
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 7 

konaného dne 11. května 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)     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: 
p. Bouška 
 
Program jednání: 

 
01. Zahájení, prezence 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
03. Zprávy z jednání RM 
04. Hlavní jednání 

4.1 Majetkové operace  
4.2 Zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru v roce 2003 
4.3 Ručení majetkem města – vývoj v kauze 
4.4 Rozpočtová opatření   

05. Vstupy občanů 
06. Vstupy zastupitelů   

 

01. Zahájení a prezence 
Starosta města Mgr. Krabec zahájil zasedání přivítáním přítomných členů. Program jednání 
byl schválen. 
 

02. Určení ověřovatelů zápisu 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 13. 4. 2004 Mgr. Berková, MUDr. Špičková a z jednání 
ZM dne 27. 4. 2004 Mgr. Hlava a Mgr. Stejskal nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto 
zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Holčapek a p. Vyšohlíd. 
 
 

03. Zprávy rady města 
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Výběr usnesení z jednání rady města přednesl místostarosta p. Juránek. 
 

 
4.1 Majetkové operace 

 
 
4.1.1 Prodej pozemků st.p.č. 33 a p.p.č. 77,78 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: Paní MUDr. Zajíčková z Hradce Králové požádala 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. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena u st.p. 50,-- Kč, 
u p.p. 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 14.212,-- Kč. 

ZM/2004/07/095: ZM schvaluje prodej pozemků st.p.č. 33 a p.p.č. 77,78 vše v k.ú. 
Heřmanice u Králík manželům Ing. Milanu a MUDr. Janě Zajíčkovým, Hradec 
Králové 12, Slunečná 614/2 za kupní cenu 14.212,-- Kč. 

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

x + + + 0 + + + + + + + + + + 
 
4.1.2 Prodej 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. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena ve výši 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 3.857,-- Kč. 

ZM/2004/07/096: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 405/2 v k.ú. Dolní Hedeč panu 
Petru Dejmkovi, Dolní Hedeč 26 za kupní cenu 3.857,- Kč. 

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

x + + + + + + + + + 0 + + + + 
  
 
4.1.3 Prodej pozemku st.p.č. 1622 v k.ú. Králíky   
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Hoškovi z Králík. Jedná se o zastavěnou plochu 

pod garáží o výměře 2 m2. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 100,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 700,-- Kč. 

ZM/2004/07/097: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 1622 v k.ú. Králíky manželům 
Liboru a Haně Hoškovým, Králíky 658 za kupní cenu 700,-- Kč. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.4 Prodej pozemku st.p.č. 1623 v k.ú. Králíky   
Obsah: O koupi pozemku požádala paní Mgr. Klímová z Králík. Jedná se o zastavěnou plochu 

pod garáží o výměře 2 m2. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 100,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 700,-- Kč. 

ZM/2004/07/098: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 1623 v k.ú. Králíky paní Mgr. 
Jiřině Klímové, Králíky 664 za kupní cenu 700,-- Kč. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.5 Prodej pozemků p.p.č. 286/29, 284/4 a 285/2 v k.ú. Dolní Lipka 
Obsah: O koupi pozemků požádala společnost PREXIM DIESEL. Pozemky navazují na areál, 

který žadatel vlastní, celková výměra pozemků je 10299 m2. Pozemek p.p.č. 286/29 
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v k.ú. Dolní Lipka je zatížen věcným břemenem – právo podzemního vedení kanalizace 
pro oprávněné město Králíky. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 40,-- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 425.219,-- Kč. 

ZM/2004/07/099: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 286/29, 284/4 a 285/2 v k.ú. Dolní 
Lipka společnosti s r.o. PREXIM DIESEL, IČ 15062651, Myslbekova 362, Hradec 
Králové za kupní cenu 425.219,-- Kč. 

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

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

 
4.1.6 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 628/53 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Procházkovi za účelem užívání zahrady. Jedná se 

o pozemek o výměře 99 m2, pozemek je oplocen. Dle odboru VTS pozemek navazuje na 
zahradu žadatele, na pozemku se nenachází podzemní zařízení města. Dle odboru RR je 
pro k.ú. ÚP zpracován, pozemek je veden jako zeleň obytné zástavby. RM doporučila 
prodej a navrhla kupní cenu ve výši 50,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/07/100: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 628/53 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, Mgr. Stejskal nepřítomný) 
 
4.1.7 Prodej části pozemků p.p.č. 459/2, 1364/1, 1319/1 a 933/1 v k.ú. Horní Lipka  
Obsah: Manželé Málkovi z Dolní Orlice a manželé Málkovi z Dolních Boříkovic požádali o 

koupi částí uvedených pozemků za účelem scelení pozemků a k zemědělské výrobě. 
Okolní pozemky jsou ve vlastnictví žadatelů. Pozemek p.p.č. 1319/1 v k.ú. Horní Lipka 
má v pronájmu společnost s r.o. ZEOS Prostřední Lipka. Dle odboru VTS se jedná o 
pozemky v evidenci vedené jako ostatní plocha, na pozemcích nemá město žádné 
podzemní zařízení ani jiné zájmy. Dle odboru RR není ÚP zpracován. RM doporučila 
prodej a navrhla kupní cenu ve výši 10,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem. 

 
Mgr. Krabcová -  je-li pozemek p.č. 1364/1 cesta. 
 
Bc. Bouška – ano, pozemek p.č. 1364/1 je bývalá cesta. 
 
ZM/2004/07/101: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemků p.p.č. 459/2, 1364/1, 

1319/1 a 933/1 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

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

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

  
 
4.1.8 Prodej nemovitosti čp. 132 na st.p.č. 401/1 a st.p.č. 401/1 v k.ú. Králíky 
Obsah: Na základě usnesení ZM zadal MO vypracování znaleckého posudku pro určení 

minimální nabídkové kupní ceny u nemovitostí, které byly odsouhlaseny k prodeji. Jedná 
se o nemovitost čp. 132 v ul. Jana Opletala v Králíkách o 4 b.j. ZM schválilo záměr 
prodeje bytového domu jako celku. Zastavěný pozemek je o výměře 257 m2. RM 
doporučila zveřejnit záměr prodeje nemovitosti za minimální kupní cenu 255.260,-- Kč, 
návrh kupní ceny u st.p. 110,-- Kč/m2. 
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ZM/2004/07/102: ZM schvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 132 na st.p.č. 401/1 a 
st.p.č. 401/1 v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu u nemovitosti ve výši 255.260,-- 
Kč, u st. pozemku 110,-- Kč/m2 a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, Mgr. Stejskal nepřítomný) 
 
4.1.9 Prodej nemovitosti čp. 265 na st.p.č. 144, st.p.č. 144 a p.p.č. 266/1 v k.ú. Králíky 
Obsah: Na základě usnesení ZM zadal MO vypracování znaleckého posudku pro určení 

minimální nabídkové kupní ceny u nemovitostí, které byly odsouhlaseny k prodeji. Jedná 
se o nemovitost čp. 265 v ul. Hluboká v Králíkách o 6 b.j. ZM schválilo záměr prodeje 
bytového domu jako celku. Stavební pozemek je o výměře 353 m2, zahrada je o výměře 
252 m2. RM doporučila zveřejnit záměr prodeje nemovitosti za minimální kupní cenu 
347.510,-- Kč, návrh kupní ceny u st.p. 200,-- Kč/m2, u p.p.č. 100,-- Kč/m2. 

ZM/2004/07/103: ZM schvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 265 na st.p.č. 144, st.p.č. 
144 a p.p.č. 266/1 v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu u nemovitosti ve výši 
347.510,-- Kč, u st. pozemku 200,-- Kč/m2 a u zahrady 100,-- Kč a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

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

x 0 + + + + 0 + + + + + + + + 
 
4.1.10 Nákup nemovitosti na st.p.č. 400/2 včetně pozemků st.p.č. 400/2, 400/7, 400/8 vše 

v k.ú. Králíky 
Obsah: Jedná se o nemovitost a stavební pozemky, které využívá Zvláštní škola Králíky. 

Vlastníkem je pan Pavel Ptáčník z Kopřivnice. RM v prosinci 2002 doporučila nákup 
nemovitostí, ale do rozpočtu na rok 2003 nebyl nákup zařazen. V letošním roce lze nákup 
nemovitostí uskutečnit a RM doporučila nákup nemovitosti a navrhla kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, tj. 403.960,-- Kč. Vlastník nemovitostí souhlasí s prodejem, ale za 
kupní cenu 420.000,-- Kč.  

ZM/2004/07/104: ZM schvaluje nákup nemovitosti na st.p.č. 400/2, st.p.č. 400/2, 400/7 a 
400/8 vše v k.ú. Králíky od pana Pavla Ptáčníka, Kopřivnice 1088 na město Králíky 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, tj. 403.960,-- Kč. 

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

x + + + + + + + + + + 0 + + + 
 
4.1.11 Úplatný převod nemovitostí „Areálu OMD“ v k.ú. Prostřední Lipka (privatizační 

projekt č. 80968) 
Obsah: Město Králíky požádalo o převod nemovitostí „Areálu OMD“ v k.ú. Prostřední Lipka. 

Vlastníkem většiny pozemků je město Králíky, které je vykoupilo od fyzické osoby. 
Nemovitosti ve vlastnictví státu město Králíky užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 
01.06.2000. Jedná se o nemovitosti a stavby – odchovna, rozvody, senážní žlaby, 
komunikace, senážní věže, pozemky. Vláda ČR dne 06.08.2003 rozhodla o privatizaci 
formou přímého prodeje majetku předem určenému nabyvateli, tj. městu Králíky za 
účetní hodnotu zjištěnou ke dni prodeje, tj. 4.663.000,-- Kč. V případě úhrady do 90-ti 
dnů dojde ke snížení kupní ceny na 43%, tj. 2.005.090,-- Kč. 

 
Mgr. Krabec- doporučuje odkup bývalé odchovny. Pokud nedojde k jednorázovému 

odkoupení, nebude možné provádět stavební úpravy, které jsou potřebné k realizaci 
projektu Vojenského muzea Králíky. 
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p. Bartoš – do doby dořešení odkupu není možné vyřízení územního řízení, které je 
podmínkou pro podání žádosti o dotaci z EU. 

 
Mgr. Krabcová – Má město požadovanou částku na odkup budov? 
 
Mgr. Krabec – nemá. Město by v případě odkupu muselo požádat o úvěr. 
 
Ing. Strnad – se zeptal p. Bartoše, co by se stalo v případě odkoupení budov i v opačném 

případě? 
 
p. Bartoš – v případě odkoupení bude možné podat žádost o dotaci z EU a posléze provést 

realizaci plánů na přestavbu vojenského muzea. Pokud se město rozhodne neodkoupit 
budovy, je možné, že by to pro muzeum znamenalo zánik. 

 
Mgr. Holčapek – jak je v projektu řešeno využití silážní věže. 
 
p. Bartoš – bylo by možné do silážní věže vsadit patra a vrch využít jako vyhlídku. 
 
ZM/2004/07/105: ZM schvaluje realizaci privatizačního projektu č. 80968 vydaného 

vládou ČR – přímý prodej majetku „Areálu OMD“ v k.ú. Prostřední Lipka včetně 
pozemků od Pozemkového fondu ČR, Praha 1 na město Králíky za kupní cenu 
2.005.090,-- Kč se splatností do 90-ti dnů po podpisu kupní smlouvy. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2004/07/106: ZM schvaluje otevření úvěru u některého z bankovních ústavů dle 

nejlepší nabídky ve výši 2 000 000,-- Kč na krytí splátky za areál vojenského muzea v 
Králíkách“. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 

4.2 Zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru v roce 
2003 

 
Mgr. Krabec – uvedl bod o činnosti kontrolního a finančního výboru a předal slovo p. 

Škarkovi. 
 
p. Škarka – jako předseda finančního výboru seznámil ZM s kontrolami, které finanční výbor 

v roce 2003 provedl. 
 
p. Ježek – upozornil na potřebu, aby ZM pověřovalo finanční výbor úkoly a aby byl finanční 

výbor informován o všech rozpočtových opatřeních během roku. 
 
Mgr. Krabec - domnívá se, že nejen  ZM musí pověřovat finanční výbor ke kontrolním 
úkonům. Od obou výborů se očekává iniciativní přístup v duchu schválených pravidel. 
 
p. Škarka – požádal o uvolnění z funkce předsedy finančního výboru z časových důvodů. 
 
 
 
ZM/2004/07/107: ZM uvolňuje na vlastní žádost p. Jana Škarku z funkce předsedy 

finanční výboru na jeho vlastní žádost. 
Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

x + + + + + + + + + + + + 0 + 
 
Mgr. Krabec – vyslovil dotaz, má-li někdo návrh na nového předsedu finančního výboru. 
 
p. Juránek – navrhuje do funkce předsedy finančního výboru  p. Vyšohlída. 
 
Poté požádala část zastupitelů o krátkou přestávku na poradu. Ani po ní však nevzešel jiný 

návrh na nového předsedu finančního výboru. 
 
ZM/2004/07/108: ZM schvaluje předsedou finančního výboru p. Antonína Vyšohlída. 
Hlasování: 10:0:4 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

x + + + 0 + + + + + 0 0 + 0 + 
 
Mgr. Krabcová - jako předsedkyně  kontrolního výboru seznámila ZM s kontrolami, které 

kontrolní výbor v roce 2003 provedl. Potřebné podklady a zápisy kontrol byly předány 
panu tajemníkovi.  

 
ZM/2004/07/109: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního a Finančního 

výboru za rok 2003. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 

4.3 Ručení majetkem města – vývoj v kauze Vlasák 
 

Mgr. Krabec – uvedl bod a přednesl ZM v jakém vývoji se kauza nachází. Ve výběrovém 
řízení na odkoupení pohledávky jsme byli přeplaceni a pohledávku za Ing. Vlasákem 
odkoupila od GE Capital Bank třetí osoba, která může po městu vyžadovat plnění za 
ručení úvěru, a to ve výši 3 mil. Kč. Bohužel došlo k úniku informací z jednání ZM, kde 
se projednávala navrhovaná výše pro odkup pohledávky. Po poradě s právní zástupkyní 
města jsme se rozhodli aktivně bránit, k soudu byla podána tzv. určovací žaloba na 
platnost původní zástavní smlouvy, která má jisté právní závady. Finančně to město 
výrazně nezatíží a je zde jistá šance na úspěch.   

 
Ing. Strnad – vyslovil dotaz na vedení města, zda považují za důležité znát jméno člověka, 

který podal tisku informace o odkoupení pohledávky od GE Capital Bank. 
 
Mgr. Krabec – nepovažuje za důležité znát jméno člověka, který podal tisku informace, a to 

z toho důvodu, že na daném stavu věci to již nic nezmění. 
 
ZM/2004/07/110: ZM bere na vědomí zprávu o vývoji v kauze Vlasák – ručení majetkem 

města. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 

4.4 Rozpočtová opatření 
 
pí. Pecháčková – přednesla rozpočtové opatření. Jedná se o dotační prostředky ze státního, 
resp. krajského rozpočtu: 
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RO 03/04 Dotace na výsadbu dřevin     17,95 tis Kč 
RO 04/04 Dotace na volby do Evropského parlamentu           243,00 tis Kč  
RO 05/04 Dotace na ART EX 2004 – umělecké sympozium 25,00 tis Kč 

 
ZM/2004/07/111: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení § 16 zákona číslo 250/2000 Sb. o 
ozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tato rozpočtová opatření: 
RO 03/2004 na  17 950 Kč 
RO 04/2004 na 243 000 Kč 
RO 05/2004 na   25 000 Kč, 
kterými se upravuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku: 285,95 tis Kč. 
Výše financování zůstane těmito úpravami nezměněna. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 

05. Vstupy občanů 
  
p. Doubrava – v jakém vývoji je stavba diskontní prodejny? 
 
Mgr. Krabec – firma Lidl odstoupila od úmyslu zde stavět. Firma Plus po provedených 

marketingových průzkumech zjistila, že zde mimo sezónu není tak velký počet kupujících, 
jak původně předpokládala. Nicméně se s ní nadále jedná, v současné době hledají 
možného investora stavby.  

 
 

06. Vstupy zastupitelů 
 
MUDr. Špičková – požádala o řešení nedostatků kontejnerů na tříděný odpad. 
 
Mgr. Krabec – přislíbil řešení situace s technickými službami. 
 
Mgr. Berková – vyslovila dotaz, zda není ohrožena výstavba pečovatelského domu po přijetí 

petice od 10 obyvatel. 
 
Mgr. Krabec – obyvatelé domů v okolí předpokládané výstavby pečovatelského domu 

s výstavbou nesouhlasí, z důvodu zastínění okolních pozemků. Jiné vhodné místo pro 
výstavbu pečovatelského domu, které by bylo v souladu s územním plánem, zatím 
nemáme. Současně navrhované místo je i z pohledu racionalizace obslužnosti (2 
pečovatelské domy vedle sebe) dobré. 

 
p. Juránek – rada města provedla místní šetření a vzala na vědomí nesouhlasné stanovisko 

občanů v sousedství. Novou stavbou se jim výrazně změní nejbližší okolí jejich 
bydliště. RM se však nebrání diskuzi o podobě stavby. V současné době je věc ve fázi 
vydání územního rozhodnutí, kdy se rozhoduje o tom, jestli tam vůbec může podobná 
stavba stát, jak je to s inženýrskými sítěmi, souladem s územním plánem apod. Že by 
se v tomto místě mohl stavět další pečovatelský dům, rozhodlo již před časem ZM. 
Snahou RM je najít s občany z okolí společnou řeč a oboustranně přijatelné řešení. O 
tom, že město dům s pečovatelskou službou opravdu potřebuje, mluví téměř 80 
evidovaných žádostí o umístění. 

 
Mgr. Holčapek – v jakém vývoji je plnění p. Planky? 
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p. Juránek – p. Planka splácí řádně měsíčně vyměřenou částku finančního plnění. Bártrové 
plnění však doposud naplněno nebylo. Původní záměr zajištění oplocení MŠ 
Moravská byl nahrazen garancemi města na úhradu nákladů. Panu Plankovi byly 
předloženy jiné možnosti pro plnění. To je limitováno koncem tohoto roku, dokdy 
musí být, podle smlouvy,  pohledávka vyrovnána. 

 
 
 
Starosta ukončil jednání v 22.10 hod. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Jan Holčapek       Antonín Vyšohlíd 
 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 


	01. Zahájení, prezence
	4.1.1 Prodej pozemků st.p.č. 33 a p.p.č. 77,78 v k.ú. Heřmanice u Králík
	ZM/2004/07/096: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 405/2 v k.ú. Dolní Hedeč panu Petru Dejmkovi, Dolní Hedeč 26 za kupní cenu 3.857,- Kč.
	4.1.6 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 628/53 v k.ú. Králíky
	4.1.7 Prodej části pozemků p.p.č. 459/2, 1364/1, 1319/1 a 933/1 v k.ú. Horní Lipka 
	Mgr. Krabcová -  je-li pozemek p.č. 1364/1 cesta.
	ZM/2004/07/101: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemků p.p.č. 459/2, 1364/1, 1319/1 a 933/1 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.
	4.1.8 Prodej nemovitosti čp. 132 na st.p.č. 401/1 a st.p.č. 401/1 v k.ú. Králíky
	4.1.9 Prodej nemovitosti čp. 265 na st.p.č. 144, st.p.č. 144 a p.p.č. 266/1 v k.ú. Králíky
	4.1.10 Nákup nemovitosti na st.p.č. 400/2 včetně pozemků st.p.č. 400/2, 400/7, 400/8 vše v k.ú. Králíky
	4.1.11 Úplatný převod nemovitostí „Areálu OMD“ v k.ú. Prostřední Lipka (privatizační projekt č. 80968)
	p. Bartoš – do doby dořešení odkupu není možné vyřízení územního řízení, které je podmínkou pro podání žádosti o dotaci z EU.
	Mgr. Krabec – nemá. Město by v případě odkupu muselo požádat o úvěr.
	Ing. Strnad – se zeptal p. Bartoše, co by se stalo v případě odkoupení budov i v opačném případě?
	ZM/2004/07/105: ZM schvaluje realizaci privatizačního projektu č. 80968 vydaného vládou ČR – přímý prodej majetku „Areálu OMD“ v k.ú. Prostřední Lipka včetně pozemků od Pozemkového fondu ČR, Praha 1 na město Králíky za kupní cenu 2.005.090,-- Kč se splatností do 90-ti dnů po podpisu kupní smlouvy.

