
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 8 

konaného dne 8. června 2004 
 

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

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

4.1 Služby města Králíky, s.r.o. 
4.2 Projekt Vojenské muzeum Králíky – žádost o dotaci z grantů EU (SROP) 
4.3 Majetkové operace   
4.4. Krátkodobá finanční výpomoc pro Služby města Králíky, s.r.o. 
4.5. Závěrečný účet města Králíky za rok 2003 
4.6. Návrh koncepce rozvoje turistického ruchu 

05. Vstupy občanů 
06. Vstupy zastupitelů   

 

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

navrhl přesunutí bodu 4. 4. Služby města Králíky, s.r.o na bod 4.1., dále doplnění 
programu ZM bodem 4.2. Projekt vojenské muzeum Králíky. Takto byl program jednání 
schválen. 

 
02. Určení ověřovatelů zápisu 

Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 11. 5. 2004 Mgr. Holčapek a p. Vyšohlíd nevznesli 
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připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Hlava a Mgr. 
Němeček. 

 
 

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

04. Hlavní jednání 
 

4.1 Služby města Králíky, s.r.o. 
 
Ing. Pokorná – jako ekonomický poradce vedení města ve věci přípravy rozjezdu spol. s r.o. 

přednesla záležitosti ohledně vývoje ve spol. s r.o. Služby města Králíky. Podrobně 
vysvětlila způsob hospodaření s majetkem města, resp. jeho převod na novou společnost. 

 
Ing. Kosuk – pokud dojde k pronájmu bytového fondu a kanalizací, kde v případě poruchy 

bude s.r.o. brát finance na opravy. 
 
Ing. Pokorná – pokud tyto předměty pronájmu zůstanou v majetku města, je tu možnost 

žádostí o dotaci. Dalším zdrojem financí může být vybírání vodného a stočného. 
 
4.1.1 Zrušení příspěvkové organizace Technické služby Králíky 
Obsah: S ohledem na postup zahájení činnosti s.r.o. je dobré stanovit závěrečná datum 

činnosti TSK, aby k tomuto datu bylo možné směřovat všechny ekonomické i právní 
kroky. Se zrušením není proto nutné vyčkávat, ale připravovat se na něj postupně s tím, 
že je jasně dané datum. 

ZM/2004/07/112: ZM schvaluje zrušení příspěvkové organizace Technické služby 
Králíky s účinností  ke dni 31.12.2004. Zastupitelstvo pověřuje starostu města 
realizací všech zákonných kroků vedoucích k ukončení činnosti a zrušení 
příspěvkové organizace ke stanovenému datu. 

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

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

 
4.1.2 Změny zakladatelské listiny - doplnění dvou živnostenských oprávnění 
Obsah: Tyto živnosti je nutné zřídit s ohledem na rozsah služeb, které budou v konečné úvaze 

SMK s.r.o. přebírat. 
ZM/2004/07/113: ZM schvaluje tyto změny zakladatelské listiny obchodní společnosti 

Služby města Králíky s.r.o.: 
rozšíření předmětu podnikání o tyto živnosti: 
a) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících 
regeneraci a rekondici. 
b)    Správa a údržba nemovitostí 
a pověřuje starostu Mgr. Dušana Krabce a jednatele Jaroslava Langhanse 
podpisem notářského zápisu. 

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

 
4.1.3 Smlouva o půjčce mezi SMK s.r.o. a Technickými službami Králíky 
Obsah: SMK s.r.o. potřebuje do začátku nějakou hotovost, přičemž tyto prostředky mají nyní 

k dispozici TSK. Přesun finančních prostředků se řeší touto formou půjčky, která je 
právně i účetně srozumitelnou a transparentní formou.  

ZM/2004/07/114: ZM schvaluje půjčku mezi příspěvkovou organizací Technické služby 
Králíky a obchodní společností Služby města Králíky s.r.o., a to v částce 500.000,- 
Kč splatnou jednorázově nebo dílčími plněními nejpozději do konce 10/2004. Půjčka 
se poskytuje jako bezúročná.  

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

- + + + + + + + + x + + + + + 

 
4.1.4 Příslib ručení pro případ nákupu KUKA vozu na úvěr 
Obsah: SMK s.r.o. uvažuje z důvodu špatného vozové parku o nákupu nového KUKA vozu 

(vůz pro svoz komunálního odpadu), kdy nejvýhodnější forma se jeví nákup s využitím 
úvěru. Aby mělo SMK s.r.o. možnost jednat o podmínkách úvěru s bankami, potřebuje 
znát stanovisko ZM, zda by o této formě ručení uvažovalo. Nebylo by správné tuto formu 
považovat za jasnou předem bez vyjádření zastupitelstva. Příslib znamená, že se dávají 
určité možnosti („mantinely“) SMK s.r.o. pro jednání. Samotné ručení se stanovením 
konkrétní výše by bylo dále předmětem samostatného schválení zastupitelstva, tedy lze 
říci, že v případě, že by se výše ručení ZM nelíbila, nemusí ještě ručení schválit. 
Předběžně se jedná o částku mezi 2-3 miliony Kč.  

ZM/2004/07/115: ZM vyslovuje příslib budoucího ručení Města Králíky za úvěr 
obchodní společnosti Služby města Králíky s.r.o., který SMK s.r.o. projednává na 
nákup vozu pro svoz komunálního odpadu (KUKA vůz). Ručení by bylo realizováno 
formou ručitelského prohlášení do předem stanovené výše. 

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

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

 
4.1.5 Vzetí na vědomí ostatních náležitostí 
Obsah: Některé právní úkony schvaluje zastupitelstvo, některé rada, některé ještě bude 

schvalovat zastupitelstvo a rada v budoucnu, neboť právní a ekonomické kroky se dějí 
postupně ve vzájemné návaznosti a logice. Je ale jistě dobré mít ucelený přehled o všech 
těchto krocích a o nejbližším vývoji tak, jak se přepokládá z hlediska ekonomického a 
majetkového, a zejména pak jeho konečnou podobu. Tento model vznikl podrobnou 
přípravou, na níž se podíleli jednatel společnosti J. Langhans, starosta města Mgr. Dušan 
Krabec, Ing. Jiřina Pokorná jako ekonomický konzultant,  Jana Ponocná, členka dozorčí 
rady, a následně právní dokumenty bude vyhotovovat Mgr. Hamplová jako finální 
výstup.  Ve všech směrech se pracovalo s podklady TS a stávající legislativou.  V tomto 
ohledu bylo podstatné vyčkat konečné podoby zákonu o DPH, který již bylo nutné do 
úvah zahrnout.  

 
Služby města Králíky s.r.o. - základní principy ekonomické a majetkoprávní 
 
A. Bude zahajovat s tímto majetkem: 
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1) Areál TSK - nájemní smlouva do doby nepeněžitého vkladu 

Areál bude oceněn a vložen jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti, 
který bude o tento vklad navýšen.  
Znalecký posudek na areál pro realizaci nepeněžitého vkladu do s.r.o. 
Nájemní smlouvu schválila rada města. 
ZM bude schvalovat navýšení základního kapitálu. 

2) ČOV a kanalizace - smlouva o komplexním pronájmu 
Znalecký posudek na starou kanalizační síť z důvodu smlouvy o komplexním pronájmu 
(stanovení nájemného).  
Smlouvu o komplexním pronájmu schvaluje rada města. 

3) Kotelny - technologie a nebytové prostory - smlouva o nájmu a následně nepeněžitý vklad 
do s.r.o. 

Znalecký posudek - pro nepeněžitý vklad. 
Zastupitelstvo bude schvalovat navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem 
technologie kotelen.  
Nájemní smlouvu technologie do této doby schvaluje rada města, nájemní smlouvu 
nebytové prostory vždy rada města. 

4) Bytový fond - smlouva o komplexním pronájmu 
Prozatím se neřeší, neboť je zde smlouva se společností Démos a běží výpovědní lhůta. 
Následně však bude bytový fond oceněn znalci a bude uzavřena smlouva o komplexním 
pronájmu.  

5) Movité věci - kupní smlouva 
K převodu movitých věcí dochází kupní smlouvou, kterou schvaluje rada města. Ocenění 
bude realizováno klasickým znalcem.  
Schvaluje rada města 

 
B. Pracovněprávní vztahy 

 
Je připraven systém smluv, které zajišťují plynulý přechod zaměstnanců ze TSK na SMK 

s.r.o. 
Neprochází žádným z orgánů města. 

 
C. Ostatní smluvní vztahy 
 
Smluvní vztahy s externími partnery  

Všichni byli o situaci informováni a bude docházet postupně ke změnám smluvních 
závazků. 

 
Smluvní vztah s Městem Králíky  
Jsou zajištěny rámcovou smlouvou o dílo, na níž budou navazovat roční prováděcí smlouvy. 

V těchto souvislostech mírně zkomplikoval situaci nový zákon o zadávání veřejných 
zakázek, který neřeší přidružené osoby, tedy právnické osoby založené městy. 
Vycházíme však z analogie zákona, kdy přidružené osoby jiných právnických osob jsou z 
působnosti tohoto zákona vyjmuty, a budeme postupovat podle těchto ustanovení. S 
novým zákonem ještě nejsou zkušenosti a není ani rozhodovací praxe příslušných úřadů, 
nicméně jsme připraveni svůj postoj obhájit s odkazem na příslušná ustanovení zákona o 
zadávání veřejných zakázek.  Smlouvu schvaluje rada města. 
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Finance 
Počáteční potřeba hotových peněz je řešena smlouvou o půjčce mezi TSK a SMK s.r.o. Další 

postupy v nakládání s hotovostmi ukáže vývoj.  
 
D. Činnosti 
 
Bude vykonávat všechny činnosti dle obchodního rejstříku vyjma prozatím správy bytového 

fondu. 
 
ZM/2004/07/116: ZM bere na vědomí základní ekonomické a majetkoprávní principy 

Služby města Králíky s.r.o. od 1.7.2004.  
Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 

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

0 + + + + + + + + x + + + + + 
 
Obsah: Některé právní kroky lze realizovat až po vyhotovení znaleckých posudků Proto je 

ZM seznamováno jak se základními principy fungování s.r.o., aby bylo zřejmé, k čemu se 
znalecké posudky potřebují.  

 
p.Vyšohlíd – ptá se, jsou-li známí soudní znalci. 
 
Mgr. Krabec – pro nemovité věci: Ing. Thám, Ing. Hospůdka a pro movité věci: Ing. 

Morávek, Ing. Dvořák. 
 
ZM/2004/07/117: ZM pověřuje Mgr. Dušana Krabce, starostu města, zadáním 

znaleckých posudků majetku města, který se předpokládá vložit jako nepeněžitý 
vklad do základního kapitálu obchodní společnosti Služby města Králíky s.r.o., a 
zadáním posudků na majetek, k němuž se předpokládá uzavření  smlouvy o 
komplexním pronájmu s obchodní společností Služby města Králíky s.r.o. Dále se 
starostovi města ukládá zadat znalecké posudky na ocenění movitého majetku, 
který bude rovněž převáděn formou kupní smlouvy na SMK s.r.o.. 

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

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

 
4.2 Projekt Vojenské muzeum Králíky – žádost o dotaci z grantů EU 

(SROP) 
 
Mgr. Krabec – Vojenské muzeum Králíky má připravený projekt, o kterém jsme v ZM již 

jednali na konci roku 2002. Bohužel projekt tehdy chyběla studie vlivu na životní 
prostředí a žádost o dotaci projektu z prostředků programu PHARE nemohla být podána. 
Jedná se o celou rekonstrukci stávajících objektů, postavení nové haly pro exponáty a 
zajištění odpovídajícího zázemí v hodnotě kolem 100 mil Kč. Nyní je ovšem šance podat 
žádost o evropské peníze z programu SROP (Společný regionální operační program). 
Podmínky projektu: min. hodnota 3 mil EUR (asi 97 mil. Kč), jeho dostavba podle vzorce 
n + 2 (n je rok přidělení dotace), struktura financování až 75% prostředky EU, 25 % 
žadatel (doporučeno 15% ze státního rozpočtu, 10% město). Pozitiva projektu: zlepšení 
turistické nabídky a tím atraktivnosti kraje, příliv turistů, zviditelnění města, větší šance na 
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získání dotace (není příliš mnoho kvalitních projektů, i když už dnes je převis poptávky 
nad nabídkou). Negativa: velký podíl spolufinancování městem, nutnost zafinancovat celý 
projekt ze svého, velká nejistota vzhledem ke konečnému vyúčtování (nevíme, zda státní 
rozpočet přispěje 15% a zda budou všechny náklady projektu ze strany EU uznány; podle 
zkušenosti některých úspěšných uchazečů se skutečná uznaná hodnota nákladů projektů 
pohybuje kolem 65 – 70%). Náš podíl by se tedy bude pohybovat v mezích 10 – 35 mil 
Kč (mezní hodnoty). Ví, že se jedná o zajímavý projekt a lákavou možnost, ale 
doporučuje zůstat nohama na zemi, abychom měli finance na základní provoz města.   

 
Mgr. Holčapek - vyslovil dotaz, zda by město financovalo celý projekt nejprve samo a  

dotaci z EU by obdrželo až po dokončení. 
 
Mgr. Krabec - ano, situace by se řešila překlenovacím úvěrem u některého z bankovních 

domů. 
 
p. Juránek - nepodání žádosti o tento grant z EU neznamená celkovou stagnaci projektu 

Vojenské muzeum Králíky. Již na minulém zasedání ZM schválilo vzetí úvěru 2 mil. Kč 
na nákup budov OMD od Pozemkového fondu ČR. Již v této době se mohou zahájit 
postupné demoliční práce částí areálu, určených k přebudování a nyní neužívaných, a o 
grant s příznivějšími podmínkami, než je minimální výdaj města 10 mil. Kč, se můžeme 
ucházet za příznivější finanční situace. S VMK se v rozvoji turistického ruchu na 
Králicku počítá, ale v tuto chvíli se jedná o nadstavbový projekt. Mnohem nutněji 
budeme potřebovat peníze např. na zainvestování lokalit na Skřivánku pro výstavbu 
rodinných domků, na dokončení sportovního areálu, pokud nedopadne státní dotace, 
apod. 

 
Ing. Kosuk - upozornil že město tím získá zvenčí stomiliónovou investici, která přivede do 

Králík firmy, získají se nové pracovní příležitosti,  doporučil ZM schválit žádost o grant z 
EU. 

 
p. Bartoš – je si jist, že pokud nedojde k podání žádosti o grant z EU, dojde ke zpomalení 

vývoje vojenského muzea. 
 
Ing. Strnad - souhlasí s podáním žádosti, v tuto chvíli je veliká šance grant získat. Važme si 

toho, že tu máme na lidi, kteří mají chuť myšlenku vybudování VMK uskutečnit. 
 
p. Jungvirt - upozornil, že pokud se podá žádost nyní, je větší šance získat vyšší dotaci. 
 
p. Juránek - částka deset milionů, jako spolupodíl na projektu Vojenské muzea, je pro město 

riskantní akce. Nikde není napsáno, že dostaneme grant přiznaný v celých 75 % a 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nám přizná celých 15 % dotace. Pokud my 
překlenovacím úvěrem akci nejprve zafinancujeme, může se nám stát, že náš podíl bude 
nakonec mnohem vyšší než 10 %, tedy větší než 10 milionů korun. 

 
Mgr. Holčapek - přimlouvá se spíše za dodělání sportovního areálu a žádat o granty na 

projekt Vojenského muzea Králíky až do budoucna.  
 
Mgr. Hlava – jak ovlivní podání žádosti o grant na Vojenské muzeum dostavbu sportovního 

areálu. 
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Mgr. Krabec – to je otázka získání či nezískání státní dotace na dostavbu sportovního areálu, 
pokud nezískáme dotaci, bude zafinancování z vlastních prostředků města obtížné. 

 
p. Čuma – na dostavbu sportovního areálu je zažádáno ve státním rozpočtu o 100 % účast 

státu. 
 
p. Bartoš – za jak dlouho bude areál dostavěn. 
 
p. Čuma – pokud dopadne 100 % dotace od státu, dostavba by měla být do konce příštího 

roku. 
 
ZM/2004/07/118: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků EU v rámci SROP 

pro projekt „Vojenské muzeum Králíky“ a ukládá starostovi připravit na příští 
zasedání ZM detailní podklady rozpracované žádosti. 

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

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

 
 
4.3 Majetkové operace 

 
4.3. 1. Prodej 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. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena ve výši 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 5.626,- Kč. 

ZM/2004/08/119: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 628/53 v k.ú. Králíky manželům 
Čeňkovi a Marii Procházkovým, Králíky 756 za kupní cenu 5.626,- Kč. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
4.3. 2. Prodej nemovitosti čp. 108 na st.p.č. 286 a p.p.č. 1211/4 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. Dále 
žadatelka požádala o koupi části p.p.č. 1211/3 v k.ú. Dolní Boříkovice - nově označena 
jako p.p.č. 1211/4 v k.ú. Dolní Boříkovice, jedná se o plochu za budovou o výměře 202 
m2. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena u nemovitosti čp. 108 je 
165.000,- Kč, u pozemku 20,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 179.817,- Kč. 

ZM/2004/08/120: ZM schvaluje prodej nemovitosti čp. 108 na st.p.č. 286 a p.p.č. 1211/4 v 
k.ú. Dolní Boříkovice paní Zdeňce Krejčové, Králíky 786 za kupní cenu 179.817,- 
Kč. 

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

+ + + + + + + + + x 0 + + + + 
 
4.3. 3. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 149/5 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: Na základě usnesení ZM uzavřelo město Králíky s ČR - Zemědělskou 

vodohospodářskou správou Brno smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků 
za účelem realizace stavby „Protipovodňová opatření v povodí Tiché Orlice – Úpravy na 
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Heřmanickém potoce“. V současné době je již stavba zaměřena GP a první etapa 
prodeje se může uskutečnit. Jedná se o prodej pozemku p.p.č. 149/5 v k.ú. Heřmanice u 
Králík o výměře 9 m2. Kupní cena dle smlouvy o smlouvě budoucí bude stanovena 
úředním odhadem. RM doporučila prodej pozemku. 

ZM/2004/08/121: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 149/5 v k.ú. Heřmanice u 
Králík a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
4.3.4. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 1060/1, 1061/4, 1100/2 a 1109/1 v k.ú. Prostřední 

Lipka 
Obsah: Správa a údržba silnic v rámci modernizace infrastruktury v pohraničních oblastech 

Pardubického kraje žádá dodatečně vlastníka pozemků o souhlas s předpokládaným 
záborem pozemků. Předložená žádost obsahuje seznam pozemků v k.ú. Prostřední 
Lipka, nutnost jejich záboru se objevila při zpracování podkladů pro územní řízení. 
Geometrickým plánem budou přesně zaměřeny zábory pozemků. Jedná se o část 
pozemků p.p.č. 1061/4 - asfaltový povrch před zastávkou BUS o výměře cca 81 m2, 
p.p.č. 1109/1 - spojovací komunikace o výměře cca 10 m2, p.p.č. 1100/2 - t.t. porost o 
výměře cca 11 m2 a p.p.č. 1060/1 – ostatní komunikace o výměře cca 15 m2. Odbor VTS 
nemá k souhlasu připomínek, dle odboru RR není ÚP zpracován. RM doporučila prodej 
části pozemků, návrh kupní ceny 30,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/08/122: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemků p.p.č. 1061/4 o výměře cca 
81 m2, p.p.č. 1109/1 o výměře cca 10 m2, p.p.č. 1100/2 o výměře cca 11 m2 a p.p.č. 
1060/1 o výměře cca 15 m2 vše v k.ú. Prostřední Lipka za kupní cenu 30, - Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
4.3.5. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 1070/4, 180/1, 1070/3 a části p.p.č. 1070/2 v k.ú. 

Prostřední Lipka 
Obsah: Manželé Kopečtí požádali o koupi pozemků p.p.č. 1070/4 o výměře 348 m2, p.p.č. 

180/1 o výměře 417 m2, p.p.č. 1070/3 o výměře 10 m2  a části p.p.č. 1070/2  za účelem 
scelení pozemků.  Na pozemku p.p.č 180/1 vázne věcné břemeno - právo chůze a jízdy 
pro oprávněného pana Poláka. Sdělení odboru VTS - prodej se uskuteční v souladu se 
zpracovaným GP. Dle odboru RR není ÚP zpracován, nutný souhlas s dělením 
pozemků. RM doporučila prodej pozemků a navrhla kupní cenu 10,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. 

ZM/2004/08/123: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 1070/4, 180/1, 1070/3 a 
části p.p.č. 1070/2 v k.ú. Prostřední Lipka za kupní cenu 10,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr zveřejnit. 

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

+ + + + 0 + + + + x 0 0 + + + 
 
4.3.6. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1043/10 v k.ú. Králíky 
Obsah: Manželé Vondruškovi požádali o koupi uvedeného pozemku o výměře 468 m2 za 

účelem užívání  zahrady u rodinného domu, který je v jejich vlastnictví. Dle odboru 
VTS se jedná o jednotný funkční celek. Dle odboru RR je ÚP zpracován, pozemek 
veden jako zeleň obytné zástavby - oplocená zahrada u RD. RM doporučila prodej 
pozemku a navrhla kupní cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/08/124: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1043/10 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
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zveřejnit. 
Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + + + + + + + x 0 + + + + 
 
4.3.7. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 23/21 a 23/20 v k.ú. Králíky   
Obsah: Pan Dostálek požádal o koupi výše uvedených zbytkových parcel o celkové výměře 

494 m2  za účelem scelení pozemku. Odbor VTS s prodejem souhlasí. Vlastníkem 
sousedního pozemku je paní Dostálková. Přes pozemek vedou inženýrské sítě - 
kanalizace, vodovod a RM zatížila pozemky věcným břemenem pro oprávněné město 
Králíky. Dle odboru RR je ÚP zpracován, pozemky jsou určeny pro zástavbu RD, 
pozemky mají inženýrské sítě. RM doporučila prodej pozemků a navrhla kupní cenu 
50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/08/125: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 23/20 a 23/21 v k.ú. 
Králíky  za kupní cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 
4.3.8. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 2074/20, 2074/22 a p.p.č. 236/2 v k.ú. Králíky 
Obsah: Pan Ostrodický požádal o koupi uvedených pozemků o celkové výměře 165 m2 za 

účelem užívání jako zahrada u rodinného domu a zřízení přístupu k domu. Dle odboru 
VTS pozemek č. 2074/22 slouží jako předzahrádka u RD žadatele. Na pozemku nejsou 
sítě ve vlastnictví Města Králíky. Pozemky č. 2074/20 a 236/2 jsou mezi cestou a 
potokem, sítě nejsou. Dle odboru RR je ÚP zpracován. Pozemek č. 2074/22 veden jako 
místní komunikace, ostatní jako zeleň obytné zástavby, všechny pozemky jsou v 
památkové zóně. RM doporučila prodej pozemků a navrhla kupní cenu 50,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/08/126: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 2074/20, 2074/22 a p.p.č. 
236/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
4.3.9. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 182/2 v k.ú. Králíky 
Obsah: Paní Holubcová požádala o koupi pozemku st.p.č. 182/2 o výměře 72 m2 za účelem 

údržby pozemku - zeleně. Pan Durna požádal o koupi pozemku za účelem zachování, 
případně rozšíření zelené plochy. Jedná se o pozemek, který je veden v katastru 
nemovitostí jako zastavěná plocha - dvůr. Při prodeji č.p. 302 byl tento díl oddělen, aby 
zůstal v majetku města jako veřejná zeleň. Odbor VTS doporučuje ponechat pozemek ve 
vlastnictví města. Dle odboru RR je ÚP zpracován, funkční využití pozemku jako zeleň 
obytné zástavby. 
Usnesením č. RM/2004/15/265 ze dne 27.4.2004 rada města prodej pozemku 
nedoporučila. 

ZM/2004/08/127: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 182/2 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

4.3.10. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 223/1 v k.ú. Králíky 
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Obsah: Pan Crha požádal o koupi výše pozemku p.p.č. 223/1 o výměře 1528 m2 za účelem 
výstavby rodinného domu. O koupi pozemku bylo již v minulosti jednáno: 
RM/2003/42/764 ze dne 2.12.2003 - žadatel Látal (prodej nedoporučen), 
ZM/2003/14/276 ze dne 9.12.2003 - záměr prodeje neschválen. Vyjádření VTS - v 
současné době se zpracovává urbanistická studie sídliště „Skřivánek“. Navrhované 
pozemky k prodeji se dotýkají jediné přístupové komunikace k tomuto sídlišti. Prozatím 
nejsou vyjasněny inženýrské sítě. Prodej navrhuji odložit do zpracování projektové 
dokumentace. Dle odboru RR je ÚP zpracován, pozemek určen k zástavbě RD, sítě v 
komunikaci. 
Usnesením č. RM/2004/15/270 ze dne 27.4.2004 rada města prodej pozemku 
nedoporučila. 

ZM/2004/08/128: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 223/1 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 

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

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

4.3.11. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 89/6 v k.ú. Červený Potok 
Obsah: O koupi pozemku p.p.č. 89/6 o výměře 212 m2 požádal pan Theimer z Červeného 

Potoka za účelem scelení pozemku a užívání přístupové cesty ke garáži na st.p.č. 211 v 
k.ú. Červený Potok. Jedná se o ostatní komunikaci o výměře 212 m2, část komunikace 
slouží jako příjezd ke garážím. Dle odboru VTS slouží pozemek jako případný přístup 
na další okolní pozemky, dále je nutné pozemek zatížit věcným břemenem – přes 
pozemek vede přípojka vody na hřbitov a přístup ke druhé garáži. Dle odboru RR není 
ÚP zpracován. 
Usnesením č. RM/2004/19/338 ze dne 25.5.2004 rada města prodej pozemku 
nedoporučila. 

 
p. Theimer – k pozemkům p. Jireše, které se dotýkají této cesty, je možnost přístupu na jiném 

místě a z hlavní silnice.  
 
Mgr. Krabec –  obecnou zásadou je, že pokud se jedná o cestu, která může sloužit více 

uživatelům, není v zájmu města cesty prodávat. 
 
p. Juránek – požádal p. Theimera, aby vyčkal, než proběhne veřejná diskuze o územním 

plánu Červeného Potoka a budeme mít jasno v tom, jaké vývojové záměry budeme v 
obci mít.  

 
ZM/2004/08/129: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 89/6 v k.ú. Červený 

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

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

4.3.12. 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. 
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Usnesením č. RM/2004/10/149 ze dne 16.3.2004 rada města doporučila prodej. 
Usnesením ZM/2004/05/072 ze dne 13.4.2004 zastupitelstvo města neschválilo záměr 
prodeje. 
Manželé Konyarikovi předložili svoji žádost o přehodnocení zamítavého stanoviska k 
prodeji. O koupi parcely mají zájem i přes skutečnost, že na předmětném pozemku 
vázne věcné břemeno - ochrana vodního zdroje ve prospěch VAK, a.s. Jablonné na 
Orlicí. 
Usnesením č. RM/2004/18/310 ze dne 18.5.2004 rada města opakovaně prodej pozemku 
doporučila a navrhla kupní cenu ve výši 10,- Kč/m2  + náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/08/130: 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: 11:0:3 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + + 0 + + + + x 0 + + + 0 
 
 
 
4.3.13. Záměr prodeje částí pozemku p.p.č. 770/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: Manželé Tůmovi, Nová Ves 218 požádali o koupi části uvedeného pozemku za 

účelem osázení pozemku stromky. Pozemek je zatížen věcným břemenem - ochrana 
vodního zdroje ve prospěch VAK, a.s. Jablonné nad Orlicí. Vyjádření VTS - původní 
cesta, část je využívána příležitostně vlastníky přilehlých pozemků. Prodejem by došlo k 
dělení pozemků ve vlastnictví Pozemkového fondu. Dle odboru RR není ÚP zpracován. 
Pozemek nenavazuje na pozemky ve vlastnictví žadatele, při dělení není přístup, nelze 
dát souhlas s dělením. Současně o prodej další části pozemku p.p.č. 770/2 v k.ú. Dolní 
Hedeč požádali manželé Konyarikovi, Králíky 663. Vyjádření VTS - Jedná se o 
pozemek užívaný jako louka. Původní cesta je občas využívána majiteli přilehlých 
pozemků. Na pozemku se nenacházejí podzemní zařízení. Pozemek původní cesty se 
nedotýká pozemků ve vlastnictví žadatele. Vyjádření odboru RR - ÚP není zpracován, 
nenavazuje na pozemky žadatele. Dle sdělení žadatelů má v budoucnu dojít ke změně 
vlastnictví u okolních pozemků, které jsou v současné době ve vlastnictví Pozemkového 
fondu. Usnesením č. RM/2004/18/319 ze dne 18.5.2004 rada města prodej částí 
pozemku nedoporučila.  

ZM/2004/08/131: ZM neschvaluje záměr prodeje částí pozemku p.p.č. 770/2 v k.ú. Dolní 
Hedeč. 

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

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

4.3.14. Revokace usnesení č. ZM/2004/05/061 a záměr prodeje pozemků p.p.č. 44/2, 45/2,    
45/3 a st.p.č. 111/2 v k.ú. Dolní Lipka  

Obsah: Usnesením rady města č. RM/2003/37/663 ze dne 21.10.2003 RM doporučila prodej 
nemovitosti na st.p.č. 65, st.p.č. 65, p.p.č. 44/2 a části p.p.č. 45 v k.ú. Dolní Lipka. 
Současně schválila zřízení věcného břemene - právo vstupu na pozemek za účelem 
oprav a údržby objektu na st.p.č. 39 v k.ú. Dolní Lipka. Usnesením zastupitelstva města 
č. ZM/2003/13/248 ze dne 11.11.2003 byl schválen záměr prodeje.Usnesením 
zastupitelstva města č. ZM/2004/05/061 ze dne 13.4.2004 byl schválen prodej 
předmětných nemovitostí. Před uskutečněním podpisu kupní smlouvy manželé 
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Herzigovi svoji původní žádost o koupi z finančních důvodů zrušili a současně požádali 
pouze o koupi pozemků p.p.č. 44/2 o výměře 60 m2, 45/2 o výměře 68 m2, 45/3 o 
výměře 129 m2 a st.p.č. 111/2 o výměře 3 m2   v k.ú. Dolní Lipka za účelem přístupu k 
nemovitosti čp. 33. Odbor VTS s prodejem souhlasí bez připomínek. Dle vyjádření 
odboru RR není ÚP pro k.ú. Dolní Lipka zpracován. Pozemek v těsné blízkosti obytné 
části je využíván jako zahrada. Usnesením RM/2004/18/316 ze dne 18.5.2004 rada 
města prodej pozemků doporučila a navrhla kupní cenu ve výši 10,- Kč/m2  + náklady 
spojené s převodem, usnesením č. RM/2004/18/317 ze dne 18.5.2004 bylo na p.p.č. 45/2 
zřízeno věcné břemeno - právo vstupu na pozemek za účelem oprav a údržby objektu na 
st.p.č. 39 pro oprávněné město Králíky. 

ZM/2004/08/132: ZM revokuje usnesení č. ZM/2004/05/061 a současně schvaluje záměr 
prodeje pozemků p.p.č. 44/2, 45/2, 45/3 a st.p.č. 111/2 v k.ú. Dolní Lipka za kupní 
cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit . 

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

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

4.3.15. Záměr směny pozemků p.p.č. 1070/1 a p.p.č. 180/3 ve vlastnictví města Králíky za 
pozemek p.p.č. 178/2 ve vlastnictví manželů Beranových, vše v k.ú. Prostřední 
Lipka  

Obsah: Manželé Beranovi požádali o koupi pozemku p.p.č. 1070/1 o výměře 74 m2 a p.p.č. 
180/3 o výměře 74 m2 za účelem sekání trávy a údržby pozemků. Vhodným řešením se 
jeví směna za pozemek p.p.č. 178/2 o výměře 8 m2, který je ve vlastnictví žadatele. Na 
pozemku p.p.č 180/3 vázne věcné břemeno pro oprávněného pana Poláka. Dle sdělení 
odboru VTS je předmět prodeje užíván jako louka. Prodej bude řešen v souladu se 
zpracovaným GP. Dle odboru RR není ÚP zpracován, nutný souhlas s dělením 
pozemků. RM dne 27.4.2004 odložila bod na příští zasedání RM. Usnesením č. 
RM/2004/16/287 rada města prodej pozemků doporučila a současně doporučila i nákup 
pozemku p.p.č. 178/2, návrh kupní ceny 10,- Kč/m2  + náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/08/133: ZM schvaluje záměr směny pozemků p.p.č. 1070/1 a p.p.č. 180/3 ve 
vlastnictví města Králíky za pozemek p.p.č. 178/2 ve vlastnictví manželů 
Beranových, vše v k.ú. Prostřední Lipka, návrh kupní ceny 10,-Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr směny zveřejnit. 

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

+ + + + 0 + + + + x 0 0 + + + 
 
4.3.16. Snížení kupní ceny pozemku v k.ú. Dolní Hedeč ZM/2004/05/064 
Obsah: Místostarosta přednesl písemnou žádost Gertrudy a Jiřího Kučerových z Bohumína o 

snížení kupní ceny pozemku p. p. č. 609/4 o výměře 670 m2   v k. ú. Dolní Hedeč. ZM 
svým usnesením ZM/2004/05/064 schválilo prodej pozemků p. p. č. 780/2 o výměře 99 
m2, 609/4 o výměře 670 m2, 782/3 o výměře 122 m2, 557/2 o výměře 30 m2 a 557/3 o 
výměře 49 m2 za kupní cenu 20,- Kč/m2. Manželé Kučerovi žádají o snížení kupní ceny 
pozemkové parcely č. 609/4 o výměře 670 m2 proto, že se jedná o náročně udržovanou 
podmáčenou louku, na 10,- Kč/m2. Usnesením č. RM/2004/18/321 dne 18.5.2004 rada 
města snížení kupní ceny u p.p.č. 609/4 doporučila na 10,- Kč/m2. 

ZM/2004/08/134: ZM snižuje kupní cenu u p.p.č. 609/4 na kupní cenu 10,- Kč/m2  + 
náklady spojené s převodem. 
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Hlasování: 9:0:5 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + 0 + 0 + + + + x 0 + 0 + 0 
 
ZM/2004/08/135: ZM revokuje usnesení č. ZM/2004/05/064 a ukládá MO zveřejnit 

záměr prodeje pozemku p.p.č. 609/4 za kupní cenu 10,- Kč/m2  + náklady spojené s 
převodem, vše v k.ú. Dolní Hedeč manželům Jiřímu a Gertrudě Kučerovým. 

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

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

4.4. Krátkodobá finanční výpomoc pro Služby města Králíky, s.r.o. 
 
Bod 4.4. Krátkodobá finanční výpomoc pro Služby města Králíky, s.r.o. byl projednán v bodě 

4.1 Služby města Králíky, s.r.o.. 
 
Ing. Kosuk – sdělil členům ZM, že se nadále nemůže účastnit jednání ZM z toho důvodu,  že 

mu nebyly předloženy podklady o závěrečném účtu města Králíky, které si vyžádal. 
 
Mgr. Krabec – podklady byly vypracovány, ale pan Kosuk, ač byl telefonicky vyzván, si 

podklady nepřebral. 
 
p. Juránek – kdyby si pro podklady pan Kosuk přišel a zjistil, že neobsahují přesně to, co 

chtěl, mohl a kdykoliv může požádat o jejich doplnění. Dosud to nikdy neudělal. Jistě 
pochopíte, že jsou některé doklady, které by neměly opustit budovu radnice, smlouvy 
apod., ale nebráníme tomu, do nich nahlédnout a ověřit si, jak se vše má. 

 
 

4.5. Závěrečný účet města Králíky za rok 2003 
 
Obsah: Finanční odbor předkládá v souladu ustanoveními § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  a § 43 a §84 zákona číslo 128/2000 Sb., o 
obcích radě města k projednání a předložení zastupitelstvu města ke schválení návrh 
závěrečného účtu Města Králíky za rok 2003: 
Závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů. 
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, 
rozpočtu kraje a příspěvkovým organizacím. 
Součástí závěrečného účtu je dále zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 
uplynulý rok 2003. 
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn pod dobu 15 dnů před jeho projednáváním na 
úřední desce městského úřadu od 18. 5. 2004 do 1. 6. 2004 a na  webových stránkách 
města a byl projednán ve finančním výboru dne 25. 5. 2004. 
 

Mgr. Krabec – uvedl bod a vyzval předsedu finančního výboru p. Vyšohlída k přednesení 
závěrů zjištěných finančním výborem. 

 
p. Vyšohlíd – přednesl zápis z konání finančního výboru, finanční výbor nemá vůči 

závěrečnému účtu Města Králíky výhrady, navrhuje jej schválit.. 
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ZM/2004/08/136: ZM projednalo závěrečný účet Města Králíky za rok 2003, vyjadřuje 

souhlas s celoročním hospodařením  a schvaluje jej bez výhrad. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
 
4.6. Návrh koncepce rozvoje turistického ruchu 

  
p. Juránek -  Koncepce je v předložené podobě materiálem k diskuzi nejen mezi zastupiteli, 

ale určena je k připomínkám a podnětným návrhům a doplnění také veřejnosti. V úvodě 
definuje cíl, jakého chce město v oblasti cestovního ruchu dosáhnout a naznačuje 
způsoby, jak tohoto cíle dosáhnout. Mapuje současné výchozí podmínky a věnuje se 
podrobně oblastem, které město může svou aktivní politikou ovlivnit. Neobsahuje 
doprovodné aktivity a podnikatelské projekty, které může takto odstartovat - ať už se 
jedná o vznik dalších ubytovacích a restauračních zařízení, výrobu suvenýrů apod. Po 
veřejné diskuzi by následovala zpracování podnětných návrhů a ZM by konečnou verzi 
koncepce mohlo schválit na svém zářijovém jednání. Máme v úmyslu koncepci 
předložit Fakultě informatiky a managementu, Katedře rekreologie a cestovního ruchu v 
Hradci Králové se žádostí o odbornou spolupráci a nezávislé posouzení reálných 
možností rozvoje cestovního ruchu v našem kraji. A k čemu nám koncepce bude? 
Mnohem lépe se prosazují projekty a žádosti o jejich finanční krytí, pokud subjekt, kam 
naše žádost směřuje (EU, kraj) ví, že daný projekt je v souladu s jasnou představou 
města o své budoucnosti v kontextu celého regionu. 
Na vypracování návrhu se podíleli Ivo Pecháček, Žaneta Lengwinatová, Lukáš Král, 
Mgr. Dušan Krabec, Bc. Jan Divíšek, Mgr. Alena Krabcová a Arnošt Juránek. 

 
Ing. Strnad – požádal, aby v logu Králicka nefiguroval králík. 
 
p. Juránek – představa loga je například silueta kláštera, Sněžník nebo jiný grafický výraz 

pro region Králicko. 
 
ZM/2004/08/137:ZM bere na vědomí obsah pracovní verze Koncepce rozvoje cestovního 

ruchu na Králicku a ukládá místostarostovi její zveřejnění v Králickém 
zpravodaji, na webových stránkách a úřední desce města k veřejné diskuzi. 
Současně mu ukládá zapracování došlých připomínek a přípravou materiálu 
k novému projednání na zasedání ZM dne 14. 9. 2004. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 

05. Vstupy občanů 
 

p. Jungvirt – ptá se, zda pí. Kubíčková vypracovala požadovaný materiál, v němž by byla 
uvedena všechna ručení majetkem města. 

 
Mgr. Krabec – materiál byl předložen na RM. Je u něj k nahlédnutí. 
 
p. Pohl – požádal Ing. Strnada, aby uvedl člověka, který podal informace ohledně kauzy 

Vlasák mediím, jak nabízel na minulém zasedání ZM. 
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Ing. Strnad – toto odmítl. 
 
 
06. Vstupy zastupitelů   

 
p. Juránek – přednesl vyúčtování akce „Králíky Králíkům aneb Setkání Králíků v 

Králíkách“, kterou pořádalo Město Králíky dne 22. 5. 2004. Výdaje za tisk pamětních 
listů, pamětních pohlednic, občerstvení Králíků a poplatek Agentuře „Dobrý den“ z 
Pelhřimova, která zapisovala rekord do českých dodatků Guinessovy knihy rekordů, 
plus ještě nedoručená faktura za Veselou kapelu ze Zábřeha (cca 3 000 Kč) činily 
celkem 14 231,40 Kč. Naproti tomu příjmy z účastnických poplatků a soutěží činily 
celkem 8 874 Kč. O úspěšnost akce se v příštích ročnících může město opřít při žádání o 
finanční podporu podnikatelských subjektů a tím ji i obohatit. Nepopiratelný je její 
mediální úspěch a pozitivní zviditelnění města v rámci republiky. Touto cestou děkuje 
firmám Isolit-BRAVO Jablonné nad Orlicí, s. r. o. a Pivovaru HOLBA Hanušovice za 
věcné ceny do tomboly. 

 
p. Vyšohlíd – upozornil na neustálé rušení nočního klidu při diskotékové produkci a požádal 

o odpověď způsobu řešení situace v Králickém zpravodaji. 
 
Mgr. Krabec – policie byla na tuto situaci upozorněna, bohužel nepřetržité hlídání není 

z důvodu malého počtu policistů možné. Majitel diskotéky si ohlídá prostor v nejbližším 
okolí diskotéky, ale již neohlídá to, co její návštěvníci dělají po městě. 

 
 
Starosta ukončil jednání ve 22.53 hod. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Karel Hlava            Mgr. Zdeněk Němeček 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 


