
 
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 9 

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

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

4.1 Projekt pečovatelského domu 
4.2 Majetkové operace 
4.3 Rozpočtová opatření   
4.4 Úvěr na nákup OMD (vojenské muzeum) 

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. Projekt Pečovatelského domu na bod 4.1. Takto byl program 
jednání schválen. 
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02. Určení ověřovatelů zápisu 

Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 8. 6. 2004 Mgr. Hlava a Mgr. Němeček nevznesli 
připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Stejskal a Mgr. 
Berková. 

 
 
 

03. Zprávy rady města 
 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl a následnou diskuzi řídil místostarosta p. 
Juránek. 
 
Ing. Strnad – kdo bude letos provozovat koupaliště? 
 
Mgr. Krabec – v letošní sezóně ještě technické služby. 
 
p. Jungvirt – proč jednala RM o osvětlení v ul. Valdštejnové a Dlouhé? 
 
p. Čuma – jedná se o opravu poškozeného osvětlení způsobené auty dopravců zboží. Krytí 

tohoto nákupu jde z prostředků pojišťovny, neboť je tento majetek pojištěn (resp.  
z pojistek majitelů vozů, kteří poškození způsobili).  

 
 

04. Hlavní jednání 
 
4.1 Projekt pečovatelského domu 

 
Mgr. Krabec – představil projekt pečovatelského domu a bod uvedl. V Palackého ulici za 

současným PD by měl vzniknout dvoupodlažní dům s podobnými stavebními 
charakteristikami, jaké má již stávající PD. ZM již na jednom z předchozích jednání 
schválilo zahájení projektu, nyní byla zastupitelům předložena architektonická studie 
společně s orientačním plánkem.  

 
p. Čuma – s výstavbou pečovatelského domu v dané lokalitě se počítá v ÚP. Vzhledem 

k možnosti podání žádosti o dotaci bylo nutné rychlé řešení. Je snaha budovu 
přizpůsobit okolí. Byla provedena studie zastínění, která dokazuje, že zastínění je jen 
částečné. 

 
Mgr. Krabec –  shrnul fakta, která hovoří pro výběr právě lokality v ul. Palackého a 

zdůraznil potřebu výstavby domu tohoto typu v Králíkách - v současné době je 
zaznamenáno 30 žádostí na umístění v domě s pečovatelskou službou. Při přípravě 
projektu byly nalezeny 2 lokality, které danému zadání odpovídají (druhou z nich je 
ulice Na Mokřinách). Z nich jako vhodnější byla vyhodnocena varianta v ulici 
Palackého (soulad s územním plánem města, snížení provozní režie díky možnosti 
obsluhy ze stávajícího PD čp. 583, město vlastní pozemky v okolí, umístění v klidnější 
zóně města, což odpovídá potřebám starších občanů).    

 
Mgr. Nesvadba – požádal zastupitele o zvážení výstavby pečovatelského domu v jiné 

lokalitě. Dům je na tak malý stavební pozemek příliš velký, výrazně naruší urbanistický 
vzhled, sociální zázemí a život okolních obyvatel, z nichž většina s výstavbou 

 2



nesouhlasí. 
 
Ing. Strnad – zvolená lokalita se mu zdá malá, navrhuje posečkat s konečným rozhodnutím a 

mezitím se pokusit nalézt jinou vhodnou lokalitu, která by eventuálně mohla sloužit 
výstavbě i většího zařízení, než je navrhované.    

 
p. Vyšohlíd – není mu jasné, jakým způsobem by se k danému pozemku dostávala potřebná 

mechanizace. 
 
MUDr. Špičková – souhlasí, že velikost domu není vhodná na tak malý pozemek. Chápe 

potřebu města postavit PD a podporuje ji, ne však na tomto pozemku.  
 
Mgr. Krabec - pokud nedojde ke schválení lokality, je možné, že z důvodu hledání nového 

umístění a potřebné změny územního plánu nebude v několika blízkých letech stavba 
zahájena. 

 
p. Juránek – sníží-li se např. o jedno podlaží dům, odrazí se to současně v nákladech na 

jednu bytovou jednotku. Dotace je při tomto počtu bytových jednotek postavena tak, že 
by podíl města nebyl veliký. 

 
pí Nosková – podle ÚP je tato lokalita jediná určena k výstavbě Pečovatelského domu. Pokud 

by se našla lokalita jiná, je možné ji uvést do souladu územním plánem změnou ÚP. Její 
projednání by mohlo trvat půl roku. 

 
ZM/2004/09/138:ZM schvaluje projekt výstavby Pečovatelského domu v lokalitě v ul. 

Palackého tak, jak byl navržen architektem.  
Hlasování: 5:7:1 (neschváleno) 

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

x + - - + + + 0 - + - x - - - 
 
ZM/2004/09/139:ZM ukládá odboru RR hledání jiné vhodné lokality pro výstavbu domu 
s pečovatelskou službou v souladu s koncepcí ÚP. 
Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 

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

x + + + + + 0 + + + +- x + + + 
 
pí Marečková - vyzvala ty, kteří hlasovali proti, aby byli nápomocní při hledání nové lokality 

pro výstavbu domu s pečovatelskou službou. 
 
 

4.2 Majetkové operace 
 
4.2.1. Prodej 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 zahradu u rodinného domu a zřízení přístupu k domu. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
tj. 12.664,- Kč.   

ZM/2004/09/140: ZM schvaluje prodej pozemků p. p. č. 2074/20, 2074/22 a p. p. č. 236/2 
v k. ú. Králíky manželům Alexandru a Terese Ostrodickým, Králíky 23 za kupní 
cenu 12.664,- Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 3



 
4.2.2. Prodej 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. Záměr prodeje 
byl schválen a zveřejněn, kupní cena 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
24.644,- Kč. 

ZM/2004/09/141: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 1043/10 v  k. ú. Králíky 
manželům Ing. Vlastimilu a Janě Vondruškovým, Králíky 676 za kupní cenu 
24.644,- Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.2.3. Prodej 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. Žadatelé 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. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 2.458,-- Kč. 

ZM/2004/09/142: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 771/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
manželům Karlu a Daně Konyarikovým, Králíky 663 za kupní cenu 2.458,- Kč. 

Hlasování: 10:0:3 (schváleno) 

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

X + + + 0 + + + + + 0 x 0 + + 
 
4.2.4. Prodej pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. (61/3) GP v k.ú. Prostřední Lipka 
Obsah: O koupi pozemku 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. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena ve výši 10,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, tj. 4.734,- Kč. Dále RM zřídila věcné břemeno – právo 
chůze a jízdy pro vlastníky nemovitosti na st.p.č. 30 v k.ú. Prostřední Lipka. 

ZM/2004/09/143: ZM schvaluje prodej pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. (61/3) GP  
v k.ú. Prostřední Lipka manželům Miloši a Evě Mázorovým, Prostřední Lipka 42 za 
kupní cenu 4.734,- 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 + + + 
 
4.2.5. Prodej pozemků p.p.č. 780/2, 609/4, 782/3, 557/2 a p.p.č. 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 a u pozemku p.p.č. 609/4 ve výši 10,- Kč/m2, tj. 21.694,- Kč. 

ZM/2004/09/144: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 780/2, 609/4, 782/3, 557/2 a p.p.č. 
557/3 v k.ú. Dolní Hedeč manželům Ing. Jiřímu a Gertrudě Kučerovým, Bohumín 991  
za kupní cenu 21.694,- Kč/m2. 
Hlasování: 10:0:3 (schváleno) 

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

X + + + 0 + + + + + 0 x + + 0 

 
4.2.6. Prodej pozemků p.p.č. 44/2, 45/2, 45/3 a st.p.č. 111/2 v k.ú. Dolní Lipce 
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Obsah: Manželé Herzigovi požádali o koupi uvedených pozemků o výměře 260 m2 za účelem 
užívání  zahrady a přístupu k rodinnému domu čp. 33. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena ve výši 10,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, u stavební p. 
80,- Kč/m2, tj. 8.508,- Kč. 

ZM/2004/09/145: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 44/2, 45/2, 45/3 a st.p.č. 111/2 
v k.ú. Dolní Lipce manželům Vladimíru a Věře Herzigovým, Dolní Lipka 30 za 
kupní cenu 8.508,- Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 

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

x + + + + + + + + + 0 x + + + 
 
4.2.7. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 2242/1 v k.ú. Králíky   
Obsah: O prodej pozemku požádali paní Cehová a pan Vašek za účelem užívání oplocené 

zahrady. Jedná se o oplocenou zahradu o výměře 184 m2 u nemovitosti, kterou kupují. 
Dle odboru VTS vedou přes pozemek 3 dešťové kanalizace odvodňující státní silnici a 
kanalizace z domu čp. 43. Dle odboru RR je ÚP schválen, pozemek veden jako zeleň 
obytné zástavby. RM doporučila prodej pozemku a navrhla kupní cenu 50,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem. RM zároveň zatížila pozemek věcným břemenem - uložení 
a podzemní vedení trasy kanalizace pro oprávněné město Králíky. 

ZM/2004/09/146: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 2242/1 v k.ú. Králíky  za 
kupní cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 11:0:2 (schváleno) 

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

x + + + 0 + + + + + 0 x + + + 
 
4.2.8. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 97/1 a 97/2 v k.ú. Červený Potok 
Obsah: O prodej pozemků požádal pan Maurer za účelem výstavby RD. Jedná se o pozemky 

o celkové výměře 4130 m2. Dle odboru VTS pozemek p.p.č. 97/2 v k.ú. Červený Potok 
sousedí s loukou využívanou jako hřiště a část předmětného pozemku je také k tomuto 
účelu využívaná. Případná výstavba RD bude pravděpodobně problematická vzhledem 
k ochrannému pásmu dráhy. Dle odboru RR není ÚP zpracován, na pozemek zasahuje 
ochranné pásmo dráhy i silnice. RM nedoporučila prodej pozemků. 

 
p. Juránek – V souvislosti s přípravou územního plánu je na této parcele do budoucna 

uvažováno o výstavbě klubovny. 
 
ZM/2004/09/147: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 97/1 a 97/2 v k.ú. 
Červený Potok. 
Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 

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

x + 0 + + + + + + + + x + + + 
  
4.2.9. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 570/2 v k.ú. Králíky   
Obsah: Manželé Uhlířovi z Králík požádali o koupi uvedeného pozemku za účelem sloučení a 

udržování pozemku (zahrada), ochrana pozemku a domu před zátopovou vodou. 
Předmětný pozemek je v současné době pronajat různým nájemcům (Kremlíkovi, 
Štenclovi, Jiráskovi). O koupi části pozemku požádali rovněž manželé Špičkovi. K 
prodeji se již v minulosti vyjadřovala jak rada - usnesení č. RM/2003/30/521 ze dne 
26.8.2003, tak zastupitelstvo - usnesení č. ZM/2003/09/188 ze dne 9.9.2003. Vyjádření 
odboru VTS - v územním plánu města navrženo parkoviště. Vyjádření odboru RR - ÚP 
schválen, již opakovaně připomínáno, že pozemek je určen k zástavbě parkoviště. RM 
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doporučila prodej pozemku a navrhla kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. 

 
MUDr. Špičková – Část tohoto pozemku je i za naším domem, o pozemek jsme sami 

požádali. Bylo nám sděleno, že podle ÚP se počítá s tímto pozemkem pro vybudování 
parkoviště. Jak mohla RM doporučit prodej? 

 
p. Juránek – Nemyslíme si, že by ÚP měl být dogma. V souvislosti s přípravou ÚP se již 

nepočítá s výstavbou parkoviště na daném pozemku. Mohlo by stát výš, pokud by jej bylo 
potřeba k realizaci sjezdovky pod klášterem. 

 
Mgr. Krabcová – Pokud dojde k prodeji pozemku, přednostní možnost koupi by měl mít 

majitel nemovitosti před daným pozemkem. Měla by se proto parcela rozdělit. 
 
ZM/2004/09/148: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 570/2 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 9:0:4 (schváleno) 

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

x + + + + + 0 0 + + + x 0 0 + 
 
4.2.10. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1841/1 v k.ú. Králíky 
Obsah: Pan Macháček ml. z Králík požádal o koupi části uvedeného pozemku za účelem 

sekání trávy a údržby pozemku. Pozemek má v současné době pronajat jeho otec. Odbor 
VTS navrhuje prodej pozastavit do zpracování územního plánu (domek, komunikace, 
apod.) Dle odboru RR je ÚP schválen, pozemek veden jako veřejná zeleň, do doby 
vyřešení přístupu do ulice Na Mokřinách a další plánované zástavby RD doporučuje 
pozemek pouze ponechat v pronájmu. RM nedoporučila prodej. 

ZM/2004/09/149: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1841/1 v k.ú. 
Králíky. 
Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 

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

x + + + + + + + + + + x + + 0 
 
4.2.11. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 439 v k.ú. Králíky   
Obsah: O prodej části pozemku požádali manželé Springerovi za účelem zřízení parkoviště 

pro zákazníky. ZM dne 13.04.2004 schválilo záměr prodeje části pozemku. Žadatelé  
však dodatečně požádali o koupi celého pozemku p.p.č. 439 v k.ú. Králíky o výměře 222 
m2. Z tohoto důvodu předkládá MO návrh na revokaci usnesení ZM/2004/05/078 ze dne 
13.04.2004. Předmětem prodeje jsou pozemky st.p.č. 397/1 a p.p.č. 439 v k.ú. Králíky. 

ZM/2004/09/150: ZM revokuje usnesení ZM/2004/05/078 ze dne 13.04.2004 a schvaluje 
záměr prodeje pozemků p.p.č. 439 za kupní cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a st.p.č. 397/1 za kupní cenu 110,- Kč/m2 v k.ú. Králíky 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 + + + 
 
4.2.12. Záměr prodeje obsazených bytů č. 1, 3 a 4 v čp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách 
Obsah: Na základě usnesení ZM/2003/14/278 ze dne 09.12.2003 předkládá MO záměr 

prodeje obsazených bytů v bytovém domě čp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách. Jedná se 
o byty: 
č. 1 o velikosti 1+1 II. kat.   minimální kupní cena 58.584,- Kč 

 6



č. 3 o velikosti 1+1 III. kat. minimální kupní cena 26.475,- Kč 
č. 4 o velikosti 1+0 IV. kat. minimální kupní cena 13.798,- Kč. 

ZM/2004/09/151: ZM schvaluje záměr prodeje obsazených bytů v bytovém domě čp. 147 
v ul. Pivovarská v Králíkách a spoluvlastnických podílů na st.p.č. 249 v k.ú. Králíky, a 
to: 
bytu č. 1 o velikosti 1+1 II. kat.  za minimální kupní cenu 58.584,- Kč
 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 299/1000 na st.p.č. 249 v k.ú. Králíky 
bytu č. 3 o velikosti 1+1 III. kat. za minimální kupní cenu 26.475,- Kč
 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 143/1000 na st.p.č. 249 v k.ú. Králíky 
bytu č. 4 o velikosti 1+0 IV. kat. za minimální kupní cenu 13.798,- Kč
 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 92/1000 na st.p.č. 249 v k.ú. Králíky 
 a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.2.13. Záměr prodeje obsazených bytů č. 5, 6 a 7 v čp. 246 v ul. Na Příkopě v Králíkách 
Obsah: Na základě usnesení ZM/2003/14/278 ze dne 09.12.2003 předkládá MO záměr 

prodeje obsazených bytů v bytovém domě čp. 246 v ul. Pivovarská v Králíkách. Jedná se 
o byty: 
č. 5 o velikosti 2+1 IV. kat. minimální kupní cena 66.999,- Kč 
č. 6 o velikosti 1+0 IV. kat. minimální kupní cena 17.119,- Kč 
č. 7 o velikosti 1+0 IV. kat. minimální kupní cena 15.761,- Kč. 

ZM/2004/09/152: ZM schvaluje záměr prodeje obsazených bytů v bytovém domě čp. 246 
v ul. Na Příkopě v Králíkách a spoluvlastnických podílů na st.p.č. 106 v k.ú. Králíky, a 
to: 
bytu č. 5 o velikosti 2+1 IV. kat.  za minimální kupní cenu 66.999,- Kč
 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 323/1000 na st.p.č. 106 v k.ú. Králíky 
bytu č. 6 o velikosti 1+0 IV. kat. za minimální kupní cenu 17.119,- Kč
 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 84/1000 na st.p.č. 106 v k.ú. Králíky 
bytu č. 7 o velikosti 1+0 IV. kat. za minimální kupní cenu 15.761,- Kč
 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 75/1000 na st.p.č. 106 v k.ú. Králíky 
 a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.2.14. Odklad splatnosti kupní ceny za byt č. 816/40 v ul. Leoše Janáčka v Králíkách 
Obsah: Manželé Petrovi, Králíky 663 požádali o odklad splatnosti kupní ceny za koupi bytu č. 

816/40 v ul. Leoše Janáčka v Králíkách. Kupní cena ve výši 151.110,- Kč bude hrazena 
čerpáním stavebního spoření, její splatnost byla do 30. 06. 2004. Z důvodu vinkulace 
pojistného plnění (žadatelé jsou nuceni nově pojistit byt) dojde pravděpodobně 
k prodloužení termínu možnosti čerpání úvěru. Manželé Petrovi proto požádali o 
prodloužení termínu splatnosti kupní ceny a zároveň nevyužití práva města Králíky 
jednostranně odstoupit od převodu bytu, tak jak to vyplývá z čl. IV/ Smlouvy o budoucí 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu. RM doporučila vzhledem k uvedeným skutečnostem 
schválit prodloužení termínu splatnosti o 30 kalendářních dnů s tím, že kupní cena bude 
povýšena o roční úrokovou sazbu 4,75 %, tj. o 590,- Kč a zároveň doporučuje nevyužít 
práva města Králíky jednostranně odstoupit od převodu bytu, a to za předpokladu, že 
kupní cena bude zaplacena do 30.07.2004 a rovněž v tomto termínu uzavřena smlouva o 
převodu vlastnictví.  

ZM/2004/09/153: ZM schvaluje prodloužení termínu splatnosti kupní ceny o 30 
kalendářních dnů s tím, že kupní cena bude povýšena o roční úrokovou sazbu 4,75 %, tj. 
o 590,- Kč a zároveň schvaluje nevyužití práva města Králíky jednostranně odstoupit od 
převodu bytu č. 816/40 v ul. Leoše Janáčka v Králíkách, tak jak to vyplývá z čl. IV/ 
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví bytu za podmínky, že kupní 
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cena bude zaplacena do 30. 07. 2004 a rovněž v tomto termínu uzavřena smlouva o 
převodu vlastnictví. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.2.15. Bezúplatný převod nemovitosti – objektu K - S14 v k.ú. Prostřední Lipka 
Obsah: Město Králíky dne 05. 05. 2000 požádalo o bezúplatný převod pěchotního srubu K–

S14 „Cihelna“, vojenské evidenční číslo 169, na st.p.č. 237, 238 a 239 v k.ú. Prostřední 
Lipka za účelem vytvoření přírodního vojenského muzea. Na základě sdělení Vojenské 
ubytovací a stavební správy Pardubice a vzhledem ke změně legislativy předkládá MO ke 
schválení změnu usnesení ZM/2003/05/099 ze dne 13.05.2003. Jedná se o bezúplatný 
převod darovací smlouvou podle zákona č. 174/2003 Sb., o převodu některého 
nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit MV, 
z vlastnictví ČR na územní samosprávné celky. V souvislosti s bezúplatným převodem 
podle tohoto zákona lze územní samosprávný celek omezit ve výkonu vlastnických práv 
k darovanému majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu zřízením práva odpovídajícího 
věcnému břemeni ve prospěch státu. Z těchto důvodů je výhodné pro město Králíky 
uskutečnit převod podle zmíněného zákona. 

ZM/2004/09/154: ZM revokuje usnesení ZM/2003/05/099 ze dne 13.05.2003 a schvaluje 
bezúplatný převod vojenského objektu K-S14 „Cihelna“, vojenské evidenční číslo 169, 
na st.p.č. 237, 238 a 239 v k.ú. Prostřední Lipka za účelem vytvoření přírodního 
vojenského muzea, a to darovací smlouvou na město Králíky podle zákona č. 174/2003 
Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je 
příslušné hospodařit MV, z vlastnictví ČR na územní samosprávné celky. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 

4.3 Rozpočtová opatření   
 
4.3.1 Rozpočtová opatření č. 06/04, 07/04, 08/04, 09/04, 10/04 a11/04 
Obsah: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení úpravy 

rozpočtu, kterými se zvýší rozpočet v příjmech a výdajích o dotace poskytnuté 
prostřednictvím KÚ PK. Jedná se o tato opatření: 
RO 06/04 Dotace na podporu knihovny       5 000,- Kč 
RO/07/04 Dotace na vzdělávání pedagogů (Informační gramotnost)  74 200,- Kč 
RO/08/04 Dotace na Městské muzeum a informační centrum  38 000,- Kč 
RO/09/04 Dotace na realizaci projektu Kralicko    81 400,- Kč 
RO/10/04 Dotace na přímé neinvestiční výdaje regionálního školství     21 489 000,- Kč 
RO/11/04 Dotace na udržení akceschopnosti SDH             100 000,- Kč 

 
p. Vyšohlíd – přednesl zprávu finanční komise, která bere na vědomí všechny výše uvedené 

rozpočtové opatření. 
 
ZM/2004/09/155: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení § 16 zákona číslo 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tato rozpočtová opatření:  
RO/06/2004 na   5 000 Kč,  RO/09/2004 na                 81 400,- Kč 
RO/07/2004 na 74 200 Kč  RO/10/2004 na  21 489 000,- Kč 
RO/08/2004 na 38 000 Kč  RO/11/2004 na            100 000,- Kč 
kterými se upravuje schválený rozpočet v příjmech a na výdajích o částku: 
21 787 600 Kč. Výše financování nebude těmito úpravami změněna. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.3.1 Poskytnutí půjčky firmě Služby města Králíky, s. r. o. 
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Obsah: finanční odbor předkládám zastupitelstvu města žádost jednatele, ředitele  společnosti 
Služby města Králíky s.r.o. pana Jaroslava Langhanse o poskytnutí další půjčky  od 
města  ve výši  1 500 000,- Kč se splatností do 31. 12. 2006. 
Současná finančně platební situace rozpočtu města poskytnutí půjčky neumožňuje. 
Jako možný zdroj k zajištění financí pro poskytnutí této půjčky navrhuje vedení města 
použití prostředků investičního fondu Technických služeb Králíky.  
Finanční odbor doporučuje zastupitelstvu města uložit Technickým službám Králíky 
odvod do rozpočtu zřizovatele ze svého investičního fondu ve výši 1.500.000,- Kč 
v souladu se zněním § 31 odstavec (2) písmeno c) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Tyto prostředky po té použít k poskytnutí půjčky SMK 
Králíky. 

 
Ing. Strnad - jak se postupuje v převodu majetku, jde vše podle plánů? 
 
Mgr. Krabec – z důvodu zdržení ocenění majetku v tuto chvíli SMK nedisponují majetkem 

Technických služeb. 
 
ZM/2004/09/156: ZM schvaluje poskytnutí půjčky společnosti Služby města Králíky 

s.r.o. z rozpočtu města  ve výši 1.500.000,- Kč. V souladu se zněním §  85 písmeno j) 
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této 
půjčky se společností Služby města Králíky s.r.o., se splatností do 30. 11. 2006, 
s úrokem 140 % diskontní sazby České národní banky. Zastupitelstvo města 
Králíky, v souladu se zněním § 31 odstavec (2) písmeno c) zákona číslo 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ukládá příspěvkové organizaci 
Technické služby Králíky odvod do rozpočtu města ze svého investičního fondu ve 
výši 1.500.000,- 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 + + + 
 

 
4.4. Schválení úvěru na nákup OMD (vojenské muzeum) 

 
Mgr. Krabec –  krátce bod uvedl. Na předchozím jednání ZM bylo schváleno otevření úvěru 
u některého z bankovních domů na krytí nákupu areálu bývalého OMD, nynějšího vojenského 
muzea, ve výši 2 mil. Kč. Byly osloveny 3 banky, z nichž 2 dodaly své nabídky.Výběrové 
komise je posoudila a označila za nejvhodnější nabídku České spořitelny, a.s. Tato nabídka 
byla pro město nejvýhodnější (nejnižší úrok, není potřeba ručení, celková splacená částka 
nejnižší).    
 
ZM/2004/09/157: ZM schvaluje přijetí dlouhodobého investičního úvěru se splatností 5 

let na výkup nemovitostí Areálu OMD v k. ú. Prostření Lipka od Pozemkového 
fondu ČR ve výši 2 000 000 ,- Kč od České spořitelny, a.s. se zástavou budoucími 
rozpočtovými příjmy. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 

 
05. Vstupy občanů 

 
Nebyly dotazy. 
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06. Vstupy zastupitelů   

 
p. Vyšohlíd – požádal o řešení neustálého porušování rychlosti jízdy na motocyklech v ulici 

5. května. 
 
Mgr. Krabec – přislíbil řešení problému s velitelem obvodního oddělení Policie Králíky p. 

Illichmanem. 
 
p. Juránek – požádal ZM aby uložilo kontrolnímu výboru: 

1) Prověřit nájemní smlouvy na nebytové prostory v majetku města, jakým způsobem 
jsou smlouvy sepsány, z čeho vychází sazba za pronájem. 
2) Překontrolování plnění usnesení RM za r. 2003 až do současnosti. 

 
ZM/2004/09/158: ZM ukládá kontrolnímu výboru prověřit nájemní smlouvy na 
nebytové prostory v majetku města a prověřit plnění usnesení RM za roky 2003-2004.  
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
p. Juránek – Vyjádřil se k obsahu dopisu, který zanechal pro každého ze zastupitelů Ing. 

Kosuk, jenž se nezúčastnil jednání ZM:  
1) slečna sekretářka opravdu telefonicky nehovořila přímo s panem Kosukem, aby si 
vyzvedl požadované podklady, nýbrž s jeho manželkou, která přislíbila, že mu vše 
vyřídí.  
2) opravdu se stalo, že pan Kosuk nebyl pozván na ZM č. 7/2003. Za tuto politováni 
hodnou událost se mu ale pan starosta omluvil na jednání ZM č. 8/2003, což se objevilo 
i v zápise z jednání. Pan Kosuk skutečně žádal opravu v zápisu ze ZM č. 1/2004 v bodě 
4.4., který byl podle jeho slov zmanipulovaný v jeho neprospěch. Protože už zápis vyšel 
tiskem, byla provedena oprava a doslovná citace, dle jeho písemného podkladu 
v následném zápise z jednání ZM. 
 

MUDr. Špičková – upozornila, že ač v bodě  4.1 Projekt Pečovatelského domu hlasovala 
proti, neznamená to, že je proti stavbě, nýbrž proti stavbě v dané lokalitě. 

 
p. Vyšohlíd – po přečtení dopisu od p. Kosuka dospěl k názoru, že pokud se z neúčasti tohoto 

a dalších jednání ZM omlouvá, měl by složit mandát a uvolnit místo někomu, kdo bude 
platným členem ZM. 

 
Mgr. Krabec –  z dopisu nevyplývá, že by Ing. Kosuk skládal mandát.  
 
Mgr. Berková - požádala zastupitele, kteří hlasovali proti výstavbě pečovatelského domu 

v lokalitě ul. Palackého, aby byli nápomocní paní Noskové při hledání jiné vhodné 
lokality pro výstavbu domu s pečovatelskou službou. 

 
Starosta ukončil jednání ve 22.30 hod. 
 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
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………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Jarmila Berková            Mgr. Jiří Stejskal 
 
 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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