
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 11 

konaného dne 12. října 2004 
 

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Mgr. Alena Krabcová (2)     Mgr. Zdeněk Němeček (9) 
Jan Škarka (4)      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)      Mgr. Karel Hlava (14) 
        Antonín Vyšohlíd (15) 
 
Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   0  zdržel se hlasování,   x  nepřítomen 
 
Nepřítomní členové zastupitelstva města: omluven  Mgr. Jiří Stejskal (3),  
         nepřítomen  Ing. Roman Kosuk (1) 
 
Za MěÚ: 
Marie Pecháčková, Jaroslava Maťašovská, Miroslav Macháček  
 
 
Program jednání: 

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

4.1 Majetkové operace 
4.2 Rozpočtová opatření 
4.3 Vyhláška O místních záležitostech veřejného pořádku… 
4.4 Regenerace 2005 
4.5. Zpráva kontrolního výboru – pronájem nebytových prostor 

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 
 
Ověřovatelky zápisu z jednání ZM dne 14. 9. 2004 Mgr. Krabcová a MUDr. Špičková 

nevznesly připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. 
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Němeček a p. Kalianko. 
Mgr. Krabec – přečetl dopis Ing. Kosuka, který nesouhlasí s rozhodnutím ZM z minulého 

zasedání, že by se měl omlouvat s uvedeným důvodem na každé zastupitelstvo ze 
své nepřítomnosti. Zastupitelstvo nadále trvá na svém rozhodnutí, aby se Ing. Kosuk 
omlouval na každé zasedání zvlášť, a to zcela v duchu schváleného jednacího řádu. Zákon 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ukládá zastupiteli povinnost zúčastňovat se jednání ZM.  

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

Juránek. 
 
Mgr. Krabec – po předložení otevřeného dopisu, kde si vedení politických stran stěžovalo na 
špatné hospodaření ve spol. Služby města Králíky s.r.o., se rada města, jako valná hromada 
společnosti, usnesla na zaúkolování dozorčí rady k prověření uvedených stížností ve spol 
SMK. 
 
Mgr. Holčapek – kontrolou hospodaření ve spol. Služby města Králíky nebyly zjištěny 
zásadní chyby. Vybavení kanceláří je vyšší standart, ale tento majetek bude sloužit 
společnosti několik let. Za nedostatek jsme považovali tvoření internetových stránek p. 
Langhansem ml. a jednateli doporučili tento pracovní vztah ukončit. 
 
Mgr. Němeček – dotaz na členy dozorčí rady. Z jakého důvodu při kontrole nevzali v potaz 
doporučení RM o přizvání některého člena z kontrolního nebo finančního výboru? 
 
Mgr. Holčapek – jednalo se pouze o úvodní schůzku, na příští jednání si jistě přizveme 
někoho kdo více rozumí účetnictví. 
 
Ing. Strnad – dvakrát v průběhu měsíce byla schválena směna bytů, v jednom případě byli 
dva členové RM proti, z jakého důvodu? 
 
p. Juránek – nikdo nebyl proti. Mgr. Němeček a Mgr. Krabec se zdrželi. Zbývající členové 
RM akceptovali právní výklad MO, že je taková směna možná. 
 
Mgr. Krabec – původně jsem žádal RM o přesunutí bodu na další jednání RM. Podle zákona 
ale na směnu bytu mají žadatelé nárok. Město by v případě soudního procesu nevyhrálo. 
 
p. Pohl – vrací se k závadám zjištěným na SMK - je možné dělat stavební úpravy bez 
stavebního povolení? 
 
p. Mlynář – bez stavebního povolení se stavební úpravy provádět nemohou. 
 
p. Jungvirt – zastupitelstvo by mělo vědět, k jakým stavebním úpravám došlo bez stavebního 
povolení. 
 
p. Langhans – úpravy byly povoleny - jednalo se o rekonstrukci topení v částce 105 000,- 
Kč. Žádnými výraznými stavebními úpravami prostor nových kanceláří neprošel. 
 
Mgr. Holčapek – pan Langhans dostal za úkol vybavit kanceláře pro personál a to také 
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udělal. 
 
p. Jungvirt - pokud člověk na počátku své funkce dělá takovéto věci, je to podle něho špatné. 
Dále upozornil na nutnost takovéhoto ohlasu, jinak by valná hromada a dozorčí rada nečinila 
k čemu byla zvolená. 
 
Mgr. Holčapek – pan Langhans byl vybrán v konkursu na místo jednatele společnosti a 
myslím si, že vzniklé problémy průběžně řeší. 
 
Ing. Strnad – proč nebyli zastupitelé s touto problematikou blíže seznámeni. 
 
p. Juránek – otevřený dopis byl adresován valné hromadě, tedy radě města, a byl řešen. 
Nemáme mandát od předkladatelů jeho text zveřejňovat. Zastupitelé jsou seznámeni s 
výsledky šetření dozorčí rady. 
 
p. Vyšohlíd – je špatné, že spol. Služby města Králíky nemá finanční rozvahu. 
 
Mgr. Krabec – zdůrazňuje, že finanční plán existuje, a to na činnosti dosud prováděné TS. 
Není dopracován na ČOV z důvodů opoždění jmenování soudních znalců a následných 
znaleckých posudků. Na příštím jednání ZM bude předložen přesný finanční plán SMK.  
 
Ing. Strnad – omlouvá se z dalšího jednání ze zdravotních důvodů. 
 
 

 
04. Hlavní jednání 
 

4.1 Majetkové operace 
 
4.1.1 Prodej 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. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 3.970,-- Kč. 

ZM/2004/11/195: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1043/31 a 1043/32 v k.ú. Králíky 
manželům Marii a Ivo Pecháčkovým, Králíky 745 za kupní cenu 3.970,-- Kč. 

Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.2 Prodej 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. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 20,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 4.641,-- Kč.  

ZM/2004/11/196: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 407/3 v k.ú. Dolní Hedeč paní 
Marii Dobiášové, Horoměřice čp. 438 za kupní cenu 4.641,-- Kč. 

Hlasování: 9:0:3 (schváleno) 

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

x + x + 0 + + + + + x 0 + + 0 
 
4.1.3 Prodej pozemků p.p.č. 605/2 a 605/3 v k.ú. Dolní Hedeč 
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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. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 22.126,-- Kč. 

ZM/2004/11/197: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 605/2 a 605/3 v k.ú. Dolní Hedeč 
do podílového spoluvlastnictví, a to paní Vítězslavě Kmiťové, Dolní Hedeč 3 ideální 
1/3 za kupní cenu 7.376,-- Kč, panu Petru Kmiťovi, Dolní Hedeč 3 ideální 1/3 za 
kupní cenu 7.375,-- Kč a panu Vítězslavu Kmiťovi, Dolní Hedeč 3 ideální 1/3 za 
kupní cenu 7.375,-- Kč. 

Hlasování: 9:0:3 (schváleno) 

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

x + x + 0 + + + + + x 0 + + 0 
 
 
4.1.4 Prodej 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. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 13.508,-- Kč. 

ZM/2004/11/198: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 570/26 v k.ú. Králíky manželům 
Zdeňku a Haně Moravcovým, Králíky 771 za kupní cenu 13.508,-- Kč. 

Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.5 Prodej 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. 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 sami požádali o prodej pozemku do podílového spoluvlastnictví. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 50,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 24.285,-- Kč.     

ZM/2004/11/199: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 270/1 v k.ú. Králíky do 
podílového spoluvlastnictví, a to manželům Josefu a Zdeňce Svobodovým, Králíky 
268 ideální 1/3 za  kupní cenu 8.096,-- Kč, manželům Evženu a Ivaně Černým, 
Králíky 268 ideální 1/3 za kupní cenu 8.096,-- Kč a paní Evě Tomanové, Červená 
Voda 439 ideální 1/3 za kupní cenu 8.093,-- Kč. 

Hlasování: 10:0:2 (schváleno) 

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

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

 
 
4.1.6 Prodej 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. Pozemek není 
zatížen věcným břemenem. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 150,-- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 188.607,-- Kč. 

ZM/2004/11/200: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 23/27 v k.ú. Králíky slečně Janě 
Hájkové, Červená Voda 419 za kupní cenu 188.607,-- Kč. 

Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
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4.1.7 Prodej 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. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

ZM/2004/11/201: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 119/3 a 126/3 v k.ú. Heřmanice u 
Králík ČR-Zemědělské vodohospodářské správě Brno, IČ 00020451, za kupní cenu 
5.610,-- Kč. 

Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.8 Prodej pozemku p.p.č. 570/24 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Výprachtičtí za účelem užívání zahrady. Jedná se 

o pozemek o výměře 307 m2, který mají žadatelé v pronájmu. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 18.764,-- 
Kč. 

ZM/2004/11/202: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 570/24 v k.ú. Králíky manželům 
Ladislavu a Dagmar Výprachtickým, Králíky 768 za kupní cenu 18.764,-- Kč. 

Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
  
4.1.9 Prodeje pozemků p.p.č. 1070/4, 180/1, 1070/3 a 1070/5 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 p.p.č. 1070/5  o výměře 45 m2 
za účelem scelení pozemků.  Na pozemku p.p.č 180/1 vázne věcné břemeno - právo 
chůze a jízdy pro oprávněného pana Poláka. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn,  
kupní cena 10,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 14.109,-- Kč. 

ZM/2004/11/203: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1070/4, 180/1, 1070/3 a 1070/5 
v k.ú. Prostřední Lipka manželům Josefu a Leoně Kopeckým, Králíky 291 za kupní 
cenu 14.109,-- Kč. 

Hlasování: 7:0:5 (neschváleno) 

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

x + x + 0 0 + + + + x 0 0 + 0 
 
 
4.1.10 Záměr prodeje pozemku st.p.č. 769/9 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádala paní Jirásková. Jedná se o zastavěnou plochu pod garáží o 

výměře 20 m2, pozemek má žadatel v pronájmu. Dle odboru VTS je pozemek zastavěn 
stavbou garáže. Dle odboru RR je ÚP schválen, stávající stavba řadových garáží. RM 
doporučila prodej a navrhla kupní cenu 100,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/11/204: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 769/9 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 100,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.11 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 759/3 a 753/2 v k.ú. Králíky   
Obsah: O koupi pozemků požádal pan Čuma za účelem zřízení zahrady pro zemědělské účely. 

Jedná se o pozemky o výměře 3052 m2. Dle odboru VTS není v současné době pozemek 
nijak využíván, na pozemcích se nenacházejí žádné podzemní zařízení v majetku města. 
Dle odboru RR je ÚP schválen, funkční využití – louka a ostatní nezpevněné plochy, 
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pozemek je v ochranném pásmu lesa. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 50,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/11/205: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 759/3 a 753/2 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 9:0:3 (schváleno) 

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

x 0 x + + + + + 0 + x + + + 0 
 
 
4.1.12 Záměr prodeje obsazených bytů v k.ú. Králíky 
Obsah: MO zveřejnil nabídku obsazeného bytu č. 7 v čp. 246 v Králíkách a spoluvl. podílu 

75/1000 na st.p.č. 106 v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 15.761,-- Kč. Dále 
zveřejnil nabídku obsazených bytů č. 1 v čp. 147 v Králíkách a spoluvl. podílu 299/1000 
na st.p.č. 249 v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 58.584,-- Kč a č. 3 v čp. 147 
v Králíkách a spoluvl. podílu 143/1000 na st.p.č. 249 v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní 
cenu 26.475,-- Kč. Ve stanoveném termínu o koupi bytů neprojevil zájem žádný žadatel. 
RM doporučila snížení nabídkových kupních cen bytů – u bytu č. 7/246 na 10.000,-- Kč, 
u bytu č. 1/147 na 50.000,-- Kč a u bytu č. 3/147 na 20.000,-- Kč. 

ZM/2004/11/206: ZM schvaluje záměr prodeje obsazeného bytu č. 7 v čp. 246 v ul. Na 
Příkopě a spoluvl. podílu ve výši 75/1000 na st.p.č. 106 v k.ú. Králíky a společných 
částech domu za nabídkovou kupní cenu 10.000,-- Kč, dále záměr prodeje 
obsazeného bytu č. 1 v čp. 147 v ul. Pivovarská a spoluvl. podílu ve výši 299/1000 na 
st.p.č. 249 v k.ú. Králíky a společných částech domu za nabídkovou kupní cenu 
50.000,-- Kč a záměr prodeje obsazeného bytu č. 3 v čp. 147 v ul. Pivovarská a 
spoluvl. podílu ve výši 143/1000 na st.p.č. 249 v k.ú. Králíky a společných částech 
domu za nabídkovou kupní cenu 20.000,-- Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:1 (schváleno) 

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

x + x + 0 + + + + + x + + + + 
 
 
4.1.13 Záměr prodeje pozemku st.p.č. 218 v k.ú. Červený Potok 
Obsah: Na základě usnesení RM zadal MO geometrický plán na zaměření stavby stodoly 

včetně zaměření komunikace, kterou užívají dva žadatelé pan Pařízek a pan Pecháček. 
Stavba stodoly na st.p.č. 218 a části st.p.č. 73 v k.ú. Červený Potok je na základě listiny – 
smlouvy o prodeji podniku ze dne 07.07.1997 ve vlastnictví pana Františka Pařízka. RM 
doporučila prodej pozemku st.p.č. 218 v k.ú. Červený Potok a navrhla kupní cenu 80,-- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/11/207: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 218 v k.ú. Červený Potok 
za kupní cenu 80,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.14 Úhrada kupní ceny ve splátkách ZM/2004/05/085 
Obsah: Jednatel společnosti Novalamp, s. r.o., Králíky 393, pan Ján Novák žádá o změnu 

směnné smlouvy. Změna se týká splatnosti rozdílu mezi kupními cenami směňovaných 
pozemků ve vlastnictví města za pozemek ve vlastnictví společnosti (průmyslová zóna), 
tj. částku 33.640,-- Kč rozložit do jednotlivých splátek v období jednoho roku. Vzhledem 
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k finanční situaci není společnost schopna tuto částku uhradit jednorázově. RM 
doporučila úhradu kupní ceny ve výši 33.640,-- Kč společností s r.o. Novalamp ve 
splátkách, a to tak, že před podpisem směnné smlouvy uhradí společnost část kupní ceny 
ve výši 3.640,-- Kč a zbytek kupní ceny v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 
3.000,-- Kč do zaplacení. 

ZM/2004/11/208: ZM schvaluje způsob platby kupní ceny ve výši 33.640,-- Kč 
společností  Novalamp, s.r.o., Králíky 393, IČ 25254251, na základě směnné smlouvy 
mezi městem Králíky a společností Novalamp ve splátkách, a to tak, že před 
podpisem směnné smlouvy uhradí společnost Novalamp část kupní ceny ve výši 
3.640,-- Kč a zbytek kupní ceny v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 3.000,-- 
Kč do zaplacení.  

Hlasování: 10:0:1 (schváleno) p. Vyšohlíd nepřítomný 

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

x + x + 0 + + + + + x + + + x 
 
 
4.1.15 Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1073/1, 1073/2, 1073/3 a st.p.č. 1557 v k.ú. 
Králíky 
Obsah: Státní statek Smiřice nabízí městu převod pozemků p.p.č. 1073/1, 1073/2, 1073/3 a 

st.p.č. 1557 v k.ú. Králíky a to s ohledem na charakter těchto pozemků. Jedná se o 
veřejné prostranství, které město udržuje. Pozemky jsou ve vlastnictví ČR s právem 
hospodaření pro Státní statek Smiřice, pozemky nejsou restitučně ohroženy a nepatří do 
správy PF ČR. Státní statek Smiřice nabízí převod do vlastnictví města Králíky na 
základě § 1 zák. č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. RM doporučila převod 
pozemků. 

ZM/2004/11/209: ZM schvaluje převod pozemků st.p.č. 1557, p.p.č. 1073/1, 1073/2 a 
1073/3 vše v k.ú. Králíky od Státního statku Smiřice, s.p., na město Králíky, a to na 
základě § 1 zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do 
vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů. 

Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
 
4.1.16 Nákup vozu Fabie pro městský úřad 
Obsah: Starosta města přednesl žádost nepřítomného tajemníka na doplnění vozového parku 

města o vůz Fabie a vyřazení vozu Felicia 1,3. 
ZM/2004/11/210: ZM schvaluje nákup nového vozu škoda Fabie a současně schvaluje 

odprodej stávajícího starého vozidla škoda Felicia 1,3 jako protihodnotu za první 
akontační splátku na nový vůz a pověřuje starostu podpisem leasingové smlouvy. 

Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
 
 

4.2 Rozpočtová opatření 
 
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání úpravy rozpočtu, kterými se zvýší 
rozpočet v příjmech a výdajích o dotace poskytnuté prostřednictvím KÚ PK. Jedná se o tato 
opatření:  
RO 12/04 Dotace na činnost lesního hospodáře      42 220,- Kč 
RO 13/04 Dotace na rekonstrukci kabin oddílu kopané Králíky –   100.000,- Kč 
RO 14/04 Dotace na opravu požární nádrže v Dolních Boříkovicích –  167.000,- Kč 
Úprava rozpočtu v příjmech a výdajích o dotace ve výši 309 220,- Kč 
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Celkem zvýšení příjmů o        309 220,- Kč 
Celkem zvýšení výdajů o        309 220,- Kč 
Celkem zvýšení financování o       0,-Kč 
Příjmy po úpravě budou činit …………………………………………101 569 270,- Kč 
Výdaje po úpravách budou činit………………………………………106 755 470,- Kč 
Financování………………………………………………………………5 186 200,- Kč 
 
p. Vyšohlíd – finanční výbor bere na vědomí rozpočtová opatření číslo 12/04, 13/04, 14/04 a 
souhlasí s jejími zařazením do rozpočtu města v jeho příjmech a výdajích o celkovou částku 
309 220,- Kč dle interního sdělení číslo FO/2004/10/14. 
ZM/2004/11/211: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení § 16 zákona číslo 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tato rozpočtová opatření: 
RO 12/2004 na    42 220 Kč 
RO 13/2004 na 100 000 Kč 
RO 14/2004 na 167 000 Kč, 
kterými se upravuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 309 220,- Kč. 
Výše financování nebude těmito úpravami změněna. 

Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
 
 
4.3 Vyhláška O místních záležitostech veřejného pořádku v 

souvislosti s chovem a držením psů 
 
Vyhlášku o místních záležitostech veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů 

v územním obvodu města Králíky přednesl p. Macháček. 
 
p. Vyšohlíd – ve vyhlášce se nepíše nic o povinnosti, aby pes musel mít náhubek. 
 
p. Macháček – dle zákona není možné nařídit majiteli psa, aby měl pes náhubek. Může se mu 

ale nařídit, aby ho měl na vodítku. 
 
Mgr. Krabec – znamená to, že se psi nebudou moci volně pohybovat na celém územním 
obvodu města Králíky, mimo území soukromého pozemku? 
 
p. Macháček – pes se bude moci volně pohybovat jen v prostoru soukromého pozemku. 
 
p. Juránek – má připomínku k článku 1 odstavec 3, kde by mělo dojít ke změně, a to z 
důvodu, že Horní Hedeč je osadou, která patří pod Červený Potok a stejné je to i u Horních 
Boříkovic. Odstavec 3 by po změně měl znít: územního obvodu města Králíky a 
integrovaných obcí Červený Potok s osadou Horní Hedeč, Dolní Boříkovice s osadou Horní 
Boříkovice a dalších pět integrovaných obcí. 
 
Mgr. Krabcová – co má dělat člověk, který bydlí v bytovce a neustále se z jiného bytu ozývá 
psí štěkot? 
 
p. Macháček – Na tento případ se vyhláška nevztahuje. Upravuje to domovní řád. 
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ZM/2004/11/212: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 4/2004 o 
místních záležitostech veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů 
v územním obvodu města Králíky ve znění pozměňujícího návhu . 

Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
 

 
 
4.4 Regenerace  městské památkové zóny 2005 

 
Dne 14. 10. 2003 schválilo ZM svým usnesením č. ZM/2003/11/228  prodloužení plánu 
Regenerace MPZ  II.etapa a zároveň pověřilo stálou komisi památkové péče přípravou 
podkladů pro vypracování nového programu pro období 2005 – 2010. Komise státní 
památkové péče připravila podklady pro přípravu nového programu.  Podle osnovy pro 
zpracování programu ( usnesení vlády ČR č. 209  ze dne 25. 3. 1992, příloha č. 2)  lze záměry 
města v programu regenerace stanovit nejlépe na základě rozvojového plánu města, 
marketingové studie rozvoje města, územně plánovacích podkladů, územně plánovací 
dokumentace. V průběhu zpracování podkladů vyplynuly nové skutečnosti, které významným 
způsobem ovlivňují přípravu dlouhodobého plánu obnovy MPZ: 

- připravovaný převod fortifikačních staveb na město - tvrz Hůrka leží v těsné blízkosti 
zastavěné plochy 

- připravují se podklady pro nový územní plán 
- jednání o výstavbě nového vleku poblíž MPZ (alej) 
- program Natura 2000. 

Z těchto důvodů navrhuje komise státní památkové péče schválit nový program Regenerace 
MPZ na období 2005. Tento program (viz. příloha) předpokládá pro rok 2005 tyto akce: 
- čp. 353 – vypracování stavebně historického  průzkumu a statického zaměření ve spolupráci 
s NPÚ, provedení základních statických  prácí 
- pokračování opravy střechy kostela 
-  dokončení opravy ambitů v areálu kláštera. 
 
p. Pauk – nebylo by lepší dům čp. 353 zbourat a postavit stejný, ale nový? 
 
p. Juránek – po přezkoumání Ing. Slavíkem z Národního památkového ústavu, který je 
stavebním odborníkem, je dům v takovém technickém stavu, že lze objekt opravit. Jeho 
zbourání není za stávajících podmínek možné. 
 
p. Němeček – na opravu je navržená i fara. Nebylo by možné, aby dostala novou fasádu? 
 
p. Juránek – fara není v majetku města a patří Královehradecké diecézi. V případě státních 
peněz na opravu památek ale nerozhoduje, kdo je vlastníkem. Jednou se dostane i na faru. 
 
ZM/2004/11/213: ZM souhlasí s časovým plánem programu a schvaluje předložený plán 

Regenerace MPZ pro rok 2005. 
Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
 
 

4.5. Zpráva kontrolního výboru – pronájem nebytových prostor 
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Mgr. Krabcová - jednalo se o kontrolu pronájmu nebytových prostor v majetku města – 
kontrola probíhala na firmě Démos (na základě mandátní smlouvy spravuje bytový a 
nebytový fond města) a na majetkovém odboru. Kontrolní výbor došel k několika zjištěným 
nedostatkům. Kontrolní výbor navrhuje nápravu nedostatků, a to: 
1/ Je nutné vést evidenci všech nájemních smluv majetkovým odborem, a to i v případě, že 
jsou spravovány prostory mandantem. 
2/ Přehodnotit výši nájemného v jednotlivých budovách, sjednotit nájemní podmínky, 
popřípadě vytvořit cenovou mapu. 
3/ V případě zneužití nájemní smlouvy správcem budovy, je nutné tento přestupek oznámit 
zřizovateli školy – Pardubický kraj, Školský úřad. 
4/ Pravidelně sledovat stav pronajímaných prostor, o fyzické kontrole vést písemné záznamy. 
 
Mgr. Krabec – cenová mapa by měla být stanovena, ale jen jako nejnižší hranice výše 
pronájmů. 
 
Mgr. Krabcová – k této zprávě se prozatím nevyjádřil majetkový odbor ani firma Démos. 
 
Juránek - pokud se nevyjádří dotčené subjekty, není možné nikomu ukládat nápravná 
opatření. 
 
ZM/2004/11/214: ZM bere na vědomí průběžnou zprávu kontrolního výboru. 
Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
 
 

05. Vstupy občanů 
 
Nebyly dotazy. 

 
 
06. Vstupy zastupitelů   

 
Mgr. Holčapek - jak je daleko jednání s p. Kopeckým, nájemcem honitby v oblasti Jeřábu? 
 
Mgr. Krabec – zítra bude probíhat jednání s panem Kopeckým, Lesy ČR a starosty obcí a 
měst kolem Jeřábu (Králíky, Červená Voda, Malá Morava),  kterého se budu také účastnit. 
 
p. Venzarová – jak postupuje hledání pozemku pro stavbu nového Pečovatelského domu? 
 
Mgr. Krabec – jediným pozemkem, který připadá momentálně v úvahu, je pozemek Na 
Mokřinách, ale  podle územního plánu je určen k zástavbě řadového domu, musí tedy 
proběhnout změna ÚP. 
 
p. Juránek – u pozemku v ul. Na Mokřinách došlo ke stejné nevoli obyvatel, kteří by měli 
bydlet v sousedství Pečovatelského domu, jaké jsme byli svědky na původně navrhované 
lokalitě.  
 
Vyšohlíd – požádal ZM o návrh na doplnění člena finančního výboru z důvodu úmrtí paní 
Knápkové. 
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Mgr. Krabec – přednesl zprávu jednatele spol. SMK s vyhodnocením 2 týdenního testování 
nového vozu na svoz komunálních odpadů. Ukazuje se, že nový vůz bude výrazně šetřit 
dopravní náklady, neboť pojme daleko více odpadu. Tuto informaci dostává ZM jako 
předběžnou. Pro to, aby se mohlo ZM zodpovědně rozhodnout o potřebě koupě nového vozu 
na svoz komunálních odpadů, je třeba detailní rozbor financování. Pro příští rok se budou 
muset zvýšit ceny za odvoz odpadů, a to z důvodu navýšení DPH z 5% na 19% a dále 
z navýšení poplatků za skládkování – ze zákona musí provozovatelé skládek navýšit cenu o 
100,- Kč na 1 t odpadu a tyto finance mít na zvláštním kontě jako prostředky na sanaci 
skládky. Nemělo by dojít ke zvýšení ceny svozu kvůli nákupu nového vozu.   
 
p. Langhans - Stávající vůz odveze 3 tuny odpadu a nové IVECO až 12, 5 tun, což se 
znatelně odrazí ve snížení nákladů za odvoz. 
 
Mgr. Holčapek – jaká je předpokládaná životnost tohoto vozu? 
 
p. Langhans – asi 20 let. 
 
Mgr. Němeček – požádal o dostatečnou prezentaci pro občany, aby nedošlo k mylnému 
pohledu, že došlo ke zdražení odpadů z důvodu nákupu nového vozu a nikoli z důvodu 
zvýšení ceny uskladnění za odpad a cen za pohonné hmoty. 
 
p. Vyšohlíd - požádal o posouzení možnosti svozu od nějaké externí společnosti v porovnání 
výhodnosti cenového zatížení s nákupem nového vozu, abychom měli představu, co je 
výhodnější. 
 
p. Pauk – jak by bylo auto vytížené? 
 
p. Langhans – proběhla již jednání s okolními obcemi, které využívají externí společnost na 
svoz odpadu, při kterých jim bylo nabídnuto, aby využívali našich služeb. 
 
 
Starosta ukončil jednání ve 21.39 hod. 
 
 
 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Zdeněk Němeček            Pavel Kalianko 
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…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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