
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 10 

konaného dne 14. září 2004 
 

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

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

4.1 Majetkové operace 
4.2 Úvěr na dostavbu sportovního areálu 
4.3 Koncepce rozvoje cestovního ruchu   
4.4 Změna člena dozorčí rady v Službách města Králíky, s.r.o. 
4.5. Žádost o převod nepotřebného majetku Armády ČR na město 

05. Vstupy občanů 
06. Vstupy zastupitelů   

 

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

jednání byl schválen. 

 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 13. 8. 2004 Mgr. Stejskal a Mgr. Berková vznesli 

připomínku Ing. Kosuka k záznamu prezence z minulého jednání ZM, a to, aby byl 
změněn zápis z „nepřítomen“ na „omluven“ u Ing. Kosuka. ZM s opravou souhlasí, ale 
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vyjádřilo názor, že se pan Ing. Kosuk musí pro příště řádně omlouvat tak, jak mu to 
ukládá zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 

Jako ověřovatelé tohoto zápisu byly navrženy a schváleny Mgr. Krabcová a MUDr. Špičková. 
 
Mgr. Krabec - navrhl změnu v minulém zápisu u Ing. Kosuka z nepřítomného na 

omluveného. 
Hlasování:11:0:0 (schváleno) 

 
 

03. Zprávy rady města 
 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl a následnou diskuzi řídil místostarosta p. 

Juránek. 
 
 

04. Hlavní jednání 
 

4.1 Majetkové operace 
 
4.1.1 Prodej pozemků p.p.č. 439 a st.p.č. 397/1 v k.ú. Králíky včetně majetkoprávního 
vypořádání nemovitosti 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, část pozemku p.p.č. 439 tvoří parkoviště, přes pozemek vede odvodnění 
přilehlých pozemků, proto RM zřídila ve prospěch města Králíky na pozemku p.p.č. 439 
v k.ú. Králíky věcné břemeno – podzemní vedení kanalizace. 
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. Převod objektu na st.p.č. 
397/1 v k.ú. Králíky manželům Springerovým lze uskutečnit za symbolickou 1,-- Kč. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena u st.p. 110,-- Kč/m2, u p.p. 50,-- 
Kč/m2 a u nemovitosti 1,-- Kč + náklady spojené s převodem, tj. 77.393,-- Kč. 

ZM/2004/10/159: ZM schvaluje prodej pozemků st.p.č. 397/1 a p.p.č. 439 v k.ú. Králíky 
manželům Jindřichu a Haně Springerovým, Králíky 678 a majetkoprávní 
vypořádání nemovitosti na st.p.č. 397/1 v k.ú. Králíky s manžely Jindřichem a 
Hanou Springerovými, a to prodejem nemovitosti na st.p.č. 397/1 v k.ú. Králíky za 
symbolickou 1,-- Kč, tj. celkem za kupní cenu 77.393,-- Kč. 

Hlasování: 10:0:1 (schváleno) 

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

x + + x 0 + + + + + + + + x x 
 
 
4.1.2 Prodej 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. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 50,- Kč/m2 + náklady spojené 
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s převodem, tj. 10.000,-- Kč. Pozemek je zatížen věcným břemenem - uložení a 
podzemní vedení trasy kanalizace pro oprávněné město Králíky. 

ZM/2004/10/160: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2242/1 v k.ú. Králíky do 
podílového spoluvlastnictví, a to paní Štefanii Cehové, Králíky 660 ideální ˝ za kupní 
cenu 5.000,- Kč a panu Jiřímu Vaškovi, Malá Morava 8 ideální ˝ za kupní cenu 5.000,- 
Kč. 
Hlasování: 10:0:1 (schváleno) 

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

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

výměře 494 m2  za účelem scelení pozemku. Vlastníkem sousedního pozemku je paní 
Dostálková. Přes pozemek vedou inženýrské sítě - kanalizace, vodovod. Záměr prodeje 
byl schválen a zveřejněn, kupní cena 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
25.980,-- Kč. Pozemky jsou zatíženy věcným břemenem pro oprávněné město Králíky – 
právo podzemního vedení trasy kanalizace. 

ZM/2004/10/161: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 23/20 a 23/21 v k.ú. Králíky panu 
Ing. Ladislavu Dostálovi, Králíky 830 za kupní cenu 25.980,-- Kč. 

Hlasování: 9:0:2 (schváleno) 

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

x + + x 0 + + + + + 0 + + x x 
 
 
4.1.4 Směna pozemků p.p.č. 1070/1 a 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. 
Záměr směny pozemků byl schválen a zveřejněn, kupní cena 10,- Kč/m2  + náklady 
spojené s převodem, tj. u pozemků ve vlastnictví města 1.730,-- Kč, u pozemku 
Beranových 330,-- Kč, rozdíl kupní ceny ve výši 1.400,-- Kč uhradí manželé Beranovi. 

ZM/2004/10/162: ZM schvaluje směnu 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 Václava a 
Anny Beranových, Prostřední Lipka 72, vše v k.ú. Prostřední Lipka, za kupní cenu 
u pozemků ve vlastnictví města 1.730,-- Kč, u pozemku Beranových 330,-- Kč, 
rozdíl kupní ceny ve výši 1.400,-- Kč uhradí manželé Beranovi. 
Hlasování:11:0:0 (schváleno) 

 
 
4.1.5 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 2192/4 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Vlček za účelem údržby pozemku a sekání trávy. Jedná 

se o pozemek o výměře 166 m2, který má žadatel v pronájmu. Dle odboru VTS je 
v případě prodeje nutno oddělit GP část pozemku. Dle odboru RR řeší ÚP parcelu jako 
zeleň obytné zástavby, vzhledem k údržbě a přístupu do objektu není vhodný prodej, 
pozemek se nachází v ochranném pásmu dráhy. RM nedoporučila prodej. 

ZM/2004/10/163: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 2192/4 v k.ú. Králíky. 
Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
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4.1.6 Záměr prodeje části pozemků p.p.č. 106/1 a 106/2 v k.ú. Červený Potok 
Obsah: O koupi části pozemků požádal pan Leimer za účelem údržby pozemků. Jedná se o 

části pozemků u bytového domu čp. 79. Dle odboru  VTS vede přes navrženou oddělenou 
část telefonní kabel, v případě prodeje části pozemků nutno oddělit GP. Pozemek je 
užíván jako veřejné prostranství u nemovitosti ve spoluvlastnictví více vlastníků. Dle 
odboru RR není ÚP zpracován, jedná se o společné prostranství u byt. domu a vzhledem 
k údržbě nemovitosti čp. 79 nedoporučuje prodej. 

ZM/2004/10/164: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemků p.p.č. 106/1 a 106/2 
v k.ú. Červený Potok. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
4.1.7 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1153/1 v k.ú. Horní Lipka 
Obsah: O koupi pozemku požádali dva žadatelé pan Kubenka z Ostravy – Třebovice a pan 

Semecký z Nymburka, oba za účelem výstavby objektu k bydlení. Jedná se o pozemek o 
výměře 617 m2, který obklopuje stavební parcelu č. 227 v k.ú. Horní Lipka. Dle odboru 
VTS na pozemku nejsou umístěny zařízení města, pozemek doporučuje prodat 
vlastníkovi st.p.č. 227. Dle odboru RR není ÚP zpracován, pozemek je v oblasti 
přírodního parku Králický Sněžník a Natury 2000, část pozemku je zalesněna. Pozemek 
st.p.č. 227 v k.ú. Horní Lipka je ve vlastnictví státu. RM doporučila prodej pozemku 
odložit až do doby, kdy bude znám vlastník stavební parcely st.p. č. 227 v k.ú. Horní 
Lipka. 

ZM/2004/10/165: ZM odkládá záměr prodeje pozemku p.p.č. 1153/1 v k.ú. Horní Lipka   
do doby, kdy bude znám vlastník stavební parcely st.p.č. 227 v k.ú. Horní Lipka. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
4.1.8 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1841/1 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi jednotlivých částí pozemku požádali manželé Beranovi, Vackovi, 

Felcmanovi, Tomanovi a Kohútovi za účelem rozšíření zahrady. Jedná se o jednotlivé 
části pozemku, které přes místní komunikaci navazují na pozemky žadatelů. Dle odboru 
VTS je pozemek určen k výstavbě řadového domu. Dle odboru RR je ÚP zpracován, 
pozemek je určen k zástavbě bytového řadového domu. RM nedoporučila prodej. 

ZM/2004/10/166: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1841/1 v k.ú. 
Králíky. 

Hlasování: 10:0:1 (schváleno) 

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

x + 0 x + + + + + + + + + x x 
 
  
4.1.9 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 1043/31 a 1043/32 v k.ú. Králíky   
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Pecháčkovi za účelem scelení pozemků. Jedná se 

o pozemky o výměře 67 m2 u nemovitosti, kterou vlastní. Dle odboru VTS pozemky 
navazují na pozemek žadatele a tvoří jeden funkční celek, přes pozemek p.p.č. 1043/32 
vede plynovod. Dle odboru RR je ÚP zpracován, pozemek je veden jako zeleň obytné 
zástavby. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. 
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ZM/2004/10/167: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 1043/31 a 1043/32 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
 
4.1.10 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 407/3 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemku požádala paní Dobiášová z Horoměřic za účelem údržby pozemku a 

užívání zahrady. Jedná se o pozemek o výměře 200 m2 u nemovitosti, kterou vlastní. Dle 
odboru VTS je pozemek užíván jako zahrada u rekreační chalupy, je oplocen a udržován. 
Dle odboru RR není ÚP zpracován. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 20,-- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem.  

ZM/2004/10/168: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 407/3 v k.ú. Dolní Hedeč 
za kupní cenu 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 10:0:1 (schváleno) 

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

x + + x + + + + + + + 0 + x x 
 
 
4.1.11 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1900/6 v k.ú. Králíky   
Obsah: O koupi části pozemku požádal pan Lorenc za účelem užívání zahrady. Jedná se o 

část o výměře cca 160 m2, pozemek má žadatel v pronájmu. Dle odboru VTS přes 
pozemek vedou podzemní zařízení ve správě města, prodejem by došlo k rozšíření 
zahrady u RD žadatele. Dle odboru RR  s tímto pozemkem ÚP přímo nepočítá, je nutno 
ale vycházet z rozparcelování pozemků pro uvažovanou zástavbu RD v lokalitě 
„Skřivánek“ a vedení obslužné komunikace, kdy v těsné blízkosti je navržená stavba RD. 
RM nedoporučila prodej pozemku. 

ZM/2004/10/169: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1900/6 v k.ú. 
Králíky. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
4.1.12 Záměr prodeje části pozemků p.p.č. 1820/10 a 1820/15 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi části pozemků požádali manželé Schweidlerovi za účelem vytvoření 

předzahrádky. Přes požadovanou část pozemku p.p.č. 1820/15 vede přístup do bytového 
domu čp. 405. Dle odboru VTS je na pozemku umístěn sloup veřejného osvětlení, 
pozemek je v těsné blízkosti místní komunikace (zimní údržba), pozemek užívá více 
uživatelů. Dle odboru RR řeší ÚP uvedený pozemek jako zeleň obytné zástavby, 
v případě prodeje je nutno vyřešit přístup do objektu ostatním spoluvlastníkům. RM 
nedoporučila prodej. 

ZM/2004/10/170: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemků p.p.č. 1820/10 a 1820/15 
v k.ú. Králíky.  

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
4.1.13 Záměr prodeje nebytové jednotky č. 816/126 – garáže v ul. Leoše Janáčka v 
Králíkách 
Obsah: Jedná se o záměr prodeje nebytové jednotky – garáže č. 126 v čp. 816 v ul. Leoše 

Janáčka v Králíkách a spoluvl. podílu ve výši 6/1000 na pozemku st.p.č. 1391/1 v k.ú. 
Králíky a společných částech domu čp. 816. Garáž je o podlahové ploše 18,78 m2. 
Dosavadní nájemce nevyužil předkupního práva stanovené Radou města Králíky. RM 
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doporučila prodej za nabídkovou kupní cenu 46.950,-- Kč. Na užívání nebytového 
prostoru je uzavřena nájemní smlouva. 

ZM/2004/10/171: ZM schvaluje záměr prodeje nebytové jednotky č. 816/126 – garáže  
v ul. Leoše Janáčka včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6/1000 na st.p.č. 1391/1 
v k.ú. Králíky za minimální nabídkovou kupní cenu 46.950,-- Kč a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
4.1.14 Záměr prodeje nemovitosti čp. 265 na st.p.č. 144, st.p.č. 144 a p.p.č. 266/1 vše 
v k.ú. Králíky 
Obsah: Na základě usnesení ZM byl zveřejněn záměr prodeje nemovitosti čp. 265 v ul. 

Hluboká v Králíkách včetně pozemků za kupní cenu u byt. domu 347.510,-- Kč a u 
pozemků 95.800,-- Kč. O koupi projevil zájem jeden žadatel, který posléze od koupi 
odstoupil. Jiného zájemce MO neeviduje. RM doporučila snížení nabídkové kupní ceny u 
nemovitosti na 300.000,-- Kč. 

ZM/2004/10/172: ZM schvaluje nový záměr prodeje nemovitosti čp. 265 na st.p.č. 144, 
st.p.č. 144 a p.p.č. 266/1 vše v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu u nemovitosti 
ve výši 300.000,-- Kč a u pozemků ve výši 95.800,-- Kč. 

Hlasování: 10:0:1 (schváleno) 

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

x 0 + x + + + + + + + + + x x 
 
 
4.1.15 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 651/21 v k.ú. Králíky 
Obsah: O prodej pozemku požádali vlastníci bytového domu čp. 581 v ul. Fr. Palackého 

v Králíkách za účelem užívání zahrady. Jedná se o pozemek o výměře 789 m2, který mají 
žadatelé v pronájmu. Dle odboru VTS je pozemek užíván jako zahrada, nejsou zde 
umístěny zařízení ve vlastnictví města, k prodeji nemá námitek. Dle odboru RR je ÚP 
zpracován, pozemek veden jako zeleň obytné zástavby. V současné době je pozemek 
dotčen územním řízením na stavbu 10 b.j. RM doporučila prodej pozemku a navrhla 
kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/10/173: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 651/21 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 4:7:0 (neschváleno) 

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

x - - x - - - + + + + - - x x 
 
 
4.1.16 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 605/2 a 605/3 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: Paní Kmiťová požádala o koupi těchto pozemků. Jedná se o pozemky o výměře 2096 

m2, které navazují na nemovitost, kterou vlastní. Pozemek je zatížen věcným břemenem 
vodního zdroje pro oprávněnou VaK Jablonné nad Orlicí. Odbor VTS k prodeji nemá 
námitek. Dle odboru RR není ÚP zpracován, v blízkosti je odradonovací zařízení 
vodovodu. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu  10,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. 

ZM/2004/10/174: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 605/2 a 605/3 v k.ú. Dolní 
Hedeč za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
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Hlasování: 8:0:3 (schváleno) 

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

x + + x 0 + + + + + 0 0 + x x 
 
 
4.1.17 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 181/1 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi části pozemku požádala paní Hamalová za účelem scelení pozemků a jeho 

údržby. Dle odboru VTS se pozemek dotýká místní komunikace, případný prodej musí 
zohlednit její ochranné pásmo – zimní údržba. Vhodným řešením by byla směna za část 
pozemku p.p.č. 183 v k.ú. Králíky ve vlastnictví žadatele. Dle odboru RR je ÚP schválen, 
pozemek je veden jako místní komunikace. RM nedoporučila prodej části pozemku. 

ZM/2004/10/175: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 181/1 v k.ú. 
Králíky. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
 
4.1.18 Záměr prodeje pozemku st.p.č. 1078 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Lopuchovský. Jedná se o zastavěnou plochu pod garáží 

o výměře 16 m2, žadatel má pozemek v pronájmu. Dle odboru VTS se jedná o pozemek 
pod stavbou garáže (svým stavem ji lze charakterizovat jako stavbu dočasnou), pozemek 
je součástí zahrady, kterou by bylo možno využít. Doporučuje proto případný prodej až 
po novém územním plánu. Dle odboru RR je ÚP schválen, v archivu stavebního úřadu 
nebyla nalezena žádná dokumentace ani povolení na stavbu garáže. RM nedoporučila 
prodej pozemku. 

ZM/2004/10/176: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 1078 v k.ú. Králíky. 
Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
 
4.1.19 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 570/26 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Moravcovi za účelem užívání zahrady. Jedná se o 

pozemek o výměře 219 m2, který mají žadatelé v pronájmu. Dle odboru VTS je pozemek 
užíván jako zahrada, na pozemku nejsou vedení ve vlastnictví města. Dle odboru RR je 
ÚP schválen, pozemek je veden jako zeleň obytné zástavby. RM doporučila prodej a 
navrhla kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/10/177: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 570/26 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 8:0:3 (schváleno) 

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

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

 
 
4.1.20 Záměr prodeje nemovitosti čp. 132 na st.p.č. 401/1 a st.p.č. 401/1 vše v k.ú. 
Králíky 
Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje nemovitostí a ve stanoveném termínu o nemovitosti  

neprojevil nikdo zájem. Jedná se o bytový dům čp. 132 v ul. Jana Opletala v Králíkách o 
4 b.j. ZM schválilo záměr prodeje bytového domu jako celku za nabídkovou kupní cenu 
255.260,- Kč. Zastavěný pozemek je o výměře 257 m2.  
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RM doporučuje snížit nabídkovou kupní cenu nemovitosti na 155.260,- Kč, kupní cena u 
st.p. je 28.270,-- Kč. 

ZM/2004/10/178: ZM schvaluje nový 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 
155.260,-- Kč a u pozemku ve výši 28.270,-- Kč. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 

 
4.1.21 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 270/1 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Petrovi za účelem scelení pozemků a užívání 

zahrady. Jedná se o pozemek o výměře 461 m2 za sousední nemovitostí čp. 268 v ul. 
Hluboká v Králíkách, část pozemku má v pronájmu pan Svoboda. Dle odboru VTS na 
pozemku nejsou zařízení města, jedná se o zahradu za objektem jiného vlastníka, než je 
žadatel. Dle odboru RR je ÚP schválen, funkční využití – zeleň obytné zástavby. MO 
oslovil spoluvlastníky nemovitosti čp. 268, aby se k žádosti manželů Petrových vyjádřili. 
Spoluvlastníci bytového domu čp. 268 nesouhlasí s prodejem pozemku manželům 
Petrovým a zároveň si požádali o prodej pozemku do podílového spoluvlastnictví.     

ZM/2004/10/179: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 270/1 v k.ú. Králíky za  
kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 8:0:3 (schváleno) 

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

x + 0 x 0 + + + + + 0 + + x x 
 
 
4.1.22 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 23/27 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádala slečna Hájková za účelem výstavby RD. Jedná se o 

pozemek o výměře 1190 m2, určený k zastavění stavbou pro bydlení. Na základě usnesení 
RM/2001/028/058 a ZM/2001/09/138 byl stanoven návrh kupní ceny ve výši max. do 
180,-- Kč/m2 (u pozemků, které jsou zatíženy věcným břemenem – vedení kanalizace pro 
oprávněné Město Králíky, bude cena ponížena o hodnotu v. břemene). 

 Pozemek p.p.č. 23/27 v k.ú. Králíky, který je předmětem prodeje, není zatížen věcným 
břemenem. RM po předložení přehledu vývoje cen pozemků v ul. Kosmonautů 
v Králíkách navrhla kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.  

ZM/2004/10/180: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 23/27 v k.ú. Králíky za  
kupní cenu 150,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 9:0:2 (schváleno) 

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

x + + x + + + + + + 0 0 + x x 
 
 
4.1.23 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 119/3 a 126/3 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: ČR-Zemědělská vodohospodářská správa Brno žádá o prodej pozemků z důvodu 

vybudované stavby Heřmanický potok. Jedná se pozemky o výměře 244 m2, které byly 
nově zaměřeny GP č. 105-763/2003. Kupní cena pozemků je stanovena na základě 
posudku soudního znalce ve výši 5.610,-- Kč. RM doporučila prodej pozemků. 

ZM/2004/10/181: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 119/3 a 126/3 v k.ú. 
Heřmanice u Králík za  kupní cenu 5.610,-- Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
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4.1.24 Záměr prodeje nemovitosti čp. 61 na st.p.č. 41/5, st.p.č. 41/5 a p.p.č. 81 vše v k.ú. 
Prostřední Lipka 
Obsah: Na základě rozhodnutí RM/2003/33/574 ze dne 16.09.2003 byl zadán GP na oddělení 

přístavby u nemovitosti čp. 61 v k.ú. Prostřední Lipka tak, aby bylo zachováno jeviště u 
sálu. Zároveň uložila zadat znalecký posudek na stanovení nabídkové kupní ceny, která 
činí 638.970,-- Kč. Zároveň RM zatížila nemovitost čp. 61 na st.p.č. 41/5 v k.ú. 
Prostřední Lipka věcným břemenem - stavba na jiné stavbě pro oprávněné město Králíky, 
které je rovněž promítnuto do nabídkové kupní ceny. O koupi nemovitosti požádala 
slečna Suchomelová a pan Molek, oba za účelem provozování hostinské činnosti. Oba 
zájemci si rovněž požádali o koupi pozemku p.p.č. 81 v k.ú. Prostřední Lipka o výměře 
3870 m2.  RM doporučila prodej nemovitosti včetně sálu a jeviště a navrhla kupní cenu u 
nemovitosti včetně st.p. 638.970,-- Kč, u pozemku p.p.č. 81 v k.ú. Prostřední Lipka 
193.500,-- Kč.  

ZM/2004/10/182: ZM schvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 61 na st.p.č. 41/5, st.p.č. 
41/5 a p.p.č. 81 v k.ú. Prostřední Lipka, tj. včetně sálu a jeviště, za kupní cenu u 
nemovitosti včetně st.parcely 638.970,-- Kč, u pozemku p.p.č. 81 ve výši 50,-- Kč/m2, 
tj. 193.500,-- Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 9:1:1 (schváleno) 

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

x + + x - + + + + + + 0 + x x 
 
 
4.1.25 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 225/1 a 226/6 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemků o výměře 1115 m2 požádalo několik žadatelů za účelem výstavby 

rodinného domu. ZM dne 09.09.2003 neschválilo záměr prodeje pozemků a uložilo 
vyžádat si právní posouzení s ohledem k nynějším uživatelům manželům Síkelovým, 
kteří uvádí, že pozemek p.p.č. 225/1 je rodinou obstaráván jako zahrada od roku 1946. 
Pan Stárek (děd žadatelů) pozemek údajně koupil a oplotil, dokumenty o vlastnictví však 
nebyly doloženy. Na základě stanoviska právního zástupce města ze dne 24.05.2004 byly 
uvedené pozemky zapsány na LV města na základě zákona č. 72/1990 Sb., o přechodu 
některých věcí z majetku státu do vlastnictví obcí. Ten nabyl účinnosti v květnu 1991 a to 
je podstatnou okolností pro posuzovaný případ, protože do dnešního dne má vlastnické 
právo spolehlivě vydrženo město Králíky, a to i za předpokladu, že by z nějakých důvodů 
uplatňoval toto vlastnické právo někdo jiný. Předložené doklady manželů Síkelových 
neosvědčují vlastnictví. 
Dle odboru VTS je zpracována urbanistická studie sídliště „Skřivánek“, navrhované 
pozemky k prodeji se dotýkají jediné přístupové komunikace k tomuto sídlišti. Prozatím 
nejsou vyjasněny inženýrské sítě. Prodej navrhuje odložit do zpracování projektové 
dokumentace. Dle odboru RR je ÚP zpracován, pozemky jsou určeny k zástavbě RD, sítě 
jsou v místní komunikaci. RM nedoporučila prodej pozemků a u dvou pozdějších žádostí 
odložila projednání do vypracování výše uvedeného právního posouzení.   

ZM/2004/10/183: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 226/6 a 225/1 v k.ú. 
Králíky. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
 
4.1.26 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 392/6, 393/2 a st.p.č. 1618 v k.ú. Králíky 
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Obsah: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Pardubice požádal o majetkoprávní 
vypořádání pozemků. Jedná se o pozemky o výměře 131 m2, část pozemku je zastavěna 
stavbou ve vlastnictví HZS, pozemky byly nově zaměřeny. HZS Pardubického kraje má 
zájem na odkoupení těchto pozemků za kupní cenu ve výši znaleckého posudku. 

ZM/2004/10/184: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 392/6, 393/2 a st.p.č. 1618 
v k.ú. Králíky za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
 
4.1.27 Nákup pozemku p.p.č. 2285 v k.ú. Králíky 
Obsah: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Pardubice může prodat městu pozemek, 

který je z hlediska využití k činnostem HZS nebo k zajišťování oprav nemovitostí stanice 
zcela nepotřebný, pozemek byl nově zaměřen, výměra pozemku je 71 m2. HZS 
Pardubického kraje má zájem prodat tento pozemek za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku. 

ZM/2004/10/185: ZM schvaluje nákup pozemku p.p.č. 2285 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem od Hasičského záchranného sboru Pardubického 
kraje, Pardubice. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
 
4.1.28 Nákup pozemků p.p.č. 1820/19 a 1820/27 v k.ú. Králíky 
Obsah: Jedná se o pozemky v průmyslové zóně o výměře 9831 m2. Cena pozemků dle 

znaleckého posudku činí 98.780,-- Kč, ve znaleckém posudku je zohledněna 
předpokládaná výstavba s průmyslovým využitím. Dne 08.06.2004 proběhlo jednání 
s vlastníkem pozemků paní Vraštilovou o ceně pozemků a navrhuje cenu ve výši 
130.000,- Kč. RM doporučila nákup za kupní cenu ve výši 130.000,-- Kč. 

ZM/2004/10/186: ZM schvaluje nákup pozemků p.p.č. 1820/19 a 1820/27 v k.ú. Králíky 
za kupní cenu 130.000,-- Kč od paní Marie Vraštilové, Králíky 151. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
 
4.1.29 Dohoda o splácení dluhu 
Obsah: Pan František Golian, Lichkov 12 žádá o schválení dohody o splácení dluhu (za 

pozdní úhradu kupní ceny) ve výši 6.658,- Kč s 8% úrokem z prodlení p.a. od 24.02.2001 
do zaplacení a náhradu nákladů řízení ve výši 6.825,- Kč na základě rozsudku Okresního 
soudu v Ústí nad Orlicí. Žadatel již zaslal městu první splátku ve výši 500,- Kč 
s odůvodněním, že je v současné době bez zaměstnání. RM doporučila schválení dohody. 

ZM/2004/10/187: ZM schvaluje dohodu o splácení dluhu mezi městem Králíky a panem 
Františkem Golianem, Lichkov 12, a to v pravidelných měsíčních splátkách 
v minimální výši 500,-- Kč až do úplného zaplacení pod ztrátou výhody splátek. 

Hlasování: 8:0:3 (schváleno) 

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

x + 0 x 0 + + + + + 0 + + x x 
 
 
4.1.30 Revokace usnesení ZM/2002/01/008 
Obsah: ZM dne 21.01.2002 schválilo úplatný převod pozemku st.p.č. 41/2 v k.ú. Prostřední 

Lipka z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemku pod přístavbou čp. 61 v k.ú. 
Prostřední Lipka (GP č. 130-129/2001) od Lesů ČR, s.p., Hradec Králové. Geometrickým 
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plánem č. 156-730/2003 ze dne 12.07.2004 byla nemovitost čp. 61 v k.ú. Prostřední 
Lipka včetně přístavby nově zaměřena, vyznačeno věcné břemeno a novým zaměřením 
nemovitost nezasahuje do výše uvedeného pozemku. Z tohoto důvodu navrhuje MO 
zrušení rozhodnutí ZM/2002/01/008, jelikož odpadl důvod. RM doporučila revokaci 
usnesení. 

ZM/2004/10/188: ZM revokuje usnesení ZM/2002/01/008 ze dne 21.01.2002, jelikož 
odpadl důvod (nové zaměření nemovitosti čp. 61 v k.ú. Prostřední Lipka). 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
4.1.31 Bezúplatný převod pozemku st.p.č. 82 v k.ú. Dolní Lipka podle § 5 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Obsah: Jedná se o pozemek o výměře 13 m2 pod nemovitostí ve vlastnictví města Králíky – 

autobusovou čekárnou. Pozemek převede Pozemkový fond do vlastnictví města 
bezúplatně. RM doporučila převod. 

ZM/2004/10/189: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku st.p.č. 82 v k.ú. Dolní Lipka 
podle § 5 odst. 1 písem. e) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů od 
Pozemkového fondu ČR, ÚP Ústí nad Orlicí na město Králíky. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
 
4.1.32 Revokace usnesení ZM/2003/03/049 
Obsah: Město Králíky v roce 2003 požádalo o bezúplatný převod pozemku od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. V roce 2003 byl pozemek převeden na 
Pozemkový fond ČR. Zároveň GP č. 108-41/2004 ze dne 02.02.2004 byla z pozemku 
oddělena část - nově označena jako p.p.č. 934/4 u nemovitosti čp. 93 v k.ú. Heřmanice 
pro potřebu pana Temňáka. Jelikož se pozemek nachází v současně zastavěném území 
obce, může město požádat o úplatný převod zemědělského pozemku podle § 5 odst. 1 
písm. a) zákona o prodeji půdy. Na úhradu kupní ceny uplatní město nároky podle § 11 
zákona o půdě.  

ZM/2004/10/190: ZM revokuje usnesení ZM/2003/03/049 ze dne 11.03.2003 a schvaluje 
úplatný převod pozemku p.p.č. 934/2 v k.ú. Heřmanice u Králík od Pozemkového 
fondu ČR, ÚP Ústí nad Orlicí na město Králíky. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
 
 

4.2 Úvěr na dostavbu sportovního areálu 
 
Mgr. Krabec - Z důvodu nutného dokončení výstavby sportovního areálu u ZŠ Moravská 

ještě v letošním roce (vazba na poskytnutou státní dotaci z roku 2001), jejího 
zkolaudování a technicko-ekonomického vyhodnocení vyvstala potřeba doinvestování 
celé stavby. Předpokládaná potřeba financí 5,6 mil. Kč (celkově 7,6 mil. Kč, letošním 
rozpočet počítá s 2 mil. Kč). 

 
p. Juránek – mělo by se doplnit „proč došlo k této situaci“. 
 
Mgr. Krabec – nebyly splněny lhůty dokončení stavby a finance, které město mělo do 

výstavby vložit, tak, jak to vyplývalo z rozhodnutí o poskytnutých dotacích v r.2001. 
 
p. Pohl – proč nebylo na dostavbu areálu počítáno v rozpočtu města? 
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Mgr. Krabec – neznali jsme podmínky přidělené dotace a nevěděli o nutnosti dostavby a 

dofinancování sportovního zařízení. 
 
p. Čuma – město o nutnosti dokončení stavby vědělo. Z toho důvodu také žádalo o další 

dotace na dostavbu areálu. 
 
pí Pecháčková – v návrhu rozpočtu na rok 2003 byl požadavek na finance potřebné pro 

dostavbu areálu. 
 
p. Jungvirt – řekl, že v případě pokud nebylo v rozpočtu na rok 2003 myšleno na dostavbu 

areálu, měl člověk, který je za dotace odpovědný, promluvit před zastupitelstvem o 
nutnosti dokončení stavby. 

 
p. Čuma – řešením měla být dotace, kterou město bohužel nedostalo. 
 
Ing. Strnad – požádal starostu o uveřejnění stavu zadlužení města v posledních letech 

v Králickém zpravodaji. 
 
Mgr. Krabec – souhlasil s uveřejněním článku a upozornil zastupitele, že sice o podané 

žádosti na dotaci pro rok 2004 věděl, neznal však podmínky přidělené dotace na dostavbu 
areálu do konce roku 2003. 

 
ZM/2004/10/191: ZM schvaluje přijetí dlouhodobého investičního úvěru se splatností 6 

let na dostavbu sportovního zařízení u ZŠ Moravská, Králíky ve výši 6 000 000,- Kč 
od České spořitelny, a.s. se zástavou budoucími rozpočtovými příjmy. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
 

4.3 Koncepce rozvoje cestovního ruchu 
 
Koncepci rozvoje cestovního ruchu přednesl a následnou diskuzi řídil místostarosta p. 

Juránek. Uvedl pozměňovací návrhy, které mu byly v určeném termínu doručeny od Ing. 
Ráboně, p. Panuše a p. Doubravy. ZM projednávalo, které doplnění a úpravy koncepce 
akceptuje a schvalovalo ji jako celek. Úplné znění bude trvalou součástí webových 
stránek města. 

ZM/2004/10/192: ZM schvaluje Koncepci rozvoje cestovního ruchu na Králicku 
v předloženém znění se zapracovanými připomínkami. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
 

4.4 Změna člena dozorčí rady v Službách města Králíky, s.r.o. 
 
Mgr. Krabec – uvedl bod 4.4. Změna člena dozorčí rady ve Službách města Králíky, s.r.o.. 

V dozorčí radě nyní jsou p. Hlava, p.Moravec a pí Ponocná. Firma paní Ponocné bude 
v budoucnu externě spolupracovat se Službami města Králíky, s.r.o. v oblasti finančního 
poradenství, tudíž není možné, aby byla současně členem dozorčí rady (střet zájmů). Pí 
Ponocná s rezignací souhlasí. Na místo člena dozorčí rady navrhuje starosta pana Mgr. 
Holčapka. 
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p. Jungvirt – jaká je funkce dozorčí rady ? 
 
Mgr. Krabec – dozorčí rada je kontroluje řádné fungování založené společnosti, může si 

přizvat i fundovaného poradce. Má se setkávat čtyřikrát do roka. 
 
Ing. Strnad – je nutné zvolit nového člena dnes? 
 
Mgr. Krabec -  schůzka dozorčí rady by měla proběhnout někdy v nejbližších dnech. Z toho 

plyne nutnost zvolení nového člena již dnes. 
 
ZM/2004/10/193: ZM bere na vědomí odstoupení paní Jany Ponocné jako členky dozorčí 

rady společnosti Služby města Králíky, s.r.o a současně navrhuje za nového člena 
Mgr. Jana Holčapka. 

Hlasování: 10:0:1 (schváleno) 

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

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

4.5 Žádost o převod nepotřebného majetku Armády ČR na město 
 
Bod přednesl a následnou diskuzi řídil místostarosta p. Juránek. 

V současné době Armáda České republiky nabízí jako nepotřebný majetek mimo jiné i 
pevnostní objekty na Králicku. Již zastupitelstvo města projednávalo schválení bezúplatného 
převodu pevnosti K-S14 Cihelna, intenzivně probíhají také jednání o převodu největší 
podzemní pevnosti „Hůrka“ s nadzemními objekty K-S10, K-S11, K-S12 a KS12a, kde by v 
brzké době mělo vzniknout jedno z nejvýznamnějších pevnostních muzeí přesahující 
významem rámec republiky. 

Již v minulosti se připravoval a začal budovat projekt tzv. přírodního muzea Králická 
pevnostní oblast, jehož centrem mělo být současné vojenské muzeum. Postupně byla osídlena 
část objektů v linii těžkého i lehkého opevnění, ale naprostá většina zůstává prázdná, volně 
přístupná a bez užitku. Probíhají diskuze o nejlepší variantě fungování KPO jako celku, kdy 
se město snaží zachovat významnou úlohu zúčastněných samospráv, aby se podařilo najít 
soulad mezi nimi a provozovateli jednotlivých muzeí. 

Jako snahu o získání nějaké právní jistoty pro provozovatele (nájemní vztah s obcí či 
městem), zamezení snah o likvidaci některých objektů, zachování linie jako historického 
dědictví, vnesení nějakého řádu do doposud živelného osidlování pevnostních objektů a 
zajištění bezpečnosti pro návštěvníky, lze chápat snahu získat všechny objekty pevnostní i 
tzv. řopíků do majetku města jako správnou o to spíše, že ve smyslu ustanovení zákona č. 
174/2003 Sb. se tak může stát bezúplatně. Podle vyjádření Vojenské a ubytovací správy 
Pardubice Armáda ČR provede na své náklady zaměření objektů i s potřebnou manipulační 
plochou kolem a jejich zapsání do katastru nemovitostí. Nepopiratelným ziskem by pro město 
Králíky bylo také navýšení hodnoty jeho majetku a vylepšení pozice pro vyjednávání např. o 
potřebných úvěrech. 

S výjimkou uživatelů pevnosti K-S8 „U nádraží“ se k eventuálnímu převodu objektu z 
AČR na město staví jednotlivé kluby vojenské historie, které muzea provozují, pozitivně. S 
výjimkou pevnosti Bouda (o ni nežádáme, protože vstupní objekt je na katastru obce 
Těchonín) nemá žádný subjekt uzavřenu platnou nájemní smlouvu s dosavadním vlastníkem - 
Armádou ČR. V žádném případě nechceme bez něčího souhlasu žádat o ty objekty, které chce 
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jejich dosavadní uživatel získat úplatnou cestou do svého vlastnictví - to nevylučuje zapojení 
do projektu Králické pevnostní oblasti. Představa vedení města je taková, že nájemné bude za 
dodržení základních podmínek (např. provozování muzea pro veřejnost) jen symbolické. 
Naopak připravujeme variantu založení nadace, která by získávala prostředky určené pro 
financování projektů v KPO. 

Záměr získat pevnostní objekty do majetku obcí je v souladu s dohodou starostů 
mikroregionu Králicko. O převody požádaly již obce Lichkov a Dolní Morava. 
 
ZM/2004/10/194: ZM rozhodlo o nabytí dále uvedeného nepotřebného vojenského 
majetku do vlastnictví města Králíky darovací smlouvou podle zákona č. 174/2003 Sb., o 
převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné 
hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné 
celky. 
K tomu ukládá starostovi města Králíky Mgr. Dušanu Krabcovi podat žádost 
Ministerstvu obrany o převod, poskytnout Ministerstvu obrany spolupráci při přípravě 
převodu a v případě schválení převodu vládou ČR předložit zastupitelstvu  města 
Králíky úplný text návrhu darovací smlouvy ke schválení. 
ZM schvaluje převod následujících nemovitostí: 

• objekty stálého těžkého opevnění 
K - S 6 (VEČ 178), bez čp/če, jiná budova v k.ú. Červený Potok, obec Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí 
K – S 7 (VEČ 177), bez čp/če, jiná budova v k.ú. Červený Potok, obec Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí 
K – S 9 (VEČ 175), bez čp/če, jiná budova v k.ú. Horní Lipka, obec Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí 
K – S 12b (VEČ 174), bez čp/če, jiná budova v k.ú. Králíky, obec Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí 
K – S 15 (VEČ 168), bez čp/če, jiná budova v k.ú. Králíky, obec Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí 
K – S 16 (VEČ 167), bez čp/če, jiná budova v k.ú. Králíky, obec Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí 
K - S 17 (VEČ 166), bez čp/če, jiná budova v k. ú. Králíky, obec Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí 
K – S 18 (VEČ 165), bez čp/če, jiná budova v k.ú. Dolní Boříkovice, obec Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí 
K – S 19 (VEČ 163), bez čp/če, jiná budova v k.ú. Dolní Boříkovice, obec Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí 
K – S 20 (VEČ 162), bez čp/če, jiná budova v k.ú. Dolní Boříkovice, obec Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí 

• Objekty lehkého opevnění 
ev.č. 6, 7, 8, 9, 10 a 125 v k. ú. Dolní Boříkovice 
ev. č. 114, 115, 116, 117, 20, 21, 22, 23, 2425, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 v k. ú. 
Králíky 
ev. č. 111, 112, 113 v k. ú. Prostřední Lipka 
ev. č. 33, 41, 109, 110 v k. ú. Horní Lipka 
ev. č. 42, 43 v k. ú. Červený Potok 

Výčet převáděných nemovitostí, jejich součástí a příslušenství bude upřesněn v dohodě 
s Ministerstvem obrany při přípravě převodu a uveden v návrhu darovací smlouvy.  
Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
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05. Vstupy občanů 
 
p. Pohl – ptá se Mgr. Holčapka, zda se jako zastupitel zvolený za ČSSD cítí zavázán ctít 
volební program a cíle této volební strany? 
 
Mgr. Holčapek – nikoli, „politický problém jde mimo mě“. Zvolen byl jako nezávislý. 
 
 
06. Vstupy zastupitelů 
 
p. Juránek – požádal zastupitele o pomoc s propagací VI. Polsko-českých trhů příhraničí 

které se konají 25. září 2004 v budově Szamorządowej szkoly Międzylesie v době od 
10.00 do 15.00 hod. Doplnil též již zveřejněnou statistiku akce „Cihelna“ o poslední 
známé údaje před závěrečným vyúčtováním akce. 
 

Mgr. Krabec – přednesl zprávu o vývoji rozpočtu města k 31.8.2004. Příjmy jsou naplněny 
na 70,6 %, výdaje na 68,8 % upraveného rozpočtu. Rozpočet města se tedy vyvíjí 
standardně, je však nutno stále sledovat plnění daňových příjmů, především DPH, 
která je nejvýznamnější částí příjmové stránky rozpočtu.  

 
 
 
Starosta ukončil jednání ve 21.34 hod. 
 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Alena Krabcová            MUDr. Marie Špičková 
 
 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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