
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 3 

konaného dne 9. března 2004 
 

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Mgr. Alena Krabcová (2)     Mgr. Zdeněk Němeček (9) 
Mgr. Jiří Stejskal (3)     Pavel Kalianko (10) 
Jan Škarka (4) 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 Ing. Roman Kosuk (1) 
 
Za MěÚ: 
pí Kubíčková, p. Macháček, p. Čuma, p. Divíšek. 
 
Program jednání: 

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

4.1 Majetkové operace 
4.2 Vyhláška o místních poplatcích 3/ 2004 
4.3 Vyhláška o místním poplatku za kom. odpady 2/ 2004 
4.4 Koncept rozvoje turistického ruchu - vstupní informace 
4.5 Regenerace panelového sídliště v Králíkách 
4.6 Informace o čerpání fondu rozvoje bydlení 

05. Vstupy občanů 
06. Vstupy zastupitelů   

 

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

navrhl doplnění programu ZM bodem 4.5 Regenerace panelového sídliště v Králíkách. 
Mgr. Němeček požádal o doplnění programu ZM bod 4.6 Informace o čerpání fondu 
rozvoje bydlení. Takto byl program jednání schválen. 

 

02. Určení ověřovatelů zápisu 
Ověřovatelé zápisu z minulého jednání ZM dne 10. 2. 2004 Mgr. Berková a MUDr. Marie 
Špičková nevznesly připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni  
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Mgr. Hlava a Mgr. Stejskal. 
 
03. Zprávy rady města 
 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl pan Juránek. 
 
p. Juránek – přednesl rozpis nákladů OON :   právník, přestupková komise  88 000,- Kč 
          obřadníci     22 000,- Kč 
          VPP               100 000,- Kč 
          terénní pracovník   25 000,- Kč 
          vesnické rady    15 000,- Kč 
          redakční rada    13 000,- Kč 
          logopedie     12 000,- Kč 
          správní přestupková komise  14 000,- Kč 
          úklid, záskok    15 000,- Kč 
          výpomoc pečovatelky     7 000,- Kč 
          pečovatelská služba      6 000,- Kč 
 
p. Doubrava – vznesl námitku, že pana Boušku nežádal o přesná čísla, nýbrž o vysvětlení, 

proč se v tomto bodě rozpočtu očekává tak vysoký nárůst. 
 
Ing. Strnad – kritizuje způsob, jak RM rozhodla ohledně směny bytů. 
 
p. Juránek - podle zákona, pokud pronajímatel bez závažných důvodů odepře souhlas 

s výměnou bytu, může soud na návrh nájemce rozhodnut ve prospěch nájemce. Sám se 
domnívá, že byť to umožňuje zákon, může to být způsob jak obejít vyhlášku o přidělování 
bytů. 

 
Mgr. Krabec – navrhl, oproti schválenému programu, přesunutí bobu 4.2 a 4.3, jako body 4.1 

a 4.2 před majetkové operace, jako bod 4.3, z důvodu, že paní Kubíčková není přítomna, 
tento návrh byl schválen. 

 
 
04. Hlavní jednání  
 
4.1 Vyhláška o místních poplatcích 3/2004 
 
p. Macháček – přednesl změny, které požaduje právní odbor Krajského úřadu v Pardubicích 
v městské vyhlášce o místních poplatcích č. 3/ 2004. 
 
Mgr. Krabec –  shrnul změny ve vyhlášce o místních poplatcích. 

Čl. č. 3  Poplatek z ubytovací kapacity odstavec č. 3  - vypuštěn údaj „účel pobytu“ 
z důvodu nadbytečnosti.  
Čl. č. 4  Poplatek za užívání veřejného prostranství odstavec č 4 – u sazby  poplatků za 
zařízení pro poskytování prodeje rozlišeno na poplatky za poskytování prodeje a 
poskytování služeb. Sazba za zařízení pro poskytování služeb byla stanovena na 10 Kč za 
m2 /den (vychází ze zákona).  

 2



Čl. č. 4  Poplatek za užívá veřejného prostranství odstavec č. 7 písmeno B - osvobození 
od poplatku, vypuštěn termín příspěvkové organizace města Králíky a to z důvodu možné 
diskriminace ostatních příspěvkových organizací.  

ZM/2004/03/041: ZM schvaluje vyhlášku Města Králíky č. 3/ 2004 o místních poplatcích. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 
4.2 Vyhláška o místním poplatku za kom. odpady 2/ 2004 
 
p. Macháček – uvedl změny, které požaduje právní odbor Krajského úřadu v Pardubicích 

provést ve vyhlášce o místním poplatku za kom. odpady č. 2/ 2004. 
 
Mgr. Krabec – Čl. 6 odstavec 2- osvobození a úleva od poplatků, změněn termín správce 

poplatků na RM Králíky. 
ZM/2004/03/042: ZM Králíky schvaluje vyhlášku Města Králíky 2/2004  o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2004.  

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 

 
4.3 Majetkové operace  
 
4.3.1 Prodej volného bytu č. 40 v čp. 816 v k.ú. Králíky  
Obsah: MO v souladu s usnesením RM/2003/41/739 ze dne 25.11.2003 zveřejnil nabídku 

prodeje volného bytu č. 40 v čp. 816 v ul. Leoše Janáčka v Králíkách včetně 
spoluvlastnického podílu na st.p.č. 1391/1 v k.ú. Králíky. O koupi projevilo zájem 12 
žadatelů, ve stanoveném termínu bylo doručeno 6 obálek. Po rozlepení bylo 
konstatováno, že paní Novotná nabídla 104.000,-- Kč, paní Himmerová 90.000,-- Kč, 
paní Macková 103.000,-- Kč, manželé Borovičkovi 122.000,-- Kč, manželé 
Schwarzerovi 71.500,-- Kč. Nejvyšší nabídka byla od manželů Petrových, kteří nabízí 
kupní cenu ve výši 151.110,-- Kč. RM doporučila prodej volného bytu manželům 
Petrovým za kupní cenu 151.110,-- Kč. 

 
MUDr. Špičková – jak velký je to byt. 
 
pí. Kubíčková – „garsonka“. 
 
p. Škarka – vysvětlil, že obálky byly otevírány za účasti všech žadatelů přímo na jednání 
RM. 
 
ZM/2004/03/043: ZM schvaluje prodej volného bytu č. 40 v čp. 816 v ul. Leoše Janáčka a 

spoluvlastnického podílu ve výši 10/1000 na st.p.č. 1391/1 vše v k. ú. Králíky 
manželům Radkovi a Chuyen Petrovým, Králíky 663, za kupní cenu ve výši 151.110,- 
Kč. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 
4.3.2 Prodej pozemku p.p.č. 543/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
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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, pozemek je 
zatížen věcným břemenem pro oprávněnou a.s. Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 10,-- Kč/m2+náklady spojené 
s převodem, tj. 1.810,-- Kč. 

ZM/2004/03/044: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 543/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
manželům Karlu a Anně Eliášovým, Dolní Hedeč 16 za kupní cenu 1.810,-- Kč. 
Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

x + + + 0 + + + + + 0 + + + + 
 
 
4.3.3 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na ostat. stav. objektu – kolně na 
st.p.č. 551 a st.p.č. 551 v k.ú. Králíky 
Obsah: Jedná se o kolnu, která přísluší k bytu č. 6 v čp. 404 v ul. U Zastávky v Králíkách. 

Vlastníkem bytu je paní Jílková. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Předmětem 
prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na objektu a stavební parcele. Kupní cena 
3.873,-- Kč. Do doby prodeje všech spoluvlastnických podílů navrhuje MO uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí. 

ZM/2004/03/045: ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na ostatním 
stavebním objektu – kolně na st.p.č. 551 a st.p.č. 551 v k.ú. Králíky paní Monice 
Jílkové, Králíky 404 za kupní cenu 3.873,-- Kč. Zároveň schvaluje do doby prodeje 
všech spoluvlastnických podílů uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 
4.3.4 Prodej obsazeného bytu č. 16 v čp. 816 v ul. Leoše Janáčka a nebytové jednotky – 
garáže č. 113 vše v k.ú. Králíky 
Obsah: Jedná se o prodej poslední bytové jednotky v čp. 816 a nebytové jednotky – garáže 

vymezené podle zvláštního zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Oprávněným nájemcem je pan Karol Lalík, kterému byla zaslána nabídka k převodu 
obou jednotek (původní nabídka byla zaslána zesnulé družce). Předmětem prodeje je 
bytová jednotka č. 16 v čp. 816 a spoluvlastnický podíl ve výši 8/1000 na st.p.č. 1391/1 
za kupní cenu ve výši 34.614,-- Kč a dále nebytová jednotka – garáž č. 113 na st.p.č. 
1391/1 a spoluvlastnický podíl ve výši 6/1000 na st.p.č. 1391/1 vše v k.ú. Králíky za 
kupní cenu ve výši 46.750,-- Kč. 

ZM/2004/03/046: ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 16 v čp. 816 včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 8/1000 na st.p.č. 1391/1 za kupní cenu ve výši 
34.614,-- Kč a dále nebytové jednotky – garáže č 113 na st.p.č. 1391/1 včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6/1000 na st.p.č. 1391/1 za kupní cenu ve výši 
46.750,-- Kč vše v k.ú. Králíky panu Karolu Lalíkovi, Králíky 816. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 
4.3.5 Prodej pozemku p.p.č. 223/2 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Brůnovi za účelem rozšíření zahrady z důvodu 

údržby objektů na st.p.č. 671 v k.ú. Králíky. Jedná se o oddělený pozemek o výměře 302 
m2. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 50,-- Kč/m2+náklady spojené 
s převodem, tj. 20.558,-- Kč. 
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ZM/2004/03/047: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 223/2 v k.ú. Králíky manželům 
Darině a Miroslavu Brůnovým, Králíky 549 za kupní cenu 20.558,-- Kč. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 
 
4.3.6 Prodej pozemků p.p.č. 1551/4 a p.p.č. 1153/3 v k.ú. Dolní Boříkovice 
Obsah: O koupi pozemků požádali spoluvlastníci nemovitosti na st.p.č. 150 v k.ú. Dolní 

Boříkovice za účelem scelení pozemků. Jedná se o nově zaměřené pozemky o celkové 
výměře 466 m2. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 20,-- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, tj. 16.195,-- Kč. 

ZM/2004/03/048: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1551/4 a 1153/3 v k.ú. Dolní 
Boříkovice do podílového spoluvlastnictví, a to ideální Ľ manželům Ing. Ivanu a 
Mgr. Janě Lokvencovým, Pardubice 150  za kupní cenu ve výši 4.050,-- Kč, ideální ˝ 
manželům Ing. Josefu a Janě Szabó, Praha 1948 za kupní cenu 8.095,-- Kč a ideální 
Ľ manželům Liboru a Lucii Cempírkovým, Pardubice 1453 za kupní cenu ve výši 
4.050,-- Kč. 

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

x + + + 0 + + + + + + + 0 + + 
 
 
 
4.3.7 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 628/54 v k.ú. Králíky 
Obsah: Manželé Ročkovi požádali o koupi pozemku za účelem udržování pozemku. Jedná se 

o část pozemku o výměře 133 m2, žadatel pozemek užívá a má ho v pronájmu. Dle 
odboru VTS pozemek navazuje na pozemky žadatele, společně tvoří funkční celek, na 
pozemku se nenachází podzemní sítě. Dle odboru RR je ÚP zpracován, území je řešeno 
jako zahrada u RD čp. 757 v Králíkách. RM doporučila prodej pozemku a navrhla kupní 
cenu 50,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem. 

 
Mgr. Krabec - přednesl žádost p. Ročka o zlevnění pozemku na 40,- Kč/ m2. 
 
Mgr. Holčapek – navrhl snížit kupní cenu za část pozemku p.p.č. 628/54 v k.ú. Králíky na 

40,-- Kč/m2. 
 
Hlasování: 4:3:7 (neschváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

x 0 0 0 0 + 0 + - + - + 0 - 0 
 
ZM/2004/03/049: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 628/54 v k.ú. 

Králíky  za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje 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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4.3.8 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 557/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Kučerovi z Bohumína za účelem scelení pozemků 

a rozšíření zahrady. Jedná se o pozemek o výměře 30 m2, který žadatelé udržují. O 
zbývající pozemky si požádali již dříve a ZM schválilo dne 09.09.2003 záměr prodeje. 
Pozemek, který je předmětem záměru prodeje, byl nově zaměřen. RM doporučila prodej 
a navrhla kupní cenu 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/03/050: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 557/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
za kupní cenu 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

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

x + + + + + + + + + + 0 + + + 
 
 
4.3.9 Odklad splatnosti kupní ceny 
Obsah: Manželé Tesařovi žádají o odklad splatnosti kupní ceny za koupi bytu č. 816/24 a 

garáže č. 816/111 v k.ú. Králíky. Z celkové kupní ceny ve výši 147.523,-- Kč byla řádně 
a v termínu uhrazena částka ve výši 37.523,-- Kč. Zbývající část kupní ceny ve výši 
110.000,-- Kč bude hrazena čerpáním úvěru ze stavebního spoření. Přestože byly ze 
strany kupujících splněny všechny podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření,  
z důvodu pracovní vytíženosti zástupce stavební spořitelny se podpis úvěrové smlouvy 
zdržel. V současné době žadatelé podepsali smlouvu a již došlo k čerpání úvěru. 
Splatnost zbývající části kupní ceny byla dne 17.02.2004. Žadatelé požádali o 
prodloužení termínu splatnosti o 30 dnů od původního data splatnosti. K dnešnímu datu 
je již kupní cena v plné výši uhrazena. RM doporučila schválit prodloužení termínu 
splatnosti kupní ceny. 

ZM/2004/03/051: ZM schvaluje prodloužení splatnosti kupní ceny za koupi bytu č. 816/ 
24 pro manžele Tesařovi, Králíky, o 30 kalendářních dnů formou dodatku ke kupní 
smlouvě s tím, že kupní cena bude povýšena o roční úrokovou sazbu 4,75 %, tj. o 
435,-- Kč.  

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 
4.3.10 Bezúplatný převod dělostřelecké tvrze „Hůrka“  
Obsah: Na základě usnesení RM/2003/44/812 ze dne 16.12.2003 zahájil MO jednání 

s Vojenskou ubytovací správou Pardubice o převedení vojenské tvrze „Hůrka“. 
Dělostřelecká tvrz „Hůrka“ se skládá z objektů – vchodového srubu, dělostřeleckého 
srubu, objektu pro otočnou výsuvnou dělovou věž, dvou pěchotních srubů – K-S 10 
(VEČ 172), K-S 11 (VEČ 173), K-S 12 (VEČ 171), K-S 13 (VEČ 169) v k.ú. Prostřední 
Lipka a K-S 12A (VEČ 170) v k.ú. Králíky. Dle sdělení VUSS Pardubice jsou objekty 
tvrze „Hůrka“ geodeticky zaměřeny (nutný předpoklad pro převod), znalcem oceněny 
nejsou (předpokládané náklady do cca 10.000,-- Kč/objekt). RM doporučila požádat o 
bezúplatný převod pro veřejné účely. 

ZM/2004/03/052: ZM schvaluje bezúplatný převod dělostřelecké tvrze „Hůrka“ – 
objektů K - S 10 (VEČ 172), K – S 11 (VEČ 173), K – S 12 (VEČ 171), , K – S 13 
(VEČ 169) v k.ú. Prostřední Lipka a K – S 12A (VEČ 170) v k.ú. Králíky od ČR-
Ministerstva obrany na město Králíky. 
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Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
p. Juránek – vyzval p. Kubíčkovou k vyjádření, zda prokazatelným důvodem, proč odepřít 

směnu bytu, může být bytový pořadník města (paní Kubíčková nebyla přítomna při čtení  
zápisů z jednání RM).  

 
pí. Kubíčková – jedná se o směnu bytu, nikoliv o přidělení bytu. Zřejmě existence bytového 

pořadníku není závažným důvodem pro směnu bytu.  
 
Mgr. Krabcová – upozornila, že v zájmu města je důkladně si pohlídat, aby se do obecního 

bytu nedostal neplatič. V tomto případě by se jednalo o závažný důvod, proč nepřistoupit 
na směnu. 

 
 
4.4 Koncept rozvoje turistického ruchu - vstupní informace 
 
Mgr. Krabec - přednesl důvodovou zprávu ke konceptu rozvoje turistického ruchu 

v Králíkách a okolí. Město dosud postrádá komplexní koncept rozvoje turistického ruchu. 
Existuje studie s názvem „Program rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské 
pahorkatiny“, která vznikla v roce 2002 (zastupitelé ji obdrželi elektronickou poštou). Zde 
jsou naznačeny směry dalšího vývoje oblasti, ale pouze obecně. Věnuje se regionu jako 
celku a nepracuje s jednotlivými projekty – pouze hodnotí současný stav a pojmenovává 
tendence a trendy. Nový koncept by měl zahrnovat všechny  možné a dostupné oblasti 
rozvoje turistiky – od nabídky v oblasti kulturní, přes sportovní a volnočasové aktivity až 
k řešení infrastrukturních otázek (doprava, zásobování). 

 
ZM/2004/03/053: ZM schvaluje zahájení prací na konceptu rozvoje turistického ruchu 

v Králíkách a okolí. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
p. Pauk – se ptá, kdo bude koncept připravovat? 
 
p. Juránek – na základní osnově pracuje pracovní skupina, v které jsou Mgr. Krabcová, p. 

Pecháček, p. Divíšek, p. Juránek. Ta bude poté předložena k diskuzi RM a ZM.  
Jména tvůrců však nejsou tím nejpodstatnějším, důležité je, aby taková koncepce 
vůbec vznikla. 

 
 
4.5 Regenerace panelového sídliště v Králíkách 
 
Obsah: RM svým usnesením schválila podání žádosti o dotaci na financování stavby 

„Regenerace panelového sídliště“ – l. etapa. Předmětem této etapy je kompletní 
rekonstrukce povrchů ulice V Bytovkách. Má být provedeno snížení vozovky s výměnou 
asfaltového krytu, provedena výměna obrubníků a přilehlých chodníků. Dojde 
k rekonstrukci kanalizace, veřejného osvětlení a k výměně uličních vpustí včetně zaústění 
do hlavní kanalizace. ZM svým usnesením ZM/2002/03/043 schválilo uvolnění 
prostředků z rozpočtu města na tuto stavbu již v roce 2002, ale k realizaci v tomto roce 
nedošlo. Vzhledem k tomu, že program byl opětovně vyhlášen na rok 2004, je zapotřebí 
přijmout usnesení na rok 2004. 
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V případě přidělení dotace z MMR je ze strany města nutná spoluúčast ve výši min. 30% 
z celkových nákladů stavby, které činí bez DPH  4 122 tis. Kč.  

 
Mgr. Krabcová – dotazuje se, zda se s tímto projektem počítalo v rozpočtu na rok 2004. 
 
Mgr. Krabec – v letošním rozpočtu se s regenerací panelového sídliště nepočítalo. Pokud 

však máme příležitost získat významnou dotaci ze státních prostředků, musíme se o ni 
pokusit. 

 
ZM/2004/03/054: ZM se zavazuje, že v případě přidělení dotace na stavbu „Regenerace 

panelového sídliště“ v Králíkách zajistí z rozpočtu města v roce 2004 finanční 
prostředky ve výši 1 500 tis. Kč. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
4.6 Informace o čerpání fondu rozvoje bydlení 
 
Mgr. Němeček – informoval, že o získání prostředků z fondu rozvoje bydlení dosud projevilo 

zájem pouhých 5 žadatelů: pí. Jandová 60.000,- Kč (zateplení obvodového pláště); pí. 
Urbanová – 80.000,- Kč (oprava střechy); pí. Látalová – 70.000,-Kč (výměna oken); p. 
Kubíček – 50.000,- Kč (oprava střechy) pí. Bangová – 60.000,- Kč (ekologické vytápění), 
celkem 320.000,- Kč (tj asi 1/3 z celkové výše fondu pro letošní rok) . Považuje za 
vhodné prodloužení termínu do 31. března. 

 
Mgr. Krabec – převis nabídky je způsoben nevědomostí nebo z nezájmem lidí. 
 
Mgr. Němeček – zřejmě z důvodu špatné informovanosti. 
 
ZM/2004/03/055: ZM schvaluje  prodloužení termínu odevzdání žádosti, o čerpání z 

fondu rozvoje bydlení do 31. března 2004. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
p. Čuma – v případě nevyčerpání fondu může zažádat o půjčku také město. 
 
 
05. Vstupy občanů 
 
p. Doubrava – vyslovil dojem, že letošní karneval po stránce finanční byl propadák. 
 
Mgr. Krabcová – uvedla, že velká finanční částka byla vložena do propagace karnevalu, a 

upozornila na nemožnost porovnání s předešlými lety, protože výsledky minulých let 
nebyly nikdy zveřejněny. Příjmem sdružení bylo pouze vstupné a jeho úkolem bylo 
zlepšenou propagací a sníženými cenami vstupenek zvýšit příliv návštěvníků karnevalu 
v Králíkách.   

 
p. Divíšek – příjem za prodej občerstvení byl zcela určen spolkům, kteří občerstvení 

zprostředkovávali.  
 
Mgr. Krabec – upozornil na významné návštěvníky, kteří navštívili karneval – radní 

Pardubického kraje pí Málková, p. Šilar, p. Macela, hlavní sponzoři a starostové 
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z blízkého okolí. Zdůraznil, že karneval je jednou z mála akcí, které Králíky zviditelňují 
navenek, má tradici a bylo by velmi špatné, kdybychom o ni přišli.  

 
p. Pauk – kolik stála propagace. 
 
Mgr. Krabcová – účetnictví vedla pí. Pechanová a je možnost do něj nahlédnout. Přibližně 

propagace stála : rádio Černá Hora – 12 .444,-  Kč; tisk plakátů , vstupenek + rozvoz do 
10.000,- Kč, skupina 40.800,- Kč. 

 
p. Vyšohlíd – z důvodu pozdního založení Sdružení pro králický karneval mnoho sponzorů 

nepřispělo, ale přislíbilo, že si králický karneval zapíší do svého sponzorského kalendáře 
na příští rok. 

 
p. Juránek – si myslí, že po kritických slovech by se mělo Sdružení pro králický karneval 

poděkovat za odvedenou práci a vzkříšení karnevalu v Králíkách. 
 
 
 
06. Vstupy zastupitelů 
 
p. Vyšohlíd – tlumočil žádost p. Nováka, majitele firmy Novalamp, aby se město zasadilo o 

zlepšení spolupráce mezi Novalampem a úřadem práce. Je zdlouhavé vyřizování přijímání 
lidí, kteří jsou zapsáni na úřadu práce a mají nastoupit do pracovního poměru . 

 
Mgr. Krabec – přislíbil jednání s pracovním úřadem. 
 
p. Vyšohlíd – ptá se, kdy bude ZM předložena finanční zpráva ohledně pověřeného úřadu. 
 
Mgr. Krabec – přislíbil, že jakmile ji vypracuje tajemník, bude předložena - na  příštím 

jednání ZM. 
 
Mgr. Berková – přečetla dopis od p. Divíška adresovaný ministryni školství, týkající se 

uznání dne učitelů za významný den. Za dopis poděkovala. 
 
p. Juránek – informoval ZM, že podal žádost o grant Pardubického kraje na realizaci vydání 

32 stránkové publikace „KRÁLICKO - kraj přírodních scenérií, křesťanských tradic a 
pohnuté historie“. Rovněž informoval ZM o snahách vedení města jednat o připojení obce 
Těchonín do správního obvodu pověřeného úřadu III. stupně Králíky, protože v současné 
době jsou Králíky nejmenším PÚ v České republice. Vše se děje s vědomím vedení města 
Žamberk. 

 
Mgr. Krabec – informoval o pokračující diskuzi ohledně marketu v Králíkách. Oběma 

zájemcům byly dodány potřebné podklady pro to, aby mohli vyhodnotit podmínky na 
Králicku a porovnat je se svou strategií. Nyní se očekává jejich konečné rozhodnutí, zda 
chtějí v Králíkách stavět či nikoli. Pokud se některá z firem vyjádří, že chce v Králíkách 
stavět, proběhne veřejné setkání s občany. 

 
Ing. Strnad – upozornil na uveřejněný článek, kde se píše, že do měsíce bude v Králíkách 

rozhodnuto o výstavbě diskontu.  
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Mgr. Krabec – uvedl mylnost této informace. Zhruba do měsíce by mělo být známo, má-li 

některý obchodní řetězec vůbec zájem v Králíkách stavět.  
Starosta dále informoval o nabídce pana Huptycha na možnost zprostředkování kontaktů 
s některým městem ve Francii. Pan Huptych navštívil radnici před asi 3 měsíci, pobývá 
nyní na stáži ve Francii a nezávazně by zprostředkoval kontakt mezi městy. Starosta se 
táže ZM, zda souhlasí s uvedenou aktivitou – ZM nemá námitek.  

 
Mgr. Stejskal – požádal o zveřejnění tísňových telefonních linek v Králickém zpravodaji, 

aby i starší spoluobčané věděli, kam se má volat při poruše: telefonu, vody, plynu, 
výpadku el. proudu, a to jak ve všední den, tak i o víkendu. 

 
Mgr. Hlava – upozornil, že všechna tato telefonní čísla mají k dispozici hasiči. 
 
Mgr. Krabec – uvedl, že je možnost volat pracovníka krizového řízení p. Matoulka. 

Informoval o mimořádné inventarizaci, která proběhne k 31. 3. v Technických službách 
Králíky. Za město bude v inventarizační komisy pí Kubíčková a jeden ze zastupitelů – 
nejlépe z řad opozice. Žádá ZM o návrh zastupitele.  

 
Ing. Strnad – navrhuje Mgr. Hlavu. 
 
Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

x + + + + + + + + + + + + 0 + 
 
 
Mgr. Krabec – upozornil na novou podobu internetových stránek města Králíky, kde mají 

občané nově možnost stáhnout si formuláře z jednotlivých odborů MěÚ a současně získat 
nejčastější poptávané informace.    

 
Ing. Strnad – požádal o dřívější zasílání zápisů ze zasedání RM. Dále žádá o úřední výpis 

z usnesení ZM ohledně odepsání pohledávky za p. Růžičkou a o podání informací o 
činnosti Mgr. Hamplové na příštím zasedání ZM. 

 
Mgr. Krabec – přislíbil, že informační zpráva ohledně působení Mgr. Hamplové bude 

uveřejněná na příštím zasedání ZM. 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 21:03. 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Jiří Stejskal       Mgr. Karel Hlava 
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…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 


	01. Zahájení a prezentace
	4.3.1 Prodej volného bytu č. 40 v čp. 816 v k.ú. Králíky 
	4.3.2 Prodej pozemku p.p.č. 543/2 v k.ú. Dolní Hedeč
	ZM/2004/03/044: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 543/2 v k.ú. Dolní Hedeč manželům Karlu a Anně Eliášovým, Dolní Hedeč 16 za kupní cenu 1.810,-- Kč.
	4.3.3 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na ostat. stav. objektu – kolně na st.p.č. 551 a st.p.č. 551 v k.ú. Králíky
	ZM/2004/03/045: ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na ostatním stavebním objektu – kolně na st.p.č. 551 a st.p.č. 551 v k.ú. Králíky paní Monice Jílkové, Králíky 404 za kupní cenu 3.873,-- Kč. Zároveň schvaluje do doby prodeje všech spoluvlastnických podílů uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě.
	4.3.4 Prodej obsazeného bytu č. 16 v čp. 816 v ul. Leoše Janáčka a nebytové jednotky – garáže č. 113 vše v k.ú. Králíky
	4.3.5 Prodej pozemku p.p.č. 223/2 v k.ú. Králíky
	ZM/2004/03/047: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 223/2 v k.ú. Králíky manželům Darině a Miroslavu Brůnovým, Králíky 549 za kupní cenu 20.558,-- Kč.
	4.3.6 Prodej pozemků p.p.č. 1551/4 a p.p.č. 1153/3 v k.ú. Dolní Boříkovice
	4.3.7 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 628/54 v k.ú. Králíky
	Mgr. Krabec - přednesl žádost p. Ročka o zlevnění pozemku na 40,- Kč/ m2.
	ZM/2004/03/049: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 628/54 v k.ú. Králíky  za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.
	4.3.8 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 557/2 v k.ú. Dolní Hedeč
	4.3.10 Bezúplatný převod dělostřelecké tvrze „Hůrka“ 
	ZM/2004/03/052: ZM schvaluje bezúplatný převod dělostřelecké tvrze „Hůrka“ – objektů K - S 10 (VEČ 172), K – S 11 (VEČ 173), K – S 12 (VEČ 171), , K – S 13 (VEČ 169) v k.ú. Prostřední Lipka a K – S 12A (VEČ 170) v k.ú. Králíky od ČR-Ministerstva obrany na město Králíky.

