
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 5 

konaného dne 13. dubna 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)     Mgr. Jan Holčapek (12) 
Jarmila Venzarová (6)     MUDr. Marie Špičková (13) 
Mgr. Dušan Krabec (7)     Antonín Vyšohlíd (15) 
Arnošt Juránek (8) 
 
Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   0  zdržel se hlasování,   x  nepřítomen 
 
Nepřítomní členové zastupitelstva města: omluven Ing. Roman Kosuk (1), Mgr. Karel 
Hlava (14). 
 
 
Za MěÚ: 
pí Kubíčková, pí Pecháčková, p. Divíšek, p. Bouška 
 
Program jednání: 

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

4.1 Majetkové operace 
4.2. Další informace k ručení Ing. Vlasáka 
4.3 Zpráva o financování pověřeného úřadu za rok 2003 
4.4 Rozpočtová opatření 
4.5 Grantový program – příspěvek oddílu ledního hokeje 
4.6 Fond rozvoje bydlení 2004 
4.7 Udělení čestného občanství města Králíky 
4.8. Opravy památek v historické zóně města – fond regenerace 2004 

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 4.8. Oprava památek v historické zóně města – fond 
regenerace 2004. Požádal ZM o vyslechnutí pana Tacheziho, jakožto součást majetkových 
operací. Ing. Strnad požádal o doplnění programu ZM bod 4.8. Další informace k ručení 
Ing. Vlasáka. Pan Juránek navrhl zařadit bod navrhovaný Ing. Strnadem jako bod 4.2, 
hned za majetkové operace. Takto byl program jednání schválen. 
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02. Určení ověřovatelů zápisu 
Ověřovatelé zápisu z minulého jednání ZM dne 9. 3. 2004 Mgr. Hlava a Mgr. Stejskal, 

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

 
Ing. Strnad – se omlouvá za nepřesnost údaje ohledně ručení města, které uvedl na  minulém 

mimořádném jednání ZM.  
 

03. Zprávy rady města 
 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl a diskuzi řídil místostarosta Juránek. 
 
Ing. Strnad – jakým způsobem RM bude řešit problém ohledně oplocení MŠ Moravská. 
 
p. Juránek – oplocení MŠ Moravská formou bartrového plnění ze strany pana Planky se 

nepodaří včas splnit, proto dala RM garanci na nákup materiálu z rozpočtu města. Pan 
Planka může svůj závazek vůči městu, v duchu schváleného usnesení ZM, splnit při jiném 
zadání do konce roku 2004. 

 
Mgr. Krabec – o vyslyšení na jednání ZM požádal pan J. Tachezi ve věci dlužného 

nájemného za užívání bytu v čp. 4, Velké náměstí. 
 
p. Tachezi – informoval ZM o tom, že velmi dlouho nevěděl, že se stal jediným nájemcem 

bytu, a protože pobýval na přechodných adresách mimo Králíky, nebyly mu upomínky o 
dlužném nájemném doručeny. Požádal ZM o odpuštění poplatků z dlužného nájemné.  

 
p. Jungvirt – šetření soudem poskytlo informaci, že pan Tachezi byt navštěvoval. 
 
Mgr. Krabec – oslovil ZM, zda chce revokovat usnesení a přistoupit na smír s p. Tachezim o 

úhradu pouze dlužného nájemného za užívání bytu v čp. 4, Velké nám. bez poplatků. 
 
Hlasování: 2:1:10 (neschváleno) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

4.1 Majetkové operace  
 
4.1.1. Prodej 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. Záměr prodeje 
byl schválen a zveřejněn. Kupní cena 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
7.382,-- Kč. V zákonné lhůtě požádali o koupi pozemku také manželé Pecháčkovi za 
účelem údržby pozemku a parkování vozidel, na pozemku se nachází přípojka s hlavním 
uzávěrem vody. Oba žadatelé byli pozváni na jednání ZM. 

 
p. Pecháček – žádá o koupi pozemku z důvodu potřeby parkování vozidel. Na pozemku je 

umístěna přípojka vody s hlavním uzávěrem k jeho nemovitosti. Uvažuje o zkulturnění 
okolí - vysázením stromků.  
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Mgr. Holčapek – se dotazuje, zda mají manželé Pařízkovi jinou přístupovou cestu k dané 
nemovitosti. 

p. Pecháček – mají možnost přístupu z dalších tří stran. 

Ing. Strnad – se ptá, zda v případě prodeje pozemku by byl ochotný zaplatit za pozemek 
vyšší částku než 10,-- Kč/m2. 

p. Pecháček – samozřejmě.  

p. Pařízek – uvedl, že od roku 1990 má pozemek v nájmu a užívá jej. Jiná cesta k  pozemku 
p.p.č. 347 a přilehlému objektu, který p. Pařízek vlastní, je velmi zdlouhavá nebo 
nemožná z důvodu špatné dostupnosti. 

p. Vyšohlíd – navrhuje místní šetření. 
 
p. Juránek – navrhuje pozemek neprodávat ani jednomu z uchazečů, aby se v budoucnu 
nestal předmětem sousedských sporů a navrhuje zachovat stávající stav. 
 
ZM/2004/05/059: ZM neschvaluje prodej pozemku p.p.č. 347 v k.ú. Červený Potok. 
Hlasování: 9:2:2 (schváleno) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

x + + + 0 + + + + - 0 + + x - 
 
 
4.1.2. Prodej pozemků p.p.č. 27, 46 a 1177/2 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: O koupi pozemků požádal pan Švec za účelem zemědělského využití a scelení 

pozemků. Jedná se o pozemky o výměře 3018 m2. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 10,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 32.295,-- Kč. 

ZM/2004/05/060: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 27, 46 a 1177/2 v k.ú. Heřmanice 
u Králík panu Richardu Švecovi, Heřmanice 12 za kupní cenu 32.295,-- Kč.  

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

x + + + 0 + + + + + 0 + + x + 
 
 
4.1.3. Prodej nemovitosti na st.p.č. 65, st.p.č. 65, p.p.č. 44/2 a části p.p.č. 45 (nově 
označena jako p.p.č. 45/2 a 45/3 a st.p.č. 111/2) v k.ú. Dolní Lipka 
Obsah: O prodej nemovitostí požádali manželé Herzigovi za účelem přístupu k nemovitosti 

čp. 33 a zřízení zahrady. Nemovitost (bývalá zbrojnice) je využívána žadatelem jako sklad 
paliva. Výměra pozemků je 344 m2. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Kupní cena 
u nemovitosti na st.p.č. 65 v k.ú. Dolní Lipka ve výši znaleckého posudku, tj. 34.020,-- 
Kč, u pozemků včetně nákladů je 18.136,-- Kč. 

ZM/2004/05/061: ZM schvaluje prodej nemovitosti na st.p.č. 65, st.p.č. 65, p.p.č. 44/2, 
45/2, 45/3 a st.p.č. 111/2 v k.ú. Dolní Lipka manželům Vladimíru a Věře Herzigovým, 
Dolní Lipka 30 za kupní cenu ve výši 52.156,-- Kč. 

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

x + + + 0 + + + + + 0 + + x + 
 
 
4.1.4. Prodej pozemku st.p.č. 562 v k.ú. Králíky   
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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 
252 m2. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Kupní cena 110,-- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj 33.136,-- Kč. 

ZM/2004/05/062: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 562 v k.ú. Králíky (zastavěná 
plocha nemovitostí čp. 416) panu Vladimíru Bačovskému, Králíky 416 za kupní cenu 
33.136,-- Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 
4.1.5. Prodej části pozemku p.p.č. 1346/1 (nově označena jako p.p.č. 1346/4) v k.ú. Dolní 
Boříkovice 
Obsah: Manželé Bušovi ze Křtin požádali o koupi pozemku za účelem výstavby garáže 

navazující na dvě stávající garáže na st.p.č. 281 a 282 v k.ú. Dolní Boříkovice. Jedná se o 
pozemek o výměře 31 m2. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Kupní cena 50,-- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 6.282,-- Kč. 

ZM/2004/05/063: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1346/4 v k.ú. Dolní Boříkovice 
manželům Ing. Miroslavu a RNDr. Mileně Bušovým, Křtiny 201 za kupní cenu 
6.282,-- Kč. 

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

x + + + 0 + + + + + 0 0 + x + 
 
 
4.1.6. Prodej pozemků p.p.č. 780/2, 609/4, 782/3, 557/2 a 557/3 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Kučerovi z Bohumína za účelem scelení pozemku 

a rozšíření zahrady. Jedná se o pozemky o výměře 970 m2 u nemovitosti čp. 6, kterou 
vlastní. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Kupní cena 20,-- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 28.598,-- Kč. 

ZM/200405/064: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 780/2, 609/4, 782/3, 557/2 a 557/3 
v k.ú. Dolní Hedeč manželům Jiřímu a Gertrudě Kučerovým za kupní cenu 28.598,-- 
Kč. 

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

x + 0 + 0 + + + + + 0 0 0 x + 
 
 
4.1.7. Prodej pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. (628/54) EN v k.ú. Králíky 
Obsah: Manželé Ročkovi požádali o koupi pozemku za účelem udržování pozemku. Jedná se 

o pozemek o výměře 133 m2, žadatel pozemek užívá a má ho v pronájmu. Záměr prodeje 
byl schválen a zveřejněn. Kupní cena 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
7.372,-- Kč. 

ZM/2004/05/065: ZM schvaluje prodej pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. (628/54) 
EN v k.ú. Králíky manželům Jiřímu a Jarmile Ročkovým, Králíky 757 za kupní 
cenu ve výši 7.372,-- Kč. 

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

x + + + + + + + + + + 0 + x + 
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4.1.8. Prodej pozemku p.p.č. 555/4 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: Pan Miroslav Boháč z Dolní Hedeče požádal o prodej pozemku za účelem obnovy 

rybníku. Jedná se o pozemek o výměře 534 m2. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 
Kupní cena 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 6.156,-- Kč. 

ZM/2004/05/066: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 555/4 v k.ú. Dolní Hedeč panu 
Miroslavu Boháčovi, Dolní Hedeč 35 za kupní cenu 6.156,-- Kč. 

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

x + + + 0 + + + + + 0 0 + x + 
 
 
4.1.9. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 570/24 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi části pozemku požádali manželé Výprachtičtí za účelem užívání zahrady. 

Jedná se o část pozemku, kterou mají žadatelé v pronájmu. Dle odboru VTS je pozemek 
užíván jako zahrada, na pozemku je trafo ve vlastnictví VČE. Dle odboru RR je ÚP 
zpracován, uvedená část pozemku je řešena jako zeleň obytné zástavby. RM doporučila 
prodej na navrhla kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/05/067: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 570/24 v k.ú. 
Králíky, za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 
4.1.10. Záměr prodeje pozemků st.p.č. 33 a p.p.č. 77, 78 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: Paní MUDr. Zajíčková z Hradce Králové žádá o koupi pozemků za účelem přístupu 

k domu čp. 25 na st.p.č. 32 v k.ú. Heřmanice u Králík a dále za účelem údržby pozemků. 
Jedná se o zastavěnou plochu – zbořeniště o výměře 54 m2, pozemkové parcely mají 
výměru 529 m2. Dle odboru VTS pozemky nejsou využívány, nejsou na nich podzemní 
zařízení. Dle odboru RR není ÚP zpracován, pozemek je zarostlý náletem. RM 
doporučila prodej na navrhla kupní cenu u st.p. 50,-- Kč, u p.p. 20,-- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. 

ZM/2004/05/068: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 33 a p.p.č. 77,78 vše 
v k.ú. Heřmanice u Králík za kupní cenu u st.p. 50,-- Kč/m2, u p.p. 20 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 + 
 
 
4.1.11. Záměr prodeje nemovitosti čp. 108 na st.p.č. 286 a části p.p.č. 1211/3 v k.ú. Dolní 

Boříkovice 
Obsah: O koupi nemovitosti čp. 108 požádala paní Krejčová z Králík za účelem provozování 

hostinské a klubové činnosti. Jedná se o nemovitost bývalé kavárny, v současné době 
nebytové prostory užívá na základě nájemní smlouvy Motosportklub Boříkovice. 
Nemovitost byla již v minulosti nabízena k prodeji za nabídkovou kupní cenu 165.000,--
Kč (pozemek pod budovou není předmětem prodeje). Dále žadatelka požádala o koupi 
části p.p.č. 1211/3 v k.ú. Dolní Boříkovice, jedná se o plochu za budovou. Dle odboru 
VTS je pozemek za budovou upraven a zpevněn. Na pozemku jsou původní základy pro 
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tělocvičnu. Přes pozemek vede telefonní kabel pro budovu klubovny a pro obchod. Dle 
odboru RR není pro k.ú. Dolní Boříkovice ÚP zpracován, provozování hostinské činnosti 
je nutno upravit v souladu s hygien. předpisy, změna využití podléhá povolení SÚ. RM 
doporučila prodej nemovitostí a navrhla kupní cenu u nemovitosti na st.p.č. 286 ve výši 
165.000,-- Kč, u pozemku 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.  

 
Ing. Strnad – navrhl zvýšení kupní ceny na částku 40 Kč/m2. 
Hlasování: 3:4:6 (neschváleno) 
 
Ing. Strnad - navrhl zvýšení kupní ceny na částku 30 Kč/m2. 
Hlasování: 5:4:4 (neschváleno) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

x + 0 - + 0 0 - - - + + + x 0 
 
Mgr. Krabec -  navrhuje usnesení v původní výši 10,- Kč/m2. 
 
Mgr. Němeček – navrhuje jako protinávrh zvýšení kupní ceny na částku 20 Kč/m2. 
Hlasování: 8:2:3 (schváleno) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

x + + + + 0 + - + - + 0 + x 0 
 
ZM/2004/05/069: ZM schvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 108 na st.p.č.  286 za 

kupní cenu 165.000,- Kč, a části pozemku p.p.č. 1211/3 za kupní cenu 20,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, vše v k.ú. Dolní Boříkovice 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 + 
 
 
4.1.12. Záměr prodeje pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. (61/3) GP v k.ú. 

Prostřední Lipka 
Obsah: O koupi nemovitosti požádali Mázorovi z Prostřední Lipky za účelem údržby 

pozemku a sekání trávy. Jedná se o pozemek o výměře 409 m2, který navazuje na 
nemovitosti žadatele. Dle odboru VTS v případě prodeje je nutné zřídit věcné břemeno 
pro příjezd k nemovitosti na st.p.č. 30 v k.ú. Prostřední Lipka. Dle odboru RR není ÚP 
zpracován, pokud není řešen příjezd k nemovitosti na st.p.č. 30 z pozemku p.p.č. 1086 
v k.ú. Prostřední Lipka, pak je nutno zajistit možnost průjezdu z pozemků p.p.č. 1101 a 
1102 v k.ú. Prostřední Lipka. RM doporučila prodej pozemku a navrhla kupní cenu ve 
výši 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a dále RM zřídila věcné břemeno – právo 
chůze a jízdy pro vlastníky nemovitosti na st.p.č. 30 v k.ú. Prostřední Lipka. 

ZM/2004/05/070: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 
(61/3) GP v k.ú. Prostřední Lipka za kupní cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

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

x 0 + + 0 + + + + + 0 + + x 0 
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4.1.13. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 405/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Dejmek z Dolní Hedeče za účelem parkování vozidla a 

údržby pozemku. Jedná se o pozemek o výměře 324 m2. Odbor VTS s prodejem souhlasí, 
využití pozemku k parkování je třeba řešit s příslušným silničním orgánem a Správou a 
údržbou silnic v Ústí nad Orlicí. Dle odboru RR není pro k.ú. Dolní Hedeč ÚP 
zpracován, ke zřízení parkovacího stání je třeba povolení SÚ a vynětí pozemku ze ZPF. 
RM doporučila prodej pozemku a navrhla kupní cenu ve výši 10,-- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem.  

ZM/2004/05/071: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 405/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
za kupní cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

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

x + + + 0 + + + + + 0 0 + x + 
 
 
4.1.14. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 771/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Konyarikovi z Králík za účelem scelení pozemku. 

Jedná se o pozemek o výměře 188 m2, na pozemku vázne věcné břemeno vodního zdroje 
pro oprávněnou a.s. VaK Jablonné nad Orlicí. Odbor VTS s prodejem souhlasí, cesta ve 
skutečnosti neexistuje a není návaznost na přístup k dalším nemovitostem. Dle odboru 
RR není pro k.ú. Dolní Hedeč ÚP zpracován. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 
ve výši 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/05/072: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 771/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
za kupní cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem  a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

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

x 0 0 + 0 + + + + + 0 + 0 x 0 
 
 
4.1.15. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 429 a 760/1 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemků požádali pan Štogryn a paní Krejčí z Dolní Hedeče za účelem 

údržby pozemků, k pasení ovcí a sekání trávy. Jedná se o pozemky o výměře 2152 m2. 
Dle odboru VTS se jedná o příjezdovou cestu k nemovitosti žadatele. Na cestě stojí 
pravděpodobně stavba kolny ve vlastnictví žadatele, která není zapsána na LV. Na 
pozemku p.p.č. 429 v k.ú. Dolní Hedeč jsou 4 vzrostlé stromy, jejichž cena se promítne 
do ceny pozemku. Dle odboru RR není ÚP zpracován, jedná se o cestu u RD na st.p.č. 79 
v k.ú. Dolní Hedeč. ZM v minulosti neschválilo záměr prodeje sousedních pozemků 
p.p.č. 465/2, 466/7 a 466/8 v k.ú. Dolní Hedeč. RM doporučila prodej pozemku p.p.č. 
429 v k.ú. Dolní Hedeč a navrhla kupní cenu 10,-- Kč/m2 + hodnota 4 vzrostlých stromů 
+ náklady spojené s převodem. Zároveň RM nedoporučila prodej p.p.č. 760/1 v k.ú. 
Dolní Hedeč. 

ZM/2004/05/073: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 429 v k.ú. Dolní Hedeč za 
kupní cenu 10,- Kč/m2 + hodnota 4 vzrostlých stromů a náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

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

x + + + 0 + + + + + 0 0 + x + 
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ZM/2004/05/074: ZM neschvaluje záměr prodeje p.p.č. 760/1 v k.ú. Dolní Hedeč. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.1.16. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 286/29, 284/4 a p.p.č. 285/2 v k.ú. Dolní Lipka 

ZM/2003/13/246 
Obsah: ZM schválilo záměr prodeje pozemků p.p.č. 286/29 a 284/4 v k.ú. Dolní Lipka za 

kupní cenu 40,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Geometrickým plánem byl 
oddělen pozemek p.p.č. 285/2 v k.ú. Dolní Lipka o výměře 626 m2, který navazuje na 
prodávané pozemky. Společnost PREXIM DIESEL požádala o koupi tohoto pozemku a 
zároveň požádala o přehodnocení kupní ceny. Žádost odůvodňuje tím, že v navrhované 
ceně není zohledněno umístění a situace v okolí pozemku, dále na pozemku p.p.č. 286/29 
v k.ú. Dolní Lipka je odvodňovací zařízení, které je v havarijním stavu, a oprava potrubí 
bude činit 3.500,- Kč/m2 (délka cca 100 m). Společnost žádá o příznivější nabídku od 
města Králíky. RM nedoporučuje prodej pozemků za nižší kupní cenu, než je 40,-- 
Kč/m2. 

ZM/2004/05/075: ZM neschvaluje snížení kupní ceny u pozemků p.p.č. 286/29 a 284/4 
v k.ú. Dolní Lipka a trvá na kupní ceně ve výši 40,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2004/05/076: ZM schvaluje záměr prodeje p.p.č. 285/2 v k.ú. Dolní Lipka za kupní 

cenu 40,-Kč/ m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodej zveřejnit. 
Hlasování: 9:1:3 (schváleno) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

  
ZM/2004/05/077: ZM doporučuje RM zatížit pozemek p.p.č. 286/29 věcným břemenem 

pro oprávněné město Králíky – právo podzemního vedení kanalizace. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 
4.1.17. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 397/1 a části p.p.č. 439 v k.ú. Králíky a zároveň 
žádost o majetkoprávní vypořádání objektu na st.p.č. 397/1 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Springerovi z Králík za účelem zřízení parkoviště 

pro zákazníky a zastavěné plochy pod nemovitostí, kterou vlastní. Stavební pozemek je o 
výměře 577 m2. Dle odboru VTS je pozemek zastavěn provozní budovou, část pozemku 
p.p.č. 439 tvoří parkoviště, přes pozemek vede odvodnění přilehlých pozemků, proto 
odbor navrhuje zřízení věcného břemene. Dle odboru RR řeší ÚP města objekt na st.p.č. 
397/1 v k.ú. Králíky jako občan. vybavení, p.p.č. 439 v k.ú. Králíky jako zeleň obytné 
zástavby.  
Zároveň manželé Springerovi požádali o majetkoprávní vypořádání objektu na st.p.č. 
397/1 v k.ú. Králíky. Dne 17.10.1991 uzavřelo město Králíky s manžely Springerovými 
smlouvu o převodu vlastnictví – budovy na st.p.č. 397/1 v k.ú. Králíky. Nemovitost byla 
oceněna dle znaleckého posudku ve výši 135.480,-- Kč a kupující dne 02.12.1991 a dne 
04.11.1992 tuto cenu uhradili. Tato smlouva však nebyla zaregistrována katastrálním 
úřadem a v současné době již nemá předepsané náležitosti. MO proto navrhuje převod 
objektu na st.p.č. 397/1 v k.ú. Králíky manželům Springerovým za symbolickou 1,- Kč. 
RM doporučila prodej pozemků a navrhla u st.p. 110,-- Kč/m2, u p.p. 50,-- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, dále zřídila ve prospěch města Králíky na pozemku p.p.č. 
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439 v k.ú. Králíky věcné břemeno – podzemní vedení kanalizace. Zároveň doporučila 
majetkoprávní vypořádání nemovitosti na st.p.č. 397/1 v k.ú. Králíky. 

ZM/2004/05/078: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 397/1 za kupní cenu 110,- 
Kč/m2 a části pozemku p.p.č. 439 za kupní cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, vše v k.ú. Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit.  
Zároveň ZM schvaluje majetkoprávní vypořádání nemovitosti na st.p.č. 397/1 v k.ú. 
Králíky s manžely Springerovými, Králíky 678, a to prodejem nemovitosti za 
symbolickou 1,- Kč, a proto ukládá záměr prodeje uvedené nemovitosti zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 
4.1.18. Záměr prodeje pozemků st.p.č. 1622, 1623 v k.ú. Králíky 
Obsah: O prodej části pozemků st.p.č. 1164 a 1165 v k.ú. Králíky požádali manželé Hoškovi a 

paní Klímová a dne 14.10.2003 schválilo ZM záměr prodeje pozemků za kupní cenu 
100,-- Kč/m2. Jedná se o pozemky o výměře 2 m2, které jsou zastavěny stavbou garáže. 
Na základě oznámení katastrálního úřadu o opravě chyby v katastru nemovitostí byly 
části pozemků nově označeny jako st.p.č. 1622 o výměře 2 m2 a st.p.č. 1623 o výměře 2 
m2 obě v k.ú. Králíky. MO z tohoto důvodu předkládá návrh na revokaci usnesení 
ZM/2003/11/216 ze dne 14.10.2003. RM doporučila revokaci usnesení a navrhla kupní 
cenu 110,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

 
Mgr. Němeček – navrhuje kupní cenu 100,-- Kč/m2.  
 
ZM/2004/05/079: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/2003/11/216 ze dne 14.10.2003 a 

zároveň schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 1622 a 1623 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 100,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 
4.1.19. Žádost o bezúplatný převod pozemků podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 95/1999 

Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Obsah: Jedná se o pozemky určené závaznou částí schválené územně plánovací dokumentace 

k realizaci zeleně v současně zastavitelném území obce – p.p.č. 1053/4, 1069/16, 
1069/17, 1069/18, 1084/3, 1084/5, 2254/3, 2254/8 a 2254/10 vše v k.ú. Králíky o celkové 
výměře 26161 m2. Pozemky převede Pozemkový fond do vlastnictví města bezúplatně. 
RM doporučila bezúplatný převod. 

ZM/2004/05/080: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků podle § 5 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů – p.p.č. 1053/4, 1069/16, 1069/17, 
1069/18, 1084/3, 1084/5, 2254/3, 2254/8 a 2254/10 vše v k.ú. Králíky od Pozemkového 
fondu ČR na město Králíky. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 
4.1.20. Dohoda o splácení dluhu – Ladislav Šimánek  
Obsah: Na základě platebního rozkazu ze dne 26.10.1999 uložil soud povinnému Ladislavu 

Šimánkovi uhradit městu Králíky částku 67.827,-- Kč a náklady řízení 7.766,-- Kč a dále 
náklady výkonu rozhodnutí 3.958,-- Kč. Exekuce na plat byla neúspěšná, povinný zatím 
sám zaplatil 3.900,-- Kč. Zároveň projevil snahu dluh splácet a požádal o splácení dluhu 
ve výši 500,-- Kč/měsíc. RM na svém zasedání doporučila řešit dluh povinného 
Ladislava Šimánka dohodou o splátkách ve výši 1.000,- Kč/měsíc. Povinný však požádal 
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o znovu zvážení návrhu splácet dluh ve výši 500,- Kč/měsíc z důvodu, že má ještě další 
splátky vůči Finančnímu úřadu a dále má vyživovací povinnost a je schopen splácet dluh 
ve výši 500,- Kč/měsíc. RM doporučila řešit dluh povinného dohodou o splátkách ve výši 
500,-- Kč/měsíc. 

 
Ing. Strnad – navrhuje, aby si p. Šimánek otevřel úvěr u nějaké bankovní instituce a městu  

splatil celou dlužnou částku najednou. 
 
ZM/2004/05/281: ZM schvaluje, aby p. Šimánek splatil dluh formou, že si sám otevře 

úvěr u nějaké bankovní instituce. 
Hlasování: 11:0:2 (schváleno) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

x + + + + + 0 0 + + + + + x + 
 
 
4.1.21. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Králíky – Malba, družstvo Hradec 

Králové 
Obsah: Na MO se obrátil předseda družstva MALBA Hradec Králové s žádostí o 

majetkoprávní vypořádání pozemků ve Valdštejnově ulici u veřejných WC. Jedná se o 
pozemky, které jsou zapsány na LV města Králíky – st.p.č. 306/1, st.p.č. 305/3, 307/3, 
306/4, 306/6, 307/1 a p.p.č. 356/1 vše v k.ú. Králíky o celkové výměře 1284 m2. Jednání 
s městem proběhlo již v roce 1997, ale MALBA Hradec Králové nedoložila nabývací 
listinu prokazující vlastnictví. 

 MNV v Králíkách v roce 1955 prodal Lidovému družstvu malířů a lakýrníků původní 
pozemky st.p.č. 306, 307 a p.p.č. 355, 356/1, 2074/4 o celkové výměře 1565 m2 za kupní 
cenu 3.130,-- Kč. MALBA Hradec Králové až nyní doložila notářský zápis NZ 372/56 
smlouvu kupní. Kupní smlouva podle zákona č. 65/1951 Sb. o převodech nemovitostí,  
byla odsouhlasena příslušným okresním národním výborem. Občanský zákoník č. 
141/1950 Sb., připustil nabytí vlastnictví smlouvou, přičemž stanovil, že vlastnictví 
k věcem se převádí již samotnou smlouvou. Nebylo tedy již podmínkou k převodu 
vlastnického práva k nemovitostem věc odevzdat cestou intabulace do pozemkové knihy 
(zápisy již neměly povahu konstitutivní). Předložená kupní smlouva nebyla registrována 
Státním notářstvím, nebyla v evidenci listin na Katastrálním úřadu Ústí nad Orlicí. MNV 
prodal i pozemky, které nebyly přiděleny MNV v Králíkách, a to původní pozemky p.č. 
(355) a (2074/4) v k.ú. Králíky. K těmto pozemkům si stát obnoví vlastnictví (jedná se o 
konfiskát po Josefu Umlaufovi). Město Králíky si požádá o bezúplatný převod těchto 
pozemků. V současné době nabízí městu Králíky mimosoudní dohodu majetkoprávního 
vypořádání na zbývající pozemky. Z původně navržené ceny pro jednání ve výši 
150.000,-- Kč družstvo snížilo cenu na 115.000,-- Kč s tím, že cena je konečná (znalecký 
posudek činí 74.720,-- Kč). Dne 22.03.2004 provedl starosta místní šetření. RM 
doporučila uzavření dohody o narovnání mezi městem Králíky a družstvem. 

ZM/2004/05/282: ZM schvaluje majetkoprávní vypořádání pozemků st.p.č. 305/3, 306/1, 
307/3, 306/6, 306/4, 307/1 a p.p.č. 356/1 vše v k.ú. Králíky, a to mimosoudní dohodou 
mezi městem Králíky a družstvem MALBA Hradec Králové. Město Králíky vyplatí  
družstvu MALBA Hradec Králové za vzdání se vlastnického práva k uvedeným 
pozemkům částku 115.000,-- Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 
4.1.22. Žádost o odklad splatnosti kupní ceny   (NEZVEŘEJŇOVAT!) 
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Obsah: Manželé Ludvíkovi žádají o odklad splatnosti kupní ceny za koupi bytu č. 500/1 a  
v k.ú. Králíky. Kupní cena ve výši 320.000,-- Kč bude hrazena čerpáním úvěru ze 
stavebního spoření. Poskytnutí úvěru bylo podmíněno zajištěním ve formě ručitelského 
závazku. Z důvodu hospitalizace ručitele se však pozdržel podpis úvěrové smlouvy a tím 
i následné čerpání úvěru. V současné době je smlouva podepsána a v nejbližších dnech 
dojde k úhradě kupní ceny. Splatnost kupní ceny byla do 27.03.2004. Žadatelé žádají o 
prodloužení termínu splatnosti o 30 dnů od původního data splatnosti. RM doporučila 
schválení splatnosti kupní ceny o 30 kalendářních dnů formou dodatku ke kupní smlouvě 
s tím, že kupní cena bude povýšena o roční úrokovou sazbu 4,75%, tj. o 1.249,-- Kč. 
Žadatelé požádali o nezveřejňování tohoto bodu v místním tisku. 

ZM/2004/05./283: ZM schvaluje vzhledem k výše uvedeným skutečnostem prodloužení 
splatnosti kupní ceny o 30 kalendářních dnů formou dodatku ke kupní smlouvě mezi 
městem Králíky a manžely Miroslavem a Marcelou Ludvíkovými, Červená Voda 420 
s tím, že kupní cena bude povýšena o roční úrokovou sazbu 4,75%, tj. o 1.249,-- Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 
4.1.23. Žádost o odklad splatnosti kupní ceny 
Obsah: Pan Žerníček a paní Barnová požádali o odklad splatnosti kupní ceny za koupi 

nemovitosti čp. 61 v k.ú. Králíky. Kupní cena ve výši 780.777,-- Kč měla být hrazena 
čerpáním hypotečního úvěru. Důvodem potíží byla neplatnost smlouvy o úvěru a o 
obnovení platnosti smlouvy bylo zažádáno již 01.04.2004. MěÚ vystavil faktury na 
zaplacení a dne 08.04.2004 došlo k úhradě kupní ceny. Splatnost kupní ceny byla do 
07.04.2004. Žadatelé požádali o prodloužení termínu splatnosti o 30 dnů od původního 
data splatnosti. RM doporučila schválení splatnosti kupní ceny o 30 kalendářních dnů 
formou dodatku ke kupní smlouvě s tím, že kupní cena bude povýšena o roční úrokovou 
sazbu 4,75%, tj. u každého kupujícího o 1.545,-- Kč. Úhrada kupní ceny byla provedena 
však (připsána na náš účet) dne 08.04.2004. Žadatelé proto dodatečně žádají o prominutí 
jak smluvní pokuty, tak i úrokové sazby s odůvodněním, že příkaz k úhradě provedli 
v termínu splatnosti kupní ceny.  

ZM/2004/05/284: ZM schvaluje vzhledem k výše uvedeným skutečnostem prominutí 
smluvní pokuty ve výši 5.856,-- Kč u každého kupujícího za pozdní úhradu kupní 
ceny (o 1 kalendářní den) paní Blance Barnové a panu Radku Žerníčkovi, Králíky 
61. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 
4.1.24. Směna pozemků mezi městem Králíky a společností s r.o. NOVALAMP Králíky 

393 ZM/2003/13/251  
Obsah: ZM dne 11.11.2003 schválilo záměr směny pozemků mezi městem Králíky a novým 

vlastníkem pozemku p.p.č. 1820/36 v k.ú. Králíky společností s r.o. NOVALAMP 
Králíky 393. Záměr směny pozemků byl schválen a zveřejněn. ZM schválilo kupní cenu 
pozemků ve výši 40,- Kč/m2 u pozemkových parcel a 100,- Kč/m2 u stavebních parcel. 
Společnost NOVALAMP se směnou souhlasí, nesouhlasí však s navrženými cenami. 
Pozemky, o které se ve směně jedná, jsou zařazeny do kategorie orná půda. Za pronajaté 
pozemky bylo městu Králíky původním vlastníkem TESLAMP Holešovice, a.s., 
zaplaceno nájemné ve výši 98.867,-- Kč. Na pozemku p.p.č. 1820/31 a u st.p.č. 1373 a 
1374 v k.ú. Králíky byl na vlastní náklady a.s. TESLAMP Holešovice vybudován 
asfaltový zpevněný povrch, na kterém se nacházejí bezzákladové obloukové sklady 
určené ke skladování materiálu. Pro uskutečnění směny pozemků požaduje společnost 
NOVALAMP Králíky stejnou cenu za m2 za všechny pozemky a rozdíl mezi velikostí 

 11



směňovaných pozemků doplatit dle výměr z LV zúčastněných subjektů. RM pověřila 
starostu dalším jednáním. RM doporučila revokaci usnesení a doporučila jednotnou kupní 
cenu ve výši 40,-- Kč/m2. 

ZM/2004/05/085: ZM schvaluje směnu pozemků p.p.č. 1820/36 v k.ú. Králíky v majetku 
společnosti s r.o. NOVALAMP Králíky 393, IČ 25254251 za pozemky p.p.č. 1820/31, 
1820/32 a st.p.č. 1373, 1374 v k.ú. Králíky ve vlastnictví města Králíky za jednotnou 
kupní cenu 40,-- Kč/m2 a rozdíl kupních cen vyplývajících z rozdílů výměr 
směňovaných pozemků uhradí společnost s r.o. NOVALAMP Králíky 393.  

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

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

 
 
4.2. Další informace k ručení Ing. Vlasáka 

 
Ing. Strnad – považuje za nepřípustné, aby Mgr. Hamplová do materiálu, které předkládá 

ZM, uveřejňovala svůj osobní názor. Nesouhlasí s rychlostí, kterou se tento problém řešil. 
Pokládá za správné, aby na ZM měl možnost vystoupit Ing. Zima, jakožto bývalý starosta 
města, kterého se kauza Vlasák osobně dotýká. 

 
Ing. Zima - poděkoval ZM za možnost veřejného vystoupení v rámci jednání. Ručení je jedna 

z majetkových operací, jak jistým způsobem podpořit podnikání. Při rozhodování u ručení 
majetkem města ZM postupovalo tak, že posuzovalo míru možných rizik a potřebu tvořit 
podnikatelské aktivity. Upozornil na nepravdivost výkladu p. Jungvirta, že znal p. Vlasáka 
z Parlamentu ČR v době uzavření smlouvy o ručení města pro získání jeho úvěru. Požádal 
ZM o vyjádření k této informaci a p. Jungvirta o omluvu za nepravdivost jeho slov. 
Taktéž považuje za nepřípustné, aby Mgr. Hamplová jako právnička města vyjadřovala 
v materiálech pro ZM svůj osobní názor a v celkově vypracovanou zprávu považuje za 
nepříliš informativní. Připouští osobní odpovědnost za své rozhodnutí v této kauze, nikoli 
vinu za selhání p. Vlasáka. V závěru popřál všem zastupitelům hodně štěstí v jejich práci 
pro město a aby se při rozhodování o vážných otázkách nedali ovlivňovat zlem. 

 
Mgr. Krabec – domnívá se, že rozhodnutí ZM v roce 1992 ručit majetkem města p. 

Vlasákovi (člověku, který nebyl místní a ani pro lidi z Králík známý), bylo špatné a že je 
zřejmé, že již v roce 1992 jistě ZM uvažovalo o přestavbě domu č.p. 5 na novou radnici. 
Neodsuzuje rozhodnutí tehdejšího ZM vzhledem k době, kdy bylo uskutečněno. 
Nesouhlasí však s názorem, jakým se pohlíží na Mgr. Hamplovou, a to z důvodu, že ještě 
na začátku července roku 2003 tuto kauzu měl ve své kompetenci p. Macek. V létě roku 
2003 ji předal Mgr. Hamplové s tím, že nyní je třeba vyčkat, jak se zachová banka.  

 
Mgr. Holčapek – je přesvědčen, že minulé vedení města v čele s panem Zimou dokázalo 

mnoho dobrého a za to mu poděkoval. 
 
Mgr. Krabcová – vyslovila dotaz, kdy byl zveřejněn zvukový záznam z mimořádného 

zasedání zastupitelstva. 
 
Mgr. Krabec – zveřejněn bude tento týden, ale p. Strnadovi z důvodu přípravy na dnešní 

ZM, byl vydán již v pátek. 
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Ing. Strnad – chtěl ze zvukového záznamu zkontrolovat, zda jsou jeho slova v písemném 
zápise správně interpretována. 

 
p. Venzarová – podotýká, že se ztotožňuje se slovy p. Holčapka, stejně si ale myslí, že 

dobrou práci odvádí i nynější vedení města. 
 
Jungvirt - se odmítl omluvit Ing. Zimovi a naopak jej vyzval, aby mu dokázal, že není 

pravda, že Ing. Vlasák byl ve stejném volebním období poslancem Parlamentu ČR, a že s 
panem Vlasákem osobně nejednal dříve, než přednesl celou věc v roce 1992 ke schválení 
tehdejšímu ZM. 

 
4.3 Zpráva o financování pověřeného úřadu za rok 2003 

 
Bc. Bouška – přednesl zprávu o financování pověřeného úřadu za rok 2003. Dle prvotního 

odhadu, kdy ještě nebyla zcela proinvestována státní dotace, se dá říci, že se příjmy a 
výnosy rovnají. 

ZM/2004/05/086: ZM bere na vědomí zprávu tajemníka o financování pověřeného 
úřadu za rok 2003. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 

4.4 Rozpočtová opatření 
 
Obsah: pí. Pecháčková předložila zastupitelstvu rozpočtová opatření číslo 01/2004 a číslo 

02/2004. 
RO 01/04 Dotace na činnost lesního hospodáře    20,06 tis Kč 
RO 02/04 Interní rozpočtové opatření     1 413,69 tis Kč 

ZM/2004/05/087:ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení § 16 zákona číslo 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření číslo 01/2004 na 
20,06 tis Kč a 02/2004 na 1 413,69 tis Kč kterými se upravuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 1 433,75 tis Kč. Výše financování zůstane těmito 
úpravami nezměněna. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 

4.5 Grantový program – příspěvek oddílu ledního hokeje 
 
p. Juránek – přednesl výsledky prvního kola přidělování grantů a příspěvků vyhlášených RM 

po termínu uzávěrky přihlášek dne 29. 2. 2004. Uděleno bylo 21 grantů, 1 odmítnut a 
řešen jako individuální příspěvek - pokud bude 100% naplnění všech procentuálních 
podílů, bude vyčerpáno ze zdrojů města na granty 97 978,50 Kč (včetně schvalovaného 
příspěvku oddílu TJ Jiskra - lední hokej). K rozdělení zbývá k druhému termínu 31. 8. 
57 021,50 Kč. Kompetence RM jsou omezeny částkou 20 tis. Kč, proto bylo schválení 
grantu pro oddíl ledního hokeje postoupeno ZM. 

ZM/2004/05/088: ZM schvaluje příspěvek na dopravu mládežnických družstev oddílu 
ledního hokeje na rok 2004 ve výši 50 % maximálně do částky 26 923 ,- Kč. 
Hlasování: 12:1:0 (schváleno) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

x + + + + + + + + - + + + x + 
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4.6 Fond rozvoje bydlení 2004 

 
Mgr. Němeček – informoval ZM o všech žadatelích o získání prostředků z fondu rozvoje 

bydlení . 
ZM/2004/05/089: ZM schvaluje na rok 2004 částku 682 000,--Kč, která bude uvolněna 

pro půjčky z Fondu rozvoje bydlení dle přiloženého seznamu. 
Jandová Zdeňka – 60 000,- Kč – zateplení obvodového pláště 
Urbanová Alena – 80 000,- Kč – obnova střechy 
Látalová Leona – 70 000,- Kč – výměna oken 
Kubíček Zdeněk – 50 000,- Kč – obnova střechy 
Bangová Božena – 60 000,- Kč – ekologické vytápění 
Vonz Juraj – 100 000,- Kč,– Kč – nová bytová jednotka ve stávajícím objektu 
Mgr. Nesvadbová – 67 000,- Kč – výměna oken 
Mgr. Krabcová Alena – 50 000,- Kč – výměna oken 
MUDr. Špička Jan – 70 000,- Kč – výměna oken 
Sedlačík Zdeněk – 15 000,- Kč - vodovod přípojka 

- 60 000,- Kč – výměna oken 
Hlasování: 10:0:3 (schváleno) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

 
4.7 Udělení čestného občanství města Králíky 
 

Mgr. Krabec – přednesl ZM návrh na udělení čestného občanství  města Králíky panu Franzi 
Jentschkemu. Uvádí důvody, proč se domnívá, že p. Franz Jentschke si zaslouží obdržet 
toto ocenění. Krátce představil jeho osobnost - pan Jentschke založil Nadaci Hory Matky 
Boží, do níž přispívají především bývalí občané z Králicka, žijící nyní v Německu, a od 
roku 1988 se finančně podílí na spolufinancování oprav církevních památek v Králíkách. 
Kupříkladu: oprava 8 kapliček na křížové cestě, osvětlení aleje, oprava poutního domu, 
Mariánský pramen, drobné i větší opravy přímo v areálech kláštera atd. Udělení čestného 
občanství je tím nejlepším oceněním mnohaleté práce pana Franze Jentschkeho. 

 
Juránek - vedení města Králíky připravuje do budoucna i jiný způsob oceňování 

významných zásluh a přínosů pro život města udělováním každoročních „Cen města 
Králíky“. 

 
ZM/2004/05/090: ZM  uděluje čestné občanství Města Králíky panu Franzi 

Jentschkemu, Berlín, Německo, za dlouholetý přínos při obnově a údržbě kulturních 
památek na Králicku.  

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 

4.8. Opravy památek v historické zóně města – fond 
regenerace 2004 
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Bod uvedl Mgr. Krabec - Město Králíky zažádalo Ministerstvo kultury o státní dotaci na 
opravu památek a získalo v letošním roce dotaci ve výši 2,0 mil. Kč. Komise Státní 
památkové péče na základě požadavků investorů a finančních možností města navrhuje 
ZM využít získané prostředky následovně: 1.oprava budovy čp. 3 - lékárna 

2. oprava omítek v ambitech kláštera 
3. oprava střechy kostela sv. Michaela A. 

ZM/2004/05/091: ZM schvaluje finanční podíly z rozpočtu města a státu pro rok 2004 na 
obnovu kulturních památek v památkové zóně Města Králíky podle následující 
tabulky: 

NÁZEV PAMÁTKY PODÍL MĚSTA PODÍL STÁTU PODÍL VLASTNÍKA 
Oprava budovy čp. 3  
výměna oken, oprava 
fasády 

 670.000,- 670.000,- 

oprava omítek v 
ambitech kostela 
Nanebevzetí Panny 
Marie, r. č. 3942 v 
Králíkách – Dolní 
Hedeči 

120.000,- 420.000,- 60.000,- 

Oprava střechy farního 
kostela sv. Michaela 
Archanděla – r. č. 3946 

260.000,-  910.000,- 130.000,- 

CELKEM 380 000,- 2.000.000,- 860.000,- 
Město Králíky vynaloží z rozpočtu 2004 na podíly celkem 1 050,- tis Kč. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 

 
05. Vstupy občanů 

 
Bc. Bouška – žádá ZM o  odsouhlasení leasingové smlouvy na nákup nového vozu Fabia 

combi, současně město prodá červenou Felicii z důvodu neúnosného technického stavu a 
vysokých nákladů na opravy.   

 
Mgr. Krabec – z dalšího jednání se omluvil p. Škarka. 
 
ZM/2004/05/092: ZM schvaluje uzavření leasingové smlouvy na nákup vozidla Škoda 

Fabia Combi 1,2 . 
Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
 

 
06. Vstupy zastupitelů   

 
MUDr. Špičková – požádala za zdravotní středisko o jednání ohledně uzavření nových smluv 

se zástupcem města určeným k jednání s firmami Eurobyt, Demos.  
 
Mgr. Krabec – odpovědný zástupce města za jednání s firmou Démos je pí Kubíčková a 

firmou Eurobyt p. Čuma. Jednání přímo s těmito zástupci je možné.  
 
p. Juránek – protože se objevují vážné výhrady k práci finančního výboru, navrhl motivační 
prvek, aby byly výbory zastupitelstva města, které dosud pracovaly - oproti jiným městům a 
obcím - zdarma, odměňovány stejně jako komise rady města. 
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ZM/2004/05/093: ZM schvaluje odměňování finančního a kontrolního výboru obdobně 
jako komise RM – 80 Kč předseda a 50 Kč členové za jedno jednání. 
Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

x + + x + + + 0 + + + + + x + 
 
Mgr. Krabec - přednesl zprávu Ing. Raurera (ředitele ÚP Ústí nad Orlicí),o spolupráci ÚP 

s firmou Novalamp, s.r.o.. V roce 2003 uzavřel ÚP se zaměstnavatelem 19 dohod o 
SÚPM – mzdové náklady (jednotlivé nebo rámcové) na umístění 122 uchazečů o 
zaměstnání, na celkovou dojednanou částku cca 2 928 000,- Kč. Celkem vyplacená částka 
2 726 141,- Kč (nemoc, ukončení pracovního poměru). Ze 122 zaměstnanců ukončili 
pracovní poměr 4 zaměstnanci – 2 se do evidence ÚP nevrátili, 2 se vrátili, pracovní 
poměr ukončili ve zkušební době – 1 z nich je již v jiném zaměstnání. V roce 2004 Úřad 
práce v Ústí nad Orlicí uzavřel se zaměstnavatelem 9 dalších dohod na umístění 9 
uchazečů o zaměstnání 

- 1 x absolventské místo (dohoda je uzavřena do 30. 11. 2004, 5500,- Kč/měsíc) 
- 8 x – SÚPM – mzdové náklady (3 dohody jsou uzavřeny na dobu do 30.6. 2004, dalších 5 

na dobu do 30. 11. 2004). Měsíční příspěvek na mzdové náklady činí 4000,- Kč na 1 
zaměstnance. Celkem je na těchto 9 dohodách nasmlouvaná částka cca 257 000,- Kč.  
V měsíci dubnu 2004 bylo zaměstnavateli schváleno dalších 5 žádostí, kde bude na 
mzdové náklady zaměstnavateli přispěno ze strany ÚP částkou cca 157 000,- Kč. 
V současné době jsou předloženy k projednání další 4 žádosti – SÚPM. 
V reakci na žádost zastupitele Ing. Strnada z minulého jednání ZM přednesl porovnávající 
zprávu o finančních nákladech za právní zastupování města  Mgr. Hamplové (za r. 2003) a 
JUDr. Macka (2001). Porovnával se ucelený časový úsek – 1 rok. 
 

Ing. Strnad – požádal starostu o přenechání zprávy o financování Mgr. Hamplové a JUDr. 
Macka na příští ZM z důvodu pokročilé hodiny jednání. 

 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 23:54. 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Jarmila Berková      MUDr. Marie Špičková 
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…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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	ZM/2004/05/080: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů – p.p.č. 1053/4, 1069/16, 1069/17, 1069/18, 1084/3, 1084/5, 2254/3, 2254/8 a 2254/10 vše v k.ú. Králíky od Pozemkového fondu ČR na město Králíky.
	4.1.20. Dohoda o splácení dluhu – Ladislav Šimánek 
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	4.1.21. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Králíky – Malba, družstvo Hradec Králové
	ZM/2004/05/282: ZM schvaluje majetkoprávní vypořádání pozemků st.p.č. 305/3, 306/1, 307/3, 306/6, 306/4, 307/1 a p.p.č. 356/1 vše v k.ú. Králíky, a to mimosoudní dohodou mezi městem Králíky a družstvem MALBA Hradec Králové. Město Králíky vyplatí  družstvu MALBA Hradec Králové za vzdání se vlastnického práva k uvedeným pozemkům částku 115.000,-- Kč.
	4.1.22. Žádost o odklad splatnosti kupní ceny   (NEZVEŘEJŇOVAT!)
	ZM/2004/05./283: ZM schvaluje vzhledem k výše uvedeným skutečnostem prodloužení splatnosti kupní ceny o 30 kalendářních dnů formou dodatku ke kupní smlouvě mezi městem Králíky a manžely Miroslavem a Marcelou Ludvíkovými, Červená Voda 420 s tím, že kupní cena bude povýšena o roční úrokovou sazbu 4,75%, tj. o 1.249,-- Kč.
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	4.1.24. Směna pozemků mezi městem Králíky a společností s r.o. NOVALAMP Králíky 393 ZM/2003/13/251 
	ZM/2004/05/085: ZM schvaluje směnu pozemků p.p.č. 1820/36 v k.ú. Králíky v majetku společnosti s r.o. NOVALAMP Králíky 393, IČ 25254251 za pozemky p.p.č. 1820/31, 1820/32 a st.p.č. 1373, 1374 v k.ú. Králíky ve vlastnictví města Králíky za jednotnou kupní cenu 40,-- Kč/m2 a rozdíl kupních cen vyplývajících z rozdílů výměr směňovaných pozemků uhradí společnost s r.o. NOVALAMP Králíky 393. 
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