP zpracován, možnost výstavby objektu 
s ohledem na ŽP a ostatní stanoviska DOSS a DSÚ bude prověřeno až při územním 
řízení. RM doporučila prodej části pozemku, návrh kupní ceny 50,-- Kč/m2+náklady 
spojené s převodem. 

ZM/2004/02/028: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1346/1 v k.ú. Dolní 
Boříkovice – pouze zastavěnou plochu pod plánovanou garáží a pro příjezd ze státní 
silnice za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
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10. Záměr prodeje pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. (1175) GP v k.ú. Dolní 
Boříkovice  
Obsah: Paní Jiřina Blechová, Králíky 154 požádala o koupi pozemku za účelem rozšíření 

zahrady. Jedná se o pozemek o výměře 7091 m2, třetina pozemku je mokřina. Dle odboru 
VTS je pozemek k zem. využití, na pozemku nejsou umístěny podzemní zařízení, přes 
část pozemku je navrženo protipovodňové opatření „Dolní Boříkovice“ a proto 
nedoporučuje tuto část prodávat. Dle odboru RR není pro k.ú. Dolní Boříkovice ÚP 
zpracován, v dolní části pozemku směrem k obci je dle projekt. dokumentace 
k územnímu řízení umístěn protipovodňový kanál. Územní řízení je zatím přerušeno a 
žadatel Zemědělská vodohosp. správa Ústí nad Orlicí má doloženy souhlasy vlastníků. 
RM nedoporučila prodej pozemku. 

 
Mgr. Krabec – jednání běží, jedná se o kanál, který má ulevit obci od vody tekoucí po 

svazích od Suchého vrchu v rámci protipovodňových opatření . 
 
ZM/2004/02/029: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku  ve zjednodušené evidenci 

p.č. (1175) GP v k.ú. Dolní Boříkovice  
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 
11. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 555/4 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: Pan Miroslav Boháč z Dolní Hedeče žádá o prodej pozemku za účelem obnovy 

rybníku. Jedná se o pozemek o výměře 534 m2, na pozemku byl umístěn rybník. Dle 
odboru VTS není nyní plocha udržovaná, na pozemku nejsou podzemní zařízení. Odbor 
ŽP s prodejem souhlasí bez připomínek. Dle Odboru RR není pro k.ú. Dolní Hedeč ÚP 
zpracován. Případné umístění stavby s ohledem na ochránce ŽP a jiných zájmů bude 
zřejmé na základě územního řízení, předložených dokladů a stanovisek dotčených orgánů 
státní správy. RM doporučila prodej pozemku a navrhla kupní cenu 10,-- Kč/m2+náklady 
spojené s převodem. 

 
Mgr. Krabec – jedná se o bývalý rybník, tedy o vlhký pozemek. 
 
ZM/2004/02/030: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 555/4 v k.ú. Dolní Hedeč 

za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

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

+ + + x + + + + + + 0 + + + x 
 
 
12. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 245 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Ján Rakaš z Králík. Jedná se o zastavěnou zbořeniště 

v ul. Na Pískách v Králíkách. Jedná se o pozemek o výměře 431 m2, který má žadatel 
v pronájmu jako odstavná plocha pro maringotku. Dle odboru VTS se jedná o mírně 
svažitou parcelu mezi opěrnou zdí a potokem, na pozemku se nenacházejí podzemní sítě. 
Dle odboru RR je ÚP zpracován, v uvedené lokalitě není plánovaná zástavba, plocha se 
nachází v památkové zóně města. V minulosti byla úvaha zřídit hřiště pro děti z čp. 147 a 
148, nebo parkovných stání pro tyto domy. Dle Odboru školství a kultury se pozemek 
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nachází v městské památkové zóně, na pozemku doporučuje vybudovat dětské hřiště + 
oddechový prostor, prodej nedoporučuje. RM nedoporučila prodej. 

ZM/2004/02/031: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 245 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 + + x + + + + + + + + + + x 
 
 
13. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 27, 46 a 1177/2 v k.ú. Heřmanice u Králík – revokace 
usnesení ZM/2003/14/267 
Obsah: O koupi pozemků požádala paní Švecová a ZM schválilo dne 09.12.2003 prodej 

pozemků. Dne 26.01.2004 podala žadatelka žádost o postoupení kupní smlouvy na syna. 
Z tohoto důvodu předkládá MO tento bod k novému projednání. Jedná se o pozemky o 
výměře 3018 m2. RM doporučila prodej pozemků, návrh kupní ceny 10,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/02/032: ZM revokuje usnesení ZM/2003/14/267 ze dne 09.12.2003 a schvaluje 
záměr prodeje pozemků p.p.č. 27, 46 a 1177/2 v k.ú. Heřmanice u Králík za kupní 
cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr zveřejnit. 

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

+ + + x + + + + + + 0 + + + x 
 
 
14. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 562 v k.ú. Králíky   
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Bačovský z Králík. Jedná se o zastavěnou plochu pod 

nemovitostí čp. 416 v Králíkách, kterou vlastní. Jedná se o zastavěnou plochu o výměře 
293 m2, část pozemku je chodník. Dle odboru VTS je část pozemku zastavěna 
zpevněným chodníkem, nutno oddělit GP. Dle odboru RR je ÚP zpracován, v uvedené 
lokalitě je stávající zástavba. Na části pozemku je navrženo zřízení chodníku, doporučuje 
oddělit a tuto část neprodávat. RM doporučila prodej části pozemku zastavěnou 
nemovitostí a navrhla kupní cenu 110,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/02/033: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku st.p.č. 562 v k.ú. Králíky 
(zastavěnou nemovitostí čp. 416) za kupní cenu 110 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 
15. Nová dohoda o narovnání – pohledávka města za panem Jaroslavem Tachezi 
Obsah: Dne 04.06.2003 vydal Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudek č.j. 18C 128/2002, kterým 

v celém rozsahu vyhověl žalobě města a stanovil povinnému Jaroslavu Tachezi uhradit 
městu jednak jistinu ve výši 31.406,-- Kč, jednak příslušné poplatky z prodlení a dále i 
náklady řízení ve výši 10.770,-- Kč. Proti uvedenému rozsudku podal žalovaný dne 
12.08.2003 odvolání, když zejména uplatnil i námitku promlčení příslušné části žalobního 
návrhu (rok 1997 a část roku 1998). Dne 04.12.2003 proběhlo jednání u odvolacího 
soudu, když řízení bylo odročeno za účelem možného mimosoudního vyřešení sporu – 
formou uzavření dohody o narovnání. Právní zástupce pana Tachezi nabízí novou dohodu 
o narovnání, dlužník je ochoten zaplatit jistinu dluhu ve výši 31.406,-- Kč, náklady řízení 
10.770,-- Kč, náklady předchozího řízení 10.718,-- Kč, částku 756,-- Kč za odpad a 
náklady současné právní zástupkyně ve výši 5.000,-- Kč, celkem tedy 58.650,-- Kč. 
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Zároveň však žádá o prominutí povinnosti hradit poplatky z prodlení. Výše poplatku 
z prodlení ke dni 10.02.2004 činí 92.898,-- Kč (bez plateb, které by byly promlčeny). 

 RM doporučila prominout část dluhu a to ve výši poplatků z prodlení a dále doporučila 
schválit uzavření dohody o narovnání dle návrhu právního zástupce pana Jaroslava 
Tachezi.  

ZM/2004/02/034: ZM schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi městem Králíky a 
dlužníkem panem Jaroslavem Tachezi, bytem Legerova 2, Praha 2 tak, že povinný 
uhradí městu Králíky při podpisu dohody o narovnání částku ve výši 58.650,-- Kč, a 
pověřuje starostu města podpisem dohody. 
Zároveň ZM schvaluje prominutí části dluhu panu Jaroslavu Tachezi, bytem 
Legerova 2, Praha 2, a to ve výši poplatků z prodlení tak, jak jsou uvedeny 
v rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, č.j. 18C 128/2002 ze dne 04.06.2003 (2,5 
promile denně z dlužných částek). 

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

0 - 0 x - - 0 0 - + - - - - x 
 

 
 
4.2 Rozpočet 2004 

 
Obsah: Sumář předloženého rozpočtu na rok 2004 – příjmy: 77 752 750,- Kč;  

výdaje: 82 938 950,- Kč; financování: 5 186 200,- Kč 
 
Mgr. Krabec – přednesl navrhovanou verzi rozpočtu 2004, určenou ke schválení. 
 
Ing. Kosuk - položka změna stavu prostředků na bankovních účtech, nebere se to jako riziko 

nenaplnění. 
 
pí Pecháčková – jsou to nevyčerpané dotace na pověřený úřad, prostředky na vrácení do 

státního rozpočtu. 
 
Ing. Strnad – uvedl, že s žádným z vedoucích příspěvkových organizací nebylo řešeno, kde a 

z jaké položky mu bylo ubráno. 
 
Mgr. Krabec – od vyvěšení rozpočtu uběhlo 15 dnů a každý z vedoucích příspěvkových 

organizací měl možnost se s v této lhůtě k nutnému krácení rozpočtu vyjádřit. Nikdo tak 
neučinil. 

 
Ing. Strnad – podal žádost na změnu rozpočtu, navýšit rozpočet Klubu Na Střelnici o  

48 000,- Kč /částka 48 000,- Kč se získá úsporou za vedení Králického zpravodaje, pokud 
tedy vedením zpravodaje budou pověřeni zaměstnanci MěÚ, aby rozpočet Klubu Na 
Střelnici činil  celkem 898 000,- Kč. 

 
Mgr. Krabec – částka 48 000,- Kč není správná vzhledem k tomu, že lednové a únorové 

vydání Králického zpravodaje zhotovil pan Večeř, částka by se v tomto případě měla 
pohybovat kolem 40 000,- Kč. Ing. Strnad tedy navrhuje, aby částka 40 000 navýšila 
rozpočet Klubu Na Střelnici. 
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Ing. Kosuk – proč se faktura, která měla splatnost v minulém roce a měla být zaplacena 
z minulého rozpočtu, převedla do rozpočtu na rok 2004. 

 
pí. Pecháčková – nebyly naplněny daňové příjmy a příjmy z prodeje majetkových podílů 

společnosti EKOLA, proto po dohodě s firmou byla prodloužena splatnost faktury. 
 
Ing. Strnad – v bodě 617 Regionální a místní správa, z jakého důvodu došlo u položky 

ostatní osobní výdaje o 100 % navýšení oproti minulému roku? 
 
Bc. Bouška – v této položce se jedná o pracovníky, kteří mají podepsané dohody o pracovní 

činnosti a dohody o konkrétně vykonané práci. Navýšení je z důvodu zdražení služeb. 
 
Ing. Strnad – další položkou jsou v bodě místní správa stroje, přístroje a zařízení, na co je 

určeno 550 000,- Kč. 
 
Mgr. Krabec – jedná se o odkoupení majetku firmy Eurobyt. Je to tepelné zařízení v čp. 352 

které je v majetku firmy. V případě ukončení smlouvy jsme povinni toto zařízení 
odkoupit. 

 
Ing. Strnad -  ve které položce je započítána odměna pro Mgr. Hamplovou a zda se tato 

odměna dá vyčíslit. 
 
pí. Pecháčková – v položce konzultační a právní služby, ale jsou tu  zohledněny všechny 

konzultace. U paní Hamplové se jedná o částku něco kolem 200 tis. Kč, včetně příjmů 
vyplývajících ze zastupování města u soudů. 

 
Ing. Strnad - dá se nějakým způsobem porovnat částka za advokátní práce pana Macka a 

paní Hamplové ? 
 
Mgr. Krabec – paní Mgr. Hamplová tu pracuje po dobu jednoho roku, při zastupování města 

odvedla velmi dobrou práci, na porovnání je zřejmě brzo, ale je to možné. 
 
pí Motlová – je v rozpočtu zahrnuta částka na oplocení MŠ? 
 
Mgr. Krabec - v rozpočtu zahrnuta není, ale počítá se s ní jako forma plnění dluhu pana 

Plánky vůči městu. Do konce roku musí dlužnou částku uhradit. 
 
Mgr. Holčapek - přednesl žádost pana Špinlera o zahrnutí do rozpočtu částky na zakoupení 

buňky u tenisového kurtu (cca 250.000,- Kč) z hygienických důvodů. 
 
Mgr. Krabec - důvodem nezařazení do rozpočtu jsou nevyřízené pozemky, na kterých má být 

buňka umístěna. 
Shrnuje, že byl podán jeden pozměňující návrh do rozpočtu města – navýšení příjmů o 40 
tis. Kč jako příspěvek pro PO Klub Na Střelnici na celkovou částku 890 tis. Kč a současné 
snížení výdajů na Králický zpravodaj o stejnou částku, tedy 40 tis. Kč.   

 
ZM/2004/02/035: ZM schvaluje rozpočet města na rok 2004 v navrhovaném změní se 

zapracovanými pozměňujícími návrhy v následující výši: 
- příjmy: 77 752 750,- Kč 
- výdaje: 82 938 950,- Kč 
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- financování: 5 186 200,- Kč 
 
 
Hlasování: 12:0:2 (schváleno, pan Vyšohlíd je již přítomný) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

 
 
 
4.3 Vyhláška o použití prostředků Fond rozvoje bydlení pro rok 2004 

 
Mgr. Němeček – jako předseda komise Fondu rozvoje bydlení pro rok 2004 přednesl 

vyhlášku o použití prostředků Fondu rozvoje bydlení pro rok 2004. Částka pro letošní rok 
činí 966 673,- Kč. 

 
Mgr. Hlava – vznesl dotaz zda by se v bodě 2 dal zařadit i sluneční ohřev vody. 
 
Mgr. Krabec – souhlasí, aby v bodě 2 bylo zahrnuto nejen vytápění, ale i ohřev vody.  
 
Ing. Strnad – ptá se, zda by v bodě 9 nemohla být výměna oken u domu nebo bytu starších 

10 let. 
 
Mgr. Krabec: - shrnuje znění po zapracování navrhovaných změn: v bodě 2: Zřízení a 

rekonstrukce ekologického vytápění nebo ekologického ohřevu vody; v bodě 10: Výměna 
oken u domu nebo bytu staršího 10 let. 

  
ZM/2004/02/036: ZM schvaluje vyhlášku Města Králíky o použití prostředků Fondu 

rozvoje bydlení pro rok 2004 se zapracovanými změnami. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 
 

4.4 Služby města Králíky, s.r.o. 
 
Revokace usnesení ZM/2003/10/200 ze dne 23.9.2003: 
Obsah: Z důvodu změny názvu některých živností, které bude provozovat společnost Služby 

města Králíky, s.r.o. , je třeba revokovat usnesení ZM/2003/10/200 v bodě IV. a nahradit 
původně uvedené živnosti novými. 

ZM/204/02/037: ZM revokuje usnesení ZM/2003/10/200 ze dne 23.9.2003 v bodě IV 
„Předmět činnosti společnosti“ a nahrazuje původní text následovně: 
Předmětem činnosti společnosti je: 
1. Specializovaný maloobchod 
2. Velkoobchod 
3. Zprostředkování obchodu 
4. Zprostředkování služeb 
5. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 
6. Poskytování technických služeb 
7. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
8. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

 10



9. Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 
10. Zámečnictví 
11. Silniční motorová doprava nákladní 
12. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci 
realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem 1 zdroje nad 50 kW 

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

0 + + x + + + + + + + + + + + 
 
 
 
 
Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Králíky.     
Obsah: V souladu s ustanovením § 35a) a §84 zákona č. 128/2000Sb., o obcích  a § 27 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je ZM předkládán 
následující návrh. 
Z důvodu potřeby zabezpečit registraci nově vznikající organizace Služby města Králíky  
s.r.o. je nutné v článku VI. A.Nemovitý majetek změnit přílohu č. 1 ve  zřizovací listině 
příspěvkové organizace Technické služby Králíky.  
Nemovitý majetek uvedený v příloze 1 zřizovací listiny: 
- objekt bydlení,  parcela č. 524/1, výměra 831,  
- zem. hosp. budova,  parcela č. 542/2, výměra 347 
- zahrada,  parcela č. 1046/2, výměra 979 
se předává bezúplatně zpět městu Králíky ke dni 11.2.2004.  

 
Ing. Strnad - kdy bude společnost Služby města s.r.o. právně založena. 
 
Mgr. Krabec – právně společnost vznikne zápisem do obchodního rejstříku, což by mělo být 

v březnu, ale ekonomické fungování začne později. 
 
Ing. Strnad – kritizuje způsob, jak bylo postupováno se založením spol. s r.o. a myslí si, že 

paní Mgr. Hamplová neodvedla dobrou práci. Dále se táže, v jakém vztahu je pan 
Langhans ke společnosti s r.o. 

 
Mgr. Krabec – paní Mgr. Hamplová odvádí po právní stránce dobrou práci, na ekonomické 

rozvaze se mohlo pracovat již dříve. Spuštění sro však představuje natolik závažný krok, 
že je nutno jej propracovat do všech detailů a spěch by nás mohl ekonomicky poškodit. 
Pan Langhans od 1. 2. pracuje na přípravě sro na technických službách po boku pana 
Knettiga. 

 
ZM/2004/02/38 ZM schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické 

služby Králíky v článku VI. A. Nemovitý majetek v příloze 1.  
Nemovitý majetek uvedený v příloze 1  zřizovací listiny: 
- objekt bydlení, parcela č. 524/1, výměra 831 
- zem. hosp. budova, parcela č. 524/2, výměra 347 
- zahrada, parcela č. 1046/2, výměra 979 
se předává bezúplatně zpět městu Králíky ke dni 11.2.2004.  

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

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

4.5 Králický karneval 2004 
 
Mgr. Krabec – přednesl návrh na příspěvek pro Sdružení pro králický karneval v částce 

30 000,-  Kč, určený na náklady spojené se slavnostním ohňostrojem. Zdůraznil, že tato 
částka by měla být mimořádná a měla by pomoci rozjezdu karnevalu po předcházejícím 
útlumu v minulém roce. Ocenil, že se podařilo založit neziskovou organizaci, jejíž náplní 
je příprava karnevalu a že se podařilo nalézt dohodu mezi sportovci a provozovateli 
restauračních zařízení..  

 
p. Juránek – těchto 30 000,- Kč je možno získat z položky příspěvky na podporu akcí a 

spolků. 
 
p. Doubrava – jakou konkrétní částkou se na pořádání karnevalu podílí Sdružení pro králický 

karneval. 
 
Mgr. Krabcová – Sdružení pro králický karneval je nezisková organizace. 
 
p. Doubrava – vyslovil dojem, že  v Sdružení pro králický karneval jsou převážně  majitelé 

restauračních zařízení, kteří na konání karnevalu nejvíce vydělají, ale nechtějí do něj 
vložit finanční investice. 

 
Mgr. Krabcová – jmenovala členy Sdružení pro králický karneval: Mgr. Krabcová, p. Klíma, 

pí. Šlesingerová, p. Kalianko, p. Šponar, pí. Pechanová, p. Vyšohlíd, p. Divíšek, p. 
Šlesinger, p. Souček. 

 
Ing. Strnad - se ptá, je-li sdružení ochotno zveřejnit  náklady a výnosy  karnevalu. 
 
Mgr. Krabcová - samozřejmě. 
 
ZM/2004/02/39 ZM schvaluje částku  30 000,- Kč pro Sdružení králický karneval jako 

příspěvek na pokrytí nákladů na ohňostroj dne 13. 2. 2004, proti doloženým 
nákladům.  

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

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

05. Vstupy občanů 
 
p. Doubrava - z jakého důvodu došlo u položky ostatní osobní výdaje o 100% navýšení 

oproti minulému roku, zda by se dalo vyčíslit proč tomu tak je. 
 
Bc. Bouška  -  uvedl, že bez podkladů to v tuto chvíli vyčíslit nejde. 
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Mgr. Holčapek – zda by Sdružení pro králický karneval nemohlo vytvořit fond na další 

karneval. 
 
Mgr. Krabcová – rozdělení zisku bude procentuálně rozděleno pro sportovce, určitá část 

bude vrácena do městského rozpočtu do fondu na propagaci města a cestovního ruchu, a 
na fond určený pro karneval v příštím roce. 

 
p. Pauk – vznesl dotaz, kdo bude vydávat Králický zpravodaj. 
 
Mgr. Krabec – vydáváním byl pověřen pan Divíšek ve spoluprácí se slečnou Faltusovou a 

panem Vackem. 
 
p. Čuma ml. – pokud se schválilo, že 40 000,- Kč z vydávání zpravodaje dostane do rozpočtu 

Klubu Na Střelnici, znamená to, že vydáváním zpravodaje budou pověřeni zaměstnanci 
úřadu nebo bude vypsána veřejná soutěž. 

 
Mgr. Krabec – pravděpodobně se vydávání Králického zpravodaje stane náplní práce 

některého z odborů městského úřadu. 
 
06. Vstupy zastupitelů   

 
p. Vyšohlíd – je vypracována zpráva o výsledcích pověřeného úřadu a jestli ji jako zastupitel 

bude moci zhlédnout? 
 
Bc. Bouška – zatím dopracována není, bude v dohledné době k dispozici. 
 
p. Vyšohlíd – proč je stále neobsazen byt v domě č.p. 352. 
 
Mgr. Krabec – lidé jsou oslovováni podle pořádníku na městský byt, několik se jich však 

odmítlo do bytu v č.p. 352 nastěhovat, z tohoto důvodu dochází také k vyřazení těchto 
uchazečů a k oslovování dalších. Proto to zdržení. 

 
Ing. Kosuk – přednesl doplnění výtahu ze zákona 199/1994 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek a navrhl usnesení o vyhrazení kompetencí pro zadávání veřejných zakázek 
zastupitelstvem města, a to od 5.000,- Kč výše. 

 
Mgr. Krabec – tímto usnesením by RM nemusela existovat jako orgán, vzhledem k tomu, že 

by všechny kompetence přešly na ZM. Zakázkou nad  5 000,- Kč se rozumí téměř 
všechny zakázky, znamenalo by to celkové zpomalení udělování zakázek. Není si vědom, 
že by se rada, po nabytí jistého právního vědomí na počátku volebního období někdy 
dopustila nezákonného jednání, které by bylo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. 

 
 p. Juránek – za půl roku má platit nový zákon o zadávání veřejných zakázek a po nahlédnutí 

do pracovní náplně vedoucího odboru VTS je viditelné, že každá zakázka musí být 
doložena smlouvou o dílo, předložena radě města, navíc pro zakázky nad 40 000,- Kč 
musí být učiněna nabídka více firmám. Každý zastupitel má právo v případě jakýchkoliv 
pochyb se osobně přesvědčit a ověřit si v dokumentaci přímo na městském úřadě, jaká je 
skutečnost. Pan Kosuk to doposud nikdy neudělal. 
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p. Pauk – vznesl dotaz na pana Kosuka, proč toto neřešil v době, kdy byl členem rady města. 
 
Ing. Kosuk – „Já jsem to samozřejmě v radě vznášel“. 
 
ZM/2004/02/40: ZM města Králíky si vyhrazuje kompetenci pro zadávání veřejných 

zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku přesáhne 5 000,- Kč bez daně 
z přidané hodnoty. Rada města předloží na každé zasedání Zastupitelstva města 
přehled veřejných zakázek za období mezi jednotlivými jednáními Zastupitelstva 
města, u kterých výše budoucího peněžitého závazku nepřesáhne 5 000,- Kč bez daně 
z přidané hodnoty. 

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

+ - - x - - - - - - - - - - - 
 
MUDr. Špičková – odstoupení části našeho území Polské republice je prý už na pořadu 

jednání Parlamentu ČR. 
 
p. Juránek – jedná se o část k. ú. Prostřední Lipky. RM vyjádřila své záporné stanovisko a 

ochotu o věci s představiteli státu dále jednat. 
 
MUDr. Špičková - kdo má k dispozici recepty a žádanky na opiáty.  
 
Bc. Bouška – paní Bártíková 
 
p. Juránek – informoval ZM o termínech připravovaných akcí: 

Tradiční vzpomínková akce na Cihelně - 20.-21. 8. 2004 
Králíky Králíkům aneb setkání Králíků v Králíkách - 22. 5. 2004 
Český zimní turistický sraz (KČT, kluby polských a slovenských turistů) - 3.-6. 2. 2005. 

 
Starosta ukončil jednání ZM ve 22:51. 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 
         Mgr. Jarmila Berková       MUDr. Marie Špičková 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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