
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 12 

konaného dne 9. listopadu 2004 
 

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

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

4.1 Majetkové operace  
4.2 Pronájem bytů v bytových domech v majetku města 
4.3. Informace finančního a kontrolního výboru 
4.4 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2005 
4.5. Informace o vývoji rozpočtu k 30. 9. 2004 

05. Vstupy občanů 
06. Vstupy zastupitelů  

 

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

sloučení bodu 4. 4. Darovací smlouva s bodem 4.1. Majetkové operace. Ing. Strnad navrhl 
vložit do programu zprávu kontrolního výboru z kontroly na MO a firmě Démos. Pan 
Juránek navrhl zařadit zprávu kontrolního a finančního výboru jako bod 4.3. Informace 
finančního a kontrolního výboru. Takto byl program jednání schválen.  

02. Určení ověřovatelů zápisu 
 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 12. 10. 2004 Mgr. Němeček a p. Kalianko nevznesli 

připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Hlava a Ing. 
Strnad.  
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03. Zprávy rady města 
 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl a následnou diskuzi řídil místostarosta p. 

Juránek. 
 
Ing. Strnad – vyjádřil se k usnesení RM ve věci věcného plnění části dluhu p. Planky. 

Upozornil na vystupování nynějšího místostarosty města proti bývalému vedení města, že 
jej p. Juránek v minulosti dokonce obvinil z veřejné lichvy ve věci řešení dluhu p. Planky. 
Nynější jednání místostarosty lze označit jako korupční. Korupčním jednáním není 
myšlen jen finanční úplatek, ale také fakt, že se někomu dostane výhody za protislužbu. 
Propojení mezi p. Juránkem a p. Plankou je zřejmé i v tom, že Planka inzeruje 
v soukromém tisku p. Juránka, je v redakční radě Nového Králicka a dále je p. Strnad 
přesvědčen, že p. Planka platil i předvolební kampaň. Pan Planka diktuje městu jakým 
způsobem bude svůj dluh splácet. Dále informoval zastupitele o nedodržování 
pravidelného splácení finančního plnění, a to i přes podmínku pravidelných splátek. Svůj 
připravený příspěvek má v úmyslu také publikovat. 

 
p. Juránek – přiznal, že se dopustil chyby hlasovat na jednání RM v záležitosti p. Planky, 

protože p. Planka je inzerentem a členem redakční rady Nového Králicka. Hlasoval 
z euforie, že bude dluh konečně splacen, nikoli z úmyslu někoho prosazovat. Na 
jednohlasném schválení přijetí věcného plnění by to ale nic nezměnilo. Mrzí ho však na 
úřednících města, že na nepravidelné splácení p. Planky vedení města včas neinformovali. 
Není také pravda, že pan Planka přivezl dlažbu a diktoval nám, že ji musíme vzít. Na 
žádost místostarosty p. Čuma vypracoval seznam věcí, kterými by mohl p. Planka 
vyrovnat své věcné plnění a o něž by město mělo zájem. Mezi jinými byla na seznamu i 
zámková dlažba.  

 
pí Pecháčková – od nikoho z vedení neobdržela pokyn informovat vedení města ohledně 

splátek p. Planky. 
 
Mgr. Krabec – upozornil ZM, že p. Plankovi nebylo z jeho dluhu odpuštěno nic. Pouze mu 

bylo umožněno usnesením zastupitelstva část svého dluhu splatit věcně a tu část, kde 
městu vznikla prokazatelná finanční újma, finančními splátkami. RM pověřila p. Čumu, 
aby přezkoumal kvalitu, jakost a cenu dodané dlažby.  

 
Ing. Strnad – k případu p. Planky se vedení města chová speciálně a dá se popsat jako 

protekce. 
 
p. Juránek – tázal se pí Pecháčkové jak p. Planka tedy splácí? 
 
pí. Pecháčková – p. Planka nesplácí pravidelně. 
 
p. Jungvirt – kdo z úřadu by měl vedení informovat o průběhu splácení? 
 
Ing. Bouška – na žádost podá informace každý odbor, protože jsou dlužníci z více odborů. 

Kontrolovat dlužníka, který prošel rozhodnutím ZM by měl finanční výbor. 
 
p. Vyšohlíd – za finanční výbor upozornil, že se dotazovali RM, zda nevznikla nějaká závada 

ve splácení dluhu p. Planky. 
 
JUDr. Ježek – má některý odbor nebo pracovník v náplni práce informovat vedení města o 
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neplacení dluhu? 
 
Ing. Bouška – ne, v náplni práce toto nemá nikdo. Každý vedoucí si zodpovídá za dlužníky 

ve svých odborech. 
 
JUDr. Ježek – který odbor zodpovídá za splácení dluhu p. Planky? 
 
Ing. Bouška – za splácení dluhu p. Planky zodpovídá pí Kubíčková z majetkového odboru, 

která zprávu dnes v písemné podobě předložila p. starostovi. 
 
Mgr. Krabec – přednesl ZM zprávu pí Kubíčkové v záležitosti splácení dluhu p. Planky. 
 
Ing. Strnad – navrhuje postupovat v souladu s usnesením ZM/2003/05/101. 
 
Mgr. Němeček – kolik ještě zbývá zaplatit z dluhu? 
 
pí Pecháčková – ještě zbývá zaplatit z finančního plnění 68 279,-- Kč. 
 
p. Jungvirt – bude v případě p. Planky co exekuovat? 
 
JUDr. Ježek – v tuto chvíli není známo jaký majetek p. Planka vlastní a má-li vůbec něco 

k exekuci. Proto předpokládá, že by ZM nemělo přijímat žádné usnesení do doby než se 
zjistí majetkové poměry p. Planky. 

 
p. Pohl – od p. Planky neobdržel žádné finanční prostředky. 
 
JUDr. Ježek – navrhl ZM, aby v tomto případě požadovali po p. Plankovi doplacení celé 

zbývající částky dluhu. 
 
Ing. Strnad - navrhl usnesení ve smyslu ztráty finanční výhody splátek. 
 
Mgr. Krabec – návrh usnesení upřesnil: 
 
ZM/2004/12/215: ZM pověřuje starostu města, aby vyzval p. Planku k okamžitému 

plnění závazku v duchu uzavřené dohody o způsobu úhrady dlužné částky podle 
usnesení ZM/2003/05/101. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 

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

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

 
 
4.1 Majetkové operace  

 
4.1.1. Prodej nemovitosti čp. 61 na st.p.č. 41/5, st.p.č. 41/5 a p.p.č. 81 v k.ú. Prostřední 
Lipka  
Obsah: Na základě usnesení ZM/2004/10/182 ze dne 14.09.2004 zveřejnil MO záměr prodeje 

nemovitostí za nabídkovou kupní cenu u nemovitosti čp. 61 se stavebním pozemkem ve 
výši 638.970,-- Kč a u pozemku p.p.č. 81 ve výši 193.500,-- Kč. O nemovitosti si 
požádali pan Molek a slečna Suchomelová. Ve stanoveném termínu o nemovitosti 
neprojevil nikdo další zájem. RM uložila MO pozvat oba zájemce o koupi nemovitostí na 
jednání ZM. Oba zájemci jsou na jednání ZM přítomni. 
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p. Molek – odstupuje od žádosti o koupi nemovitosti čp. 61 na st.p.č. 41/5, st.p.č. 41/5 a 

p.p.č. 81 v k.ú. Prostřední Lipka. 
 

Mgr. Krabec – požádal sl. Suchomelovou o vyjádření, za jakým účelem chce nemovitost 
koupit. 

 
sl. Suchomelová – za účelem provozování pohostinství. Domnívá se ale, že částka 638.970,-- 

Kč je příliš vysoká. 
 
Mgr. Krabec – jakou částku by byla ochotna za nemovitost a pozemky zaplatit. 
 
sl. Suchomelová – asi tak 400 000,-- Kč. 
 
Mgr. Krabec – město musí se svým majetkem řádně hospodařit a navrhuje nejprve provést 

nabídku prodeje přes realitní kancelář. 
 
ZM/2004/12/216: ZM schvaluje nabídku prodeje nemovitosti čp. 61 na st.p.č. 41/5, st.p.č. 
81 v k.ú. Prostření Lipka prostřednictvím realitní kanceláře. 
Hlasování: 8:4:2 (schváleno) 

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

x + + 0 + - + 0 + - + - - + + 
 
 
4.1.2. Prodej obsazeného bytu č. 6 v čp. 246 v ul. Na Příkopě v Králíkách 
Obsah: MO zveřejnil nabídku obsazeného bytu č. 6 v čp. 246 v Králíkách a spoluvl. podílu 

84/1000 na st.p.č. 106 v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 17.119,-- Kč. Ve 
stanoveném termínu o koupi bytu projevil zájem jeden žadatel, a to manželé Jílkovi. 
Jedná se o byt 1+0, IV. kat. RM doporučila prodej. 

ZM/2004/12/217: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 6 v čp. 246 v ul. Na Příkopě a 
spoluvl. podílu ve výši 84/1000 na st.p.č. 106 v k.ú. Králíky a společných částech 
domu manželům Terezii a Josefu Jílkovým, Králíky 246 za kupní cenu 17.119,-- Kč. 

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.3. Nemovitosti čp. 265 na st.p.č. 144, st.p.č. 144 a p.p.č. 266/1 v k.ú. Králíky 
Obsah: Na základě usnesení ZM/2004/10/172 zveřejnil MO nový záměr prodeje nemovitosti 

včetně pozemků za nabídkovou kupní cenu 395.800,-- Kč. Ve stanoveném termínu o 
koupi projevil zájem jeden žadatel, a to paní Mgr. Zerzánová. RM doporučila prodej. 

ZM/2004/12/218: ZM schvaluje prodej nemovitosti čp. 265 na st.p.č. 144, st.p.č. 144 a 
p.p.č. 266/1 vše v k.ú. Králíky paní Mgr. Olze Zerzánové, Králíky 891 za kupní cenu 
395.800,-- Kč. 

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 

 
4.1.4. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 84, 86 a 1318 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: O koupi pozemků požádala společnost ONTL Lanškroun, spol. s r.o., Králíky 357 za 

účelem scelení pozemků v blízkosti nemovitosti, kterou vlastní. Jedná se o pozemky o 
výměře 2608 m2, předmětem prodeje by měl být i pozemek p.p.č. 1318 v k.ú. Heřmanice 
u Králík o výměře 111 m2. Dle odboru VTS je pozemek užíván jako louka, na pozemku 
není zařízení města. Dle odboru RR není ÚP zpracován. Pozemek p.p.č. 86 v k.ú. 
Heřmanice u Králík je zatížen nájemním vztahem. RM doporučila prodej a navrhla kupní 
cenu ve výši 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 
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ZM/2004/12/219: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 84, 86 a 1318 v k.ú. 
Heřmanice u Králík za kupní cenu 20,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.5. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 306/11 a 306/12 v k.ú. Dolní Lipka 
Obsah: Manželé Cikrýtovi požádali o koupi pozemků za účelem užívání zahrady, scelení a 

údržby pozemků. Jedná se o pozemky o výměře 1400 m2, pozemky nejsou v pronájmu. 
Dle odboru VTS přes pozemek p.p.č. 306/11 v k.ú. Dolní Lipka vede kanalizační potrubí 
a hlavní řad vody do Dolních Boříkovic, nutné zřídit věcné břemeno. Dle odboru RR není 
ÚP zpracován, pozemek užíván jako zahrada. RM doporučila prodej pozemků a navrhla 
kupní cenu ve výši 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Zároveň RM zatížila 
pozemek p.p.č. 306/11 v k.ú. Dolní Lipka věcným břemenem – podzemní vedení 
kanalizace. 

ZM/2004/12/220: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 306/11 a 306/12 v k.ú. 
Dolní Lipka za kupní cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. Rovněž ZM ukládá majetkovému odboru písemně 
informovat o záměru prodeje stávající uživatele. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 

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

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

 
4.1.6. Bezúplatný převod pozemků st.p.č. 285/1 a 285/2 v k.ú. Dolní Boříkovice a st.p.č. 
239 v k.ú. Prostřední Lipka 
Obsah: Jedná se o bezúplatný převod pozemků podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pozemky jsou zastavěné stavbami ve vlastnictví města, 
tj. st.p.č. 285/1 a 285/2 v k.ú. Dolní Boříkovice (pozemky pod obchodem) o výměře 202 
m2 a st.p.č. 239 v k.ú. Prostřední Lipka (pozemek pod STO K-S 14) o výměře 15 m2. RM 
doporučila převod. 

ZM/2004/12/221: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků st.p.č. 285/1 a 285/2 v k.ú. 
Dolní Boříkovice a st.p.č. 239 v k.ú. Prostřední Lipka od PF ČR na město Králíky 
dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.7. Darovací smlouva 
Obsah: Dne 19.10.2004 RM předjednala darovací smlouvu mezi Městem Králíky a panem 

Franzem Jentschkem, Nadace Hory Matky Boží zastoupeným panem J. Venclem. RM 
uložila OŠKT v součinnosti s ostatními odbory MÚ předložit tento bod k projednání 
ZM. Finanční dar  činí  Kč 120.000,--. 

ZM/2004/12/222: ZM schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Králíky a panem 
Franzem Jentschkem z Nadace Hory Matky Boží a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 
Hlasování:14:0:0 (schváleno) 

 
 

4.2 Pronájem bytů v bytových domech v majetku města 
 
p. Juránek – uvedl bod a řídil následnou diskuzi. Informoval zastupitele, že proběhla k 

návrhu rady města schůzka vedení města s vedoucí majetkového odboru a pracovnicemi 
firmy Démos, které představují odborný názor. Ze získaných poznatků lze vyvodit, že by 
bylo užitečné stávající vyhlášku změnit na Pravidla pronajímání bytů v bytových domech 
v majetku města Králíky. V nich by se měla definovat např.: 
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- povinnost v roční periodě potvrzovat zájem žadatele o pronájem, 
- zrušit výpovědní lhůtu, protože nájemní smlouvy se nově uzavírají na dobu určitou, 
- odlišit nástavby v ul. V Bytovkách jako „startovací byty“ (se samostatným seznamem 
žadatelů; bydlení v nich by nebylo překážkou v žádání o nájem v jiném městském bytě) 
- umožnit přednostní přidělení bytu ze sociálních a zdravotních důvodů a přesněji důvody 
specifikovat, 
- zakotvit do pravidel také přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou, jenž 
doposud nebylo samostatně řešeno. 

 
pí Kubíčková – město by mělo vytvořit bytovou strategii, rozhodnout kolik bytů si město 

ponechá, kolik se zprivatizuje a kolik se vybuduje bytů nových. Součástí bytové strategie 
by měla být i pravidla týkající se pronájmu bytů. 

 
pí Machová – upozornila na problém s člověkem, který nechce do bytu, který mu byl 

přidělen „pořadníkem“ z důvodu špatných sousedských poměrů. Nikdo se však už 
nezaobírá skutečností, že obyvatelé v domě nechtějí takového souseda, který jim má být 
naopak přidělen z pořadníku.  

 
p. Juránek – dnešní diskuze je brána pouze jen jako způsob získání informací od zastupitelů, 

využitelných k realizaci nových pravidel v pronajímání a přidělování bytů. 
 
Mgr. Krabec – především jde o nutnost obnovení dat z důvodu, že v seznamu uchazečů je 

spousta lidí, kteří už mají svou bytovou situaci vyřešenou a také o to přenést aktivitu na 
lidi, kteří mají žádost v seznamu žadatelů o uzavření nájemní smlouvy. 

 
p. Juránek - oslovil zastupitele, zda mají zájem cokoli měnit na nynější bytové vyhlášce. 

Zájem o změnu vyhlášky zastupitelé projevili, ale žádný další návrh nebyl předložen. 
 
 

4.3. Informace finančního a kontrolního výboru 
 
p. Vyšohlíd – seznámil ZM se zápisem finančního výboru z minulého týdne. 
 
Mgr. Krabec – RM vzala na vědomí zprávu finančního výboru. 
 
Mgr. Němeček – na jednání RM nezaznělo nic o tom, že by p. Planka nesplácel svůj dluh v 
pravidelných měsíčních splátkách. 
 
Mgr. Krabcová - přednesla zprávu kontrolního výboru o výsledku kontroly nájemních smluv 

na nebytové prostory v majetku města a vyjádření majetkového odboru k této kontrole. 
Upozornila na neustálou neochotu ze strany vedoucí MO spolupracovat s kontrolním 
výborem. 

 
pí Kubíčková – proč byly na minulém ZM prezentovány zjištěné skutečnosti jako nedostatky 

s nápravou na opatření a ve vyjádření kontrolního výboru byly označeny jako námět 
k projednání. Vzhledem k publikování v Králickém zpravodaji se cítí těmito výroky 
poškozena. 

 
p. Juránek – kontrolní výbor plnil to, čím byl zaúkolován. Byla chyba, že se v minulém ZM 

projednávala zpráva kontrolního výboru bez vyjádření subjektů dotčených kontrolou. Je to 
poučení pro příště, protože z minulého zápisu z jednání ZM skutečně mohl vzniknout 
dojem, že s pronájmy nebytových prostor není něco v pořádku. Úkolem kontroly však 
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bylo zjistit, jak jsou postaveny stávající nájemní vztahy. Opětovně vyzval kontrolní výbor, 
aby se zabýval také druhou částí zadání, a to je kontrola plnění usnesení rady městy. 

 
ZM/2004/12/223: ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 1. listopadu. ZM 
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru s výhradami, které přednesl majetkový 
odbor a zastupitelé. 

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
 
 

4.4 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2005 

 
Mgr. Krabec – uvedl bod k jednání a předal slovo předkladateli p. Brandejsovi. Upozornil, 

že nejde o projednávání výše poplatku na příští rok, ale o vstupní informaci k jeho 
výpočtu. 

 
p. Brandejs – v roce 2005 se předpokládá další nárůst nákladů o: navýšení poplatku za 

skládkování o 100,- Kč/ t podle zákona 185/2001 Sb. Předpokládá se rovněž nárůst ceny 
skládkování v souvislosti s ukončením stávající smlouvy o ukládání odpadů na skládku, 
která končí v dubnu 2005. Budeme-li vycházet z reálné ceny za rok 2003, 405,- Kč/osoba, 
pak v roce 2005 dojde k navýšení o 14% z důvodu navýšení DPH na 462,- Kč/osoba. 
Navýšení produkce odpadů o cca 100 t bude při odhadované ceně za ukládání kolem 800 
– 900 Kč/tunu činit dalších cca 16 Kč, navýšení poplatku za skládkování se do nákladů 
promítne dalšími 20,- Kč/osoba. Pro rok 2005 budeme tedy navrhovat poplatek za provoz 
systému nakládání s odpady ve výši 498,- Kč/osoba a rok. 

 
Mgr. Krabec – shrnul objektivní důvody navýšení poplatku za odpad – zvýšená sazba DPH, 

zvýšená sazba za skládkování odpadu a zvýšení množství odpadu. Současně zastupitele 
upozornil na fakt, že za dobu existence platby tímto způsobem (od r. 2001) město vždy na 
provoz systému doplácelo (např. 2003 – poplatek 378,- Kč, skutečné náklady 405,- Kč; 
2004 – poplatek 408,- Kč, odhad skutečných nákladů 469,- Kč).  

 
4.5. Informace o vývoji rozpočtu k 30. 9. 2004 

 
pí Pecháčková – přednesla ZM informace o vývoji rozpočtu ke dni 30. 9. 2004. Příjmová část 

rozpočtu je plněna  ve výši 76 050 535 Kč to je 97,8 % schváleného a 75,1  % 
upraveného rozpočtu. Z toho je nejnižší plnění u kapitálových příjmů pouze ve výši 4 513 
356 Kč tj. 64,5 % schváleného rozpočtu. U nedaňových příjmů je plnění ve výši 5 
276 838 Kč  116,8 % upraveného rozpočtu. Výdajová část rozpočtu  je čerpána ve výši  
79 871 738 Kč  to je  96,3 % schváleného a 75 % upraveného rozpočtu. Z toho běžné 
výdaje jsou čerpány ve výši 66 511 384 Kč, což činí 71,83 % upraveného rozpočtu. 
Kapitálové výdaje jsou čerpány ve výši 13 360 353 Kč což  je 96,43% upraveného 
rozpočtu. 

 
p. Vyšohlíd – největší problém bude s položkou příjmů z prodeje majetkových podílů Ekola. 
 
ZM/2004/12/224: ZM projednalo a bere na vědomí stav vývoje rozpočtu za období leden 

až záři 2004. 
Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
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05. Vstupy občanů 

 
p. Doubrava – upozornil, že ač měla strana ODS zaplaceno za výlep plakátů na mnohých 

místech, byly tyto plakáty přelepeny pozvánkou na dnešní zastupitelstvo. 
 
06. Vstupy zastupitelů  

 
p. Vyšohlíd – navrhuje do finančního výboru nového člena paní Annu Kubíčkovou. 
 
ZM/2004/12/225: ZM schvaluje paní Annu Kubíčkovou bytem Nádražní 489, Králíky za 

členku finančního výboru. 
Hlasování: 11:0:3 (schváleno) 

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

x + + + 0 + + + + + 0 + 0 + + 
 
Mgr. Holčapek – v jakém stavu se nachází jednání ohledně honitby na Jeřábu? 
 
p. Brandejs – v současné době je celá věc v jednání, zítra proběhne další jednání za účasti p. 

Kopeckého, starostů z okolních obcí (Červená Voda, Králíky) na ředitelství Lesů ČR 
v Hradci Králové. 

 
Mgr. Krabec – případ se vyvíjí pro nás dobře. Lesy ČR ústy vedoucího obchodní divize 

v Hradci Králové Ing. Vláška přistupují k záležitosti vzhledem k městu velmi vstřícně, 
v duchu naplnění loga firmy: „Lesy ČR – vstupte bez zaklepání“ a nesouhlasí 
s omezováním pohybu turistů a lyžařů v honitbě. Celá kauza je řešena v rámci smluvního 
vztahu Lesy ČR – nájemce honitby (p. Kopecký) a vypadá to, že Lesy ČR by v krajním 
případě smlouvu p. Kopeckému mohly vypovědět.  

 
Mgr. Berková – jak se vyvíjí situace ohledně hledání nové lokality na vybudování nového 

pečovatelského domu? 
 
MUDr. Špičková – nebylo by možné stavět na pozemcích u zvláštní školy ? 
 
Mgr. Krabec – tato lokalita není zřejmě v ÚP určena na výstavbu, je to ale možnost na 

zvážení. V současné době se zde nachází pozemky pro výuku na zvláštní škole. 
 
Mgr. Holčapek – požádal zastupitele, aby vystupovali stručněji, věcně a pokud budou mít 

nějaké nejasnosti, aby se informovali ještě před jednáním ZM přímo na dotčených 
odborech. 

 
 
Starosta ukončil jednání ve 22:24 hod. 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
Ověřovatelé: 
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………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Karel Hlava        Ing. Pavel Strnad 
 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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