
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 13 

konaného dne 14. prosince 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: z části jednání omluven: Mgr. Jiří Stejskal, 
          Antonín Vyšohlíd 
          nepřítomen:  Ing. Roman Kosuk (1) 
 
Za MěÚ: 
Marie Pecháčková, Věra Kubíčková, Ing. Miroslav Bouška, Pavel Brandejs, Bc. Jan 
Divíšek 
 
 
Program jednání: 

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

4.1. SMK, s.r.o. – finanční plán 2005 
4.2 Majetkové operace  
4.3 Změna obecně závazné vyhlášky 2/2001 
4.4 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2005 
4.5. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2000 
4.6. Rozpočtové změny 
4.7. Rozpočtové provizorium 

05. Vstupy občanů 
06. Vstupy zastupitelů  

 

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

byl schválen.  
02. Určení ověřovatelů zápisu 
 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 9. 11. 2004 Mgr. Hlava a Ing. Strnad nevznesli 
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připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Holčapek a paní 
Venzarová. 

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

Juránek. 
 
Ing. Strnad – v jaké fázi je převod Hůrky? 
 
p. Juránek – žádost byla odeslána do Pardubic na Vojenskou ubytovací správu. V tuto chvíli 

nemá město o převodu žádné novější zprávy. 
 
Ing. Strnad – jak se bude postupovat po převedení Hůrky na město? 
 
p. Juránek – bude vypsáno řádné výběrové řízení, při kterém se rozhodne o konečném 

provozovateli muzejních expozic. 
 
Ing. Strnad – usnesením RM bylo uloženo ředitelům příspěvkových organizací vypracovat 

výroční zprávu. Výroční zprávu nelze pro její objektivnost vypracovat před koncem roku.  
 
Mgr. Krabec – jednalo se o to, aby RM obdržela od ředitelů příspěvkových organizací 

materiál, který by sloužil jako podklad k diskuzi pro připravovaný rozpočet města pro rok 
2005.  

 
p. Vyšohlíd – upozornil na chybu v zápise z minulého zastupitelstva, kde je napsáno „Ing. 

Bouška – na žádost podá informace každý odbor, protože jsou dlužníci z více odborů. 
Kontrolovat dlužníka, který prošel rozhodnutím ZM by měl finanční výbor.“ Žádá o 
změnu v zápisu pokud došlo k chybě. 

 
p. Juránek – dojde ke kontrole se zvukovým záznamem jednání a pokud skutečně došlo 

k chybě, bude zápis opraven. 
 
 

4.1. Služby města Králíky, s.r.o. – finanční plán na rok 2005 
 
Mgr. Krabec - uvedl bod a předal slovo ekonomické poradkyni Ing. Pokorné. 
 
Ing. Pokorná – přednesla zastupitelstvu finanční plán SMK, s.r.o. Podrobně vysvětlila 

základní ekonomické a majetkové vztahy v nové společnosti. Základním principem je, že 
město žádný majetek do nové společnosti nevkládá – nejvýznamnější majetkové celky, tj.  
ČOV, bytový fond, tepelná zařízení, budou společnosti pronajaty za nájemné ve výši 
odpisů. Společnost je pro potřeby podrobného sledování účetnictví rozdělena na 11 
hospodářských středisek, z nichž většina nebude ziskových (veřejná zeleň, správa WC, 
hřbitov, údržba komunikací). Přesto finanční plán na rok 2005 předpokládá mírný zisk. Je 
třeba, aby společnost získávala zakázky i zvenčí, nikoliv jen od města. Finanční plán 
dosud neřeší nákup svozového vozu na odpady. Je třeba podrobné analýzy a rozhodnutí 
ZM.     

 
Mgr. Krabec – shrnul zásadní body, především fakt, že město má svůj majetek ochráněn a 

společnosti jej pouze pronajímá. SMK je v tuto chvíli v nájmu v areálu TS. Tento majetek 
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by měl být po ukončení ručení tímto majetkem vložen do základního kapitálu s.r.o., tedy 
pravděpodobně ke konci příštího roku.  

Mgr. Holčapek – co znamená „hygienizace kalů“? 
 
p. Langhans – jedná se o přimíchávání vápna do stávajících kalů, aby jich bylo možno 

používat jako zemědělské hnojivo. 
 

 
4.2 Majetkové operace  

 
 
4.2.1. Prodej volného bytu č. 4 v čp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách 
Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje volného bytu č. 147/4 v ul. Pivovarská a 

spoluvlastnického podílu ve výši 92/1000 na st.p.č. 249 a společných částech domu vše 
v k.ú. Králíky za minimální kupní cenu 13.798,-- Kč. Ve stanoveném termínu o koupi 
projevili zájem dva žadatelé – paní Bajzová a pan Randis. Po rozlepení obálek na jednání 
RM bylo konstatováno, že nejvyšší nabídka byla od pana Randise, který nabídl za 
nemovitost 32.300,-- Kč. 

ZM/2004/13/226: ZM schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 147/4 v ul. Pivovarská a 
spoluvlastnického podílu ve výši 92/1000 na st.p.č. 249 a společných částech domu 
vše v k.ú. Králíky panu Pavlu Randisovi, Velká Morava 11 za kupní cenu 32.300,--
Kč. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno, Mgr. Stejskal a p. Vyšohlíd jsou již přítomní) 

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

x + + + + + + + + + 0 + + + + 
 
 
4.2.2. Prodej nebytové jednotky – garáže č. 816/126 v ul. Leoše Janáčka v Králíkách 
Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje nebytové jednotky – garáže č. 816/126 v ul. Leoše 

Janáčka a spoluvl. podílu ve výši 6/1000 na st.p.č. 1391/1 a společných částech domu vše 
v k.ú. Králíky za minimální kupní cenu 46.950,-- Kč. Ve stanoveném termínu o koupi 
projevili zájem dva žadatelé – manželé Marešovi a pan Šponar. Po rozlepení obálek na 
jednání RM bylo konstatováno, že nejvyšší nabídka byla od manželů Marešových, kteří 
nabídli za nemovitost 73.000,-- Kč. 

ZM/2004/13/227: ZM schvaluje prodej nebytové jednotky – garáže č. 816/126 v ul. Leoše 
Janáčka a spoluvlastnického podílu ve výši 6/1000 na st.p.č. 1391/1 a společných 
částech domu vše v k.ú. Králíky manželům Ing. Vilému a RNDr. Evě Marešovým, 
Králíky 816 za kupní cenu 73.000,-- Kč. 

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
 
 
4.2.3. Prodej bytů č. 3 a 4 v čp. 188 v k.ú. Dolní Boříkovice dle zákona č. 72/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů  
Obsah: Na základě usnesení ZM/2003/14/278 ze dne 09.12.2003 zaslal MO oprávněným 

nájemcům nabídky převodu jednotky do vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. O koupi projevil zájem zatím oprávněný nájemce bytu č. 3 za kupní 
cenu 84.581,-- Kč a oprávněný nájemce bytu č. 4 za kupní cenu 60.081,-- Kč. 

ZM/2004/13/228: ZM schvaluje prodej bytu č. 3 v čp. 188 v Dolních Boříkovicích a 
spoluvl. podílu ve výši 313/1000 na pozemku st.p.č. 221 a společných částech domu 
vše v k.ú. Dolní Boříkovice oprávněnému nájemci paní Anně Navrátilové, Dolní 
Boříkovice 188 za kupní cenu 84.581,-- Kč.  

 3



Zároveň ZM schvaluje prodej bytu č. 4 v čp. 188 v Dolních Boříkovicích a spoluvl. 
podílu ve výši 171/1000 na pozemku st.p.č. 221 a společných částech domu vše v k.ú. 
Dolní Boříkovice oprávněnému nájemci paní Evě Matoulkové, Dolní Boříkovice 188 
za kupní cenu 60.081,-- Kč.  

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
 
 
4.2.4. Prodej 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. 
MO  na základě usnesení ZM písemně informoval stávající uživatele manžele Pavelkovi 
o záměru města prodat pozemky. Dne 29.11.2004 sdělila paní Pavelková, že o užívané 
pozemky nemají zájem. Zároveň RM zatížila pozemek p.p.č. 306/11 v k.ú. Dolní Lipka 
věcným břemenem – podzemní vedení kanalizace. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 14.950,-- Kč. 

ZM/2004/13/229: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 306/11 a 306/12 v k.ú. Dolní 
Lipka manželům Milanu a Šárce Cikrýtovým, Dolní Lipka 53 za kupní cenu 
14.950,-- Kč. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 

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

x + + + 0 + + + + + 0 + + + + 
 
 
4.2.5. Prodej 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 2719 m2, pozemek p.p.č. 86 je zatížen nájemním vztahem. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 56.578,-- 
Kč. 

ZM/2004/13/230: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 84, 86 a 1318 v k.ú. Heřmanice u 
Králík společnosti ONTL Lanškroun, s.r.o., IČ 47472383, Králíky 357 za kupní cenu 
56.578,-- Kč. 

Hlasování: 9:0:5(schváleno) 

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

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

 

 
4.2.6. Prodej 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. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena 100,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 2.578,-- Kč. 

ZM/2004/13/231: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 769/9 v k.ú. Králíky paní Aleně 
Jiráskové, Králíky 814 za kupní cenu 2.578,-- Kč. 

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
 
 
4.2.7. Prodej 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. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní 
cena 50,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 157.837,-- Kč. 
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ZM/2004/13/232: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 759/3 a 753/2 v k.ú. Králíky panu 
Petru Čumovi, Králíky 741 za kupní cenu 157.837,-- Kč. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 

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

x + + + + + + + 0 + + + + + 0 
 
 
4.2.8. Prodej pozemku st.p.č. 218 v k.ú. Červený Potok 
Obsah: O koupi pozemku pod stavbou stodoly požádali manželé Pařízkovi za účelem 

majetkoprávního vypořádání. 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. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena  
80,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 14.032,-- Kč. Zároveň o koupi tohoto 
pozemku požádali manželé Pecháčkovi za účelem realizace stavby pro bydlení. 

 
p. Pecháček – na st.p.č. 218 a části st.p.č. 73 chce stavět. 
 
p. Juránek – pan Pařízek vlastní na těchto pozemcích stavbu. Není možné prodat pozemek 

pod stavbou někomu jinému než vlastníkovi stavby. Vlastnictví stavby p. Pařízek řádně 
doložil. 

 
ZM/2004/13/233: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 218 v k.ú. Červený Potok 

manželům Jaroslavu a Marcele Pařízkovým, Červený Potok 21 za kupní cenu 
14.032,-- Kč. 

Hlasování: 10:0:4 (schváleno) 

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

x + 0 + 0 0 + + + + + + 0 + + 
 
 
4.2.9. Záměr prodeje pozemků st.p.č. 14/2, p.p.č. 125/2 a části p.p.č. 127 v k.ú. Dolní 

Boříkovice 
Obsah: Paní Urbanová si požádala o koupi pozemku p.p.č. 125/2 v k.ú. Dolní Boříkovice za 

účelem scelení pozemku. Dle odboru VTS je pozemek užívaný žadatelem, na pozemku 
nejsou zařízení ve vlastnictví města. Dle odboru RR není ÚP zpracován, okolní pozemky 
jsou ve vlastnictví žadatelky a jejího bratra. Předmětem prodeje by měl být i pozemek 
st.p.č. 14/2 v k.ú. Dolní Boříkovice, který tvoří dvůr a na pozemku stojí drobné stavby 
žadatelky. A dále v souvislosti s realizací stavby pilnice dojde k oplocení části pozemku 
p.p.č. 127 v k.ú. Dolní Boříkovice, část pozemku tvoří původní cesta, která je rovněž 
v majetku města. Pozemky žadatelka užívá a již v minulosti si požádala o koupi pozemků 
z důvodu realizace stavby pilnice, po vydání souhlasu se stavbou však žádost o koupi 
zrušila. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu u st.p. 50,- Kč/m2 a u p.p. 10,- Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem.  

ZM/2004/13/234: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 14/2, p.p.č. 125/2 a části 
p.p.č. 127 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu u st.p. 50,- Kč/m2 a u p.p. 10,- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 

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

x + + + + + + + + + 0 0 + + + 
 
 
4.2.10. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 570/2 v k.ú. Králíky 
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Obsah: O koupi části pozemku požádali manželé Uhlířovi za účelem scelení pozemku a 
užívání zahrady, o druhou část pozemku požádali manželé Špičkovi. Jedná se o pozemek 
o výměře 1143 m2, část pozemku mají v pronájmu manželé Uhlířovi, druhou část 
pozemku mají v pronájmu manželé Jiráskovi a Štenclovi. Dle odboru VTS by prodej 
nebyl v souladu se schváleným územním plánem, na pozemku je navrženo parkoviště pro 
lyžařský vlek a návštěvníky kláštera. Přes pozemek vede vysoké napětí a odvodňovací 
příkop. Dle odboru RR je ÚP schválen, funkční využití – parkoviště. RM nedoporučila 
prodej. 

ZM/2004/13/235: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 570/2 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 

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

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

 

 

 
4.2.11. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 347 v k.ú. Červený Potok 
Obsah: O koupi části pozemku požádali manželé Pecháčkovi za účelem přístupu k přípojce 

vodovodu k nemovitosti čp. 59 a za účelem parkování a údržby pozemku. Dle odboru 
VTS je nutno zachovat příjezd k nemovitosti čp. 66 v k.ú. Červený Potok. Přes pozemek 
vede vodovodní přípojka pro rodinný dům žadatele. Dle odboru RR není ÚP zpracován, 
v případě užívání pozemku k parkování vozidel je nutno provést tech. opatření proti 
znečišťování podzemních vod.  
Pozemek má v současné době v pronájmu pan Pařízek, pozemek je zatížen věcným 
břemenem – právo chůze a jízdy pro vlastníka nemovitosti čp. 66 v k.ú. Červený Potok. 
RM nedoporučila prodej. 

ZM/2004/13/236: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 347 v k.ú. 
Červený Potok. 

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
 
 
4.2.12. Směna pozemků p.p.č. 332/1, 2074/35 a st.p.č. 1632 v k.ú. Králíky ve vlastnictví 

města za pozemky p.p.č. 332/3 a 3304 v k.ú. Králíky ve vlastnictví Hudetzových 
Obsah: Město Králíky dne 11.05.2001 uzavřelo s manžely Hudetzovými smlouvu o smlouvě 

budoucí na prodej části pozemku p.p.č. 332/1 v k.ú. Králíky. V současné době je již 
vypracován geometrický plán se zaměřením chodníku u nemovitosti čp. 303 v k.ú. 
Králíky. Dle nového zaměření je město Králíky vlastníkem p.p.č. 2074/35, st.p.č. 1632 a 
p.p.č. 332/1 v k.ú. Králíky o celkové výměře 48 m2. Pozemky p.p.č. 332/3 a 3304 v k.ú. 
Králíky o výměře 4 m2 tvoří část chodníku a jsou ve vlastnictví manželů Hudetzových. 
Odbor VTS a MO navrhuje směnu pozemků. Kupní cena je stanovena dle smlouvy o 
smlouvě budoucí ve výši 200,-- Kč/m2. Náklady spojené se sepsáním a vyhotovením 
kupní smlouvy se zavázal uhradit kupující. RM doporučila směnu pozemků. 

ZM/2004/13/237: ZM schvaluje záměr směny pozemků p.p.č. 332/1, 2074/35 a st.p.č. 
1632 v k.ú. Králíky ve vlastnictví města Králíky za pozemky p.p.č. 332/3 a 3304 
v k.ú. Králíky ve vlastnictví manželů Eduarda a Sylvy Hudetzových, Červená voda 
459, za kupní cenu 200,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá záměr 
směny pozemků zveřejnit. 

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
 
 
4.2.13. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 41/1 a části p.p.č. 1233 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: O koupi pozemků požádala paní Ziglerová z Prostějova za účelem scelení a údržby 

pozemků. Dle odboru VTS se na pozemku p.p.č. 41/1 nenachází podzemní zařízení, 
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pozemek je užíván jako louka. Pozemek p.p.č. 1233 je cesta, která zabezpečuje přístup na 
zemědělské pozemky  ve vlastnictví PF ČR. Doporučuje buď vytyčit nový sjezd na státní 
silnici, nebo počkat s prodejem pozemku. Dle odboru RR není ÚP zpracován, na st.p.č. 
41 je objekt chaty č.e. 4 ve vlastnictví fyzické osoby, která část pozemku p.p.č. 41/1 
užívá jako zahradu a je zastavěn drobnými stavbami. Jelikož zaměření nového sjezdu je 
nákladné a pozemky nejsou ve vlastnictví města, doporučuje MO prodej části pozemku 
p.p.č. 1233 v k.ú. Heřmanice u Králík odložit. Oznámení o záměru prodeje pozemku 
p.p.č. 41/1 v k.ú. Heřmanice u Králík bylo sděleno vlastníkovi nemovitosti č.e. 4, který  
projevil zájem o koupi části pozemku p.p.č. 41/1. Pozemek v tomto rozsahu mají v 
pronájmu. Zároveň se k prodeji pozemku p.p.č. 1233 v k.ú. Heřmanice u Králík vyjádřila 
paní Švecová, která z důvodu obdělávání pozemků používá cestu jako přístupovou 
komunikaci, tuto cestu rovněž používá pan Bartoníček a pan Vonz. 
RM nedoporučila prodej části pozemku p.p.č. 1233 v k.ú. Heřmanice u Králík, zároveň 
doporučila prodej pozemku p.p.č. 41/1 v k.ú. Heřmanice u Králík a navrhla kupní cenu 
20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2004/13/238: ZM neschvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1233 v k.ú. Heřmanice u 
Králík.  

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2004/13/239: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 41/1 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) 
 
 
4.2.14. Záměr prodeje části pozemků p.p.č. 280/2, 280/3, 270/1 a 271 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi části pozemků požádala ČR-Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Pardubice 

za účelem scelení pozemků. Jedná se o část pozemků o výměře cca 530 m2, na pozemku 
p.p.č. 270/1 v k.ú. Dolní Hedeč je zřízeno věcné břemeno vodovodní přípojky. Dle 
odboru VTS nejsou pozemky hospodářsky využívané. Dle odboru RR není ÚP 
zpracován, v minulosti byla plocha vyčleněná z obhospodařování, v lokalitě se nachází 
vstavače a rosnatky (biocentrum). Dle odboru ŽP jsou pozemky součástí VKP „Rosnatka 
v Dolní Hedeči“, s prodejem zásadně nesouhlasí z titulu ochrany této lokality. RM 
nedoporučila prodej. 

ZM/2004/13/240: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemků p.p.č.  280/2, 280/3, 
270/1 a 271 v k.ú. Dolní Hedeč. 

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
 
 
4.2.15. Žádost o přehodnocení stanoviska k prodeji pozemků v k.ú. Prostřední Lipka 

ZM/2004/11/203 
Obsah: ZM dne 12.10.2004 neschválilo prodej pozemků p.p.č. 1070/4, 180/1, 1070/3 a 

1070/5 v k.ú. Prostřední Lipka manželům Kopeckým, Králíky 291. Žadatel dne 
03.11.2004 požádal o přehodnocení zamítavého stanoviska k prodeji těchto pozemků. 
Žadatel je jediným uživatelem pozemků a o pozemky má zájem i přes skutečnost, že na 
pozemku p.p.č. 180/1 v k.ú. Prostřední Lipka vázne věcné břemeno – právo chůze a jízdy 
pro oprávněného pana Poláka. RM doporučila prodej pozemků. 
Zároveň na základě mapování majetku města došlo ze strany Katastrálního úřadu 
k oznámení o opravě chyby v katastru nemovitostí. V souboru popisných informací byl 
opraven zápis vlastnického práva k pozemkům st.p.č. 78 a 79 v k.ú. Prostřední Lipka, 
které byly evidovány v podílovém spoluvlastnictví Kopeckých. Opravou vzniklo 
k pozemkům st.p.č. 79/2 a 78/2 v k.ú. Prostřední Lipka o výměře 93 m2 duplicitní 
vlastnictví, tj. ve prospěch manželů Kopeckých a zároveň ve prospěch města. RM 
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doporučila majetkoprávní vypořádání dohodou o narovnání s tím, že manželé Kopečtí 
budou skutečnými vlastníky pozemků a městu zaplatí částku 10,-- Kč/m2, tj. 930,-- Kč. 

ZM/2004/13/241: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 1070/4, 1070/3, 1070/5 a 
180/1 v k.ú. Prostřední Lipka za kupní cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 

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

x + + + 0 + + + + + + + 0 + + 
 
ZM/2004/13/242: ZM schvaluje majetkoprávní vypořádání duplicitního vlastnictví 

pozemků st.p.č. 78/2 a 79/2 v k.ú. Prostřední Lipka dohodou o narovnání s tím, že 
manželé Josef a Leona Kopečtí budou skutečnými vlastníky pozemků a zároveň 
zaplatí městu Králíky částku ve výši 930,-- Kč.   

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
 
 
4.2.16. Dohoda o splácení dluhu – revokace usnesení ZM/2004/10/187 
Obsah: ZM dne 14.09.2004 schválilo dohodu o splácení dluhu za pozdní úhradu kupní ceny 

za prodej bytu mezi městem Králíky a povinným Františkem Golianem, Lichkov 12. Pan 
Golian dluží městu částku 6.158,-- Kč s 8% úrokem z prodlení od 24.02.2001 do 
zaplacení a náhradu nákladů řízení ve výši 6.825,-- Kč na základě rozsudku Okresního 
soudu Ústí n.O. Povinný zaslal městu jednu splátku ve výši 500,-- Kč a požádal o sepsání 
dohody o splácení. ZM dohodu schválilo, ale do dnešního dne dohoda ze strany 
povinného nebyla uzavřena a rovněž dluh nesplácí. 

ZM/2004/13/243: ZM revokuje usnesení ZM/2004/10/187 ze dne 14.09.2004 a schvaluje 
podat na povinného Františka Goliana, Lichkov 12 návrh na nařízení exekuce. 

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
 
 
4.2.17. Zrušení organizační složky Veřejné toalety 
Obsah: ZM dne 22.01.2001 zřídilo organizační složku Veřejné toalety s účinností od 

01.01.2001. K 01.01.2005 bude zajišťovat provoz veřejných WC společnost Služby 
města Králíky s.r.o. a to formou pronájmu či výpůjčky. RM doporučila zrušení 
organizační složky. 

ZM/2004/13/244: ZM ruší s účinností od 01.01.2005 organizační složku města Veřejné 
toalety. 

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
 
 
 

4.3 Změna obecně závazné vyhlášky 2/2001 
 
Mgr. Krabec – předal slovo předkladateli změny obecně závazné vyhlášky 2/2001. 
 

p.Brandejs – krátce bod uvedl: město získává za množství vytříděného odpadu platby od 
společnosti EKO-KOM. Protože je ve městě vedle systému svážení a třídění odpadu 
provozovaného městem ještě jedno sběrné místo (fi Vydrus), je možné i za zde vytříděný 
odpad získat finanční prostředky a snížit tak náklady na svoz odpadu. K tomu je nutno 
doplnit stávající vyhlášku města a zajistit řádné vykazování pro společnost EKO – KOM 
za celé Králíky. Z toho pak plyne možnost čerpání odměn za třídění odpadů pro město. 
Odhadovaný roční přínos do systému nakládání s odpady je 100 – 200 tisíc Kč.  
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ZM/2004/13/245: ZM schvaluje změnu článku 3 Obecně závazné vyhlášky Města 
Králíky č.2/2001 o zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním 
odpadem tak, že jako další místo pro shromažďování tříděného odpadu určuje areál 
firmy Vydrus s.r.o., Plynárenská 384, 561 69 Králíky. 

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 – předal slovo předkladateli vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
pro rok 2005. 

 

p.Brandejs – seznámil zastupitele s vyhláškou. 

 
p. Vyšohlíd – požádal o nový rozbor nákladů za svoz odpadu. Takový, aby každý zastupitel  

měl možnost posouzení jednotlivé položky a možnost zjistit, v které položce se dá ušetřit. 
 
Mgr. Krabec – vysvětlil, proč je v návrhu zvýšení poplatku za odpad. Ke zvýšení dochází 

z důvodu 14% navýšení DPH a z důvodu navýšení poplatku za skládkování o 100,- Kč/ t, 
které vychází povinně ze zákona. Po dobu existence placení za odpady novým způsobem, 
tedy paušálně na 1 osobu s trvalým bydlištěm v Králíkách, dosud město vždy sanovalo 
určitou část nákladů a nikdy (od r. 2001) poplatek nekryl veškeré náklady (např. 2003 – 
poplatek 378,- Kč, skutečné náklady 408,- Kč).  

 
pí Králová – požádala ZM o řešení problému, který vznikne ve chvíli, kdy má člověk děti 

trvale pryč nebo na školách, ale mají zde trvalé bydliště a tím pádem za ně musí platit. 
Myslí si, že je nerozumné platit za něco, co nebylo vyprodukováno. 

 
Mgr. Krabec – systém platby za odpady má své výhody a nevýhody: k nevýhodám patří 

paušální platba – občan platí za provozování systému stejně, ať vyprodukuje 20 kg nebo 
20 t odpadu, je méně motivován ke třídění. K výhodám patří snadný klíč k výběru – občan 
mající trvalé bydliště v Králíkách, je povinen za odpad platit. Trvalé bydliště má každý 
občan právě a pouze 1 (nemůže tedy platit 2 x a nemůže se ani poplatku vyhnout). 
V poplatku má současně zahrnuty všechny služby s odpadem spojené – ve sběrném dvoře 
může složit jakýkoliv komunální odpad, včetně nebezpečného. Nic jej už nenutí odpadky 
vyhazovat v lese nebo je vysypat do sousedovy popelnice. Současná vyhláška umožňuje 
radě města na žádost ve zvláštních případech snížit nebo odpustit platbu za odpady – RM 
je využívá méně, protože systém je kalkulován na výběr částky od všech občanů – pokud 
zlevníme jednomu, museli bychom ostatním zdražit.   

 
p. Vyšohlíd – možností snížení ceny by bylo i v méně častějších svozech. 
 
Mgr. Krabec – z hygienických důvodů není vhodné svážet v delších intervalech. 
 
p. Jungvirt – město by mělo pouvažovat o možnosti svozu externí firmou.  
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p. Vyšohlíd – požádal o srovnání finančních nákladů na svoz spol. SMK s externí firmou. 
 
Mgr. Hlava – požádal o shrnutí důvodů, proč je poplatek vyšší než v loňském roce. 
 
p. Brandejs – 1) zvýšení poplatku za skládkování o 100 Kč/1 t odpadu, který povinně účtuje 

firma provozující skládku. 2) zdražení nafty, 3) zvýšení DPH o 14 %. 
 
Mgr. Krabec - Město nechce změnit svozovou firmu, protože do června platí smlouva s 

firmou v Rapotíně, jejíž podmínky jsou pro město velmi výhodné. Až smlouva vyprší, 
bude vypsáno řádné výběrové řízení na svoz odpadů. 

 
Mgr. Hlava – co může občan udělat, aby byl poplatek v příštím roce nižší. 
 
p. Brandejs – důsledněji třídit odpad – ubude směsný odpad, získáme více prostředků z EKO 

-KOMu. 
 
p. Vyšohlíd – navrhl protinávrh k připravenému usnesení.  
 
 
ZM/2004/13/246: ZM schvaluje výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2005 ve stejné 
výši jako za rok 2004 pouze s navýšením o 14 % za DPH. 
Hlasování: 2:11:1 (neschváleno) 

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

x - - - + - - 0 - - - - - - + 
 
ZM/2004/13/247: ZM schvaluje výši poplatku na rok 2005 ve výši 498,--Kč. 
Hlasování: 12:2:0 (schváleno) 

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

x + + + - + + + + + + + + + - 
 
ZM/2004/13/248: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Králíky č. 6/2004 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2005. 

Hlasování: 12:2:0 (schváleno) 

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

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

 
 
 
4.5. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2000 
 
 
Mgr. Krabec – předal slovo předkladateli vyhlášky č. 3/2000 panu Divíškovi. 
 
Bc. Divíšek – Dne 1. 1. 2005 nabývá účinnosti zákon číslo 561/2004 Sb., dále jen školský 

zákon. Tento právní předpis ruší zákon číslo 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve 
školství. Výši školného stanovuje dle vymezení stanoveném v § 123 školského zákona a 
příslušné prováděcí vyhlášky ředitel školy podle skutečných neinvestičních nákladů v 
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příslušném zařízení (MŠ, školní družina). Školné se stanoví v lednu nového kalendářního 
roku podle skutečných nákladů za uplynulý kalendářní rok. 

 
ZM/2004/13/249: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2004. 

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 

 
 

4.6. Rozpočtové změny 
 

Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání a schválení tyto úpravy rozpočtu: 
Zvýšení rozpočtu v příjmech a výdajích o dotace, zvýšení výdajů a financování o přijaté 
úvěry a další úpravy.  
RO 15/04 Dotace na výsadbu melioračních dřevin      23 100 Kč 
RO 16/04 Dotace na volby do senátu a krajských zastupitelstev    319 700 Kč 
RO 17/04 Grant na monitorovací techniku v depozitáři muzea       90 000 Kč 
RO 18/04 Dotace na založení biotopu lesního charakteru     886 732 Kč 
RO 19/04 Interní rozpočtové opatření     8 000 000 Kč 
RO 20/04 Interní rozpočtové opatření     1 706 400 Kč 
RO 21/04 Dotace na regeneraci městských památkových zón     670 000 Kč 
 
Celkem zvýšení příjmů o       3 695 932 Kč 
Celkem zvýšení výdajů o                11 695 932 Kč 
Celkem zvýšení financování o       8 000 000 Kč 
 
Příjmy po úpravě budou činit             105 265 202 Kč 
Výdaje po úpravě budou činit              118 451 402 Kč 
Financování                 13 186 200 Kč 

 
p. Vyšohlíd – předložil ZM zápis finančního výboru, který projednal a vzal na vědomí 

rozpočtová opatření 15 – 21/04. Dále finanční výbor bere na vědomí rozpočtové 
provizorium.  

 
ZM/2004/13/250: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení § 16 zákona číslo 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozpočtová opatření číslo 15, 16, 17, 18, 
19, 20 a 21, kterými se upravuje schválený rozpočet v příjmech o 3 695 932 Kč, ve 
výdajích o 11 695 932 Kč a ve financování o 8 000 000 Kč. 

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
 
4.7. Rozpočtové provizorium 

 
pí Pecháčková - Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh pravidel 

rozpočtového provizoria Města Králíky v době od 1.1.2005 do schválení rozpočtu města 
na rok 2005. A to s ohledem na skutečnost, že před 1. lednem roku 2005 nebude 
zastupitelstvem města schválen rozpočet města na rok 2005, je třeba, aby k zajištění 
plynulosti hospodaření Města Králíky a jím zřízených organizací byla pro období od 1. 1. 
2005 do schválení rozpočtu přijata pravidla rozpočtového provizoria. 

 
ZM/2004/13/251: ZM schvaluje ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tato pravidla rozpočtového hospodaření 
města Králíky v době od 1.1.2005 do schválení rozpočtu města na rok 2005: 
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1. Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, související s plynulým 
provozem Městského úřadu, města a organizací městem založených či zřízených. 
2. S výjimkou havarijních situací budou financovány pouze drobné akce oprav a 
údržby v jednotlivých případech nepřevyšující částku 40 000,- Kč a nedokončené 
smluvně sjednané akce oprav a údržby z roku 2004. 
3. V případě nevyčerpání finančních prostředků v roce 2004 na výdaje schválené 
v rozpočtu města na rok 2004, mohou být tyto výdaje realizovány v roce 2005 do 
výše rozdílu schváleného rozpočtu a skutečného čerpání v roce 2004. 
4. Rada města může na žádost statutárního orgánu města nebo statutárních orgánů 
organizací městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce 
investičního nebo neinvestičního charakteru v hodnotě do 100.000,-Kč v jednotlivém 
případě. Suma takto realizovaných výdajů nesmí překročit 200.000,-Kč. 
5. Kromě výše uvedených výdajů mohou být vynaloženy finanční prostředky na tyto 
účely:  
a) nákup pozemků v průmyslové zóně dle usnesení ZM/2004/10/186 ze dne 14.9.2004 
ve výši 130 000,-Kč. 
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době provizoria se stávají příjmy a výdaji 
rozpočtu po jeho schválení. 

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
 
 

05. Vstupy občanů 
 

Bc. Divíšek - při privatizaci Telecomu došlo k rozdělení státního podniku na dva subjekty. 
Pro správu státního majetku zůstala zbytková organizace. Tato organizace spravuje státní 
majetek a připravuje jej k privatizaci. V Králíkách byla provozována stanice dálkových 
kabelů. Majetek této organizace je spravován zbytkovou státní organizací. Navrhuji 
vedení města zahájit jednání o možnosti bezúplatného převodu tohoto majetku (sklady 
CO) na město. Jedná se o stejný postup jako v případě žádosti o převod tvrze Hůrka. 
 

Mgr. Krabec – RM bude o této otázce jednat.  
 
p. Jungvirt – ptá se, kde má město oficiální úřední desku, proč nebyla na úřední desce 

vyvěšena pozvánka na dnešní zasedání ZM. 
 
Ing. Bouška – stávající úřední deska je stále naproti KB. V budoucnosti bude v ulici Dlouhé. 
 
p. Pohl – vyjádřil se k diskuznímu příspěvku, který přednesl na listopadovém jednání 

zastupitelstva města zastupitel Ing. Strnad. Nezastává se p. Planky, ale upozornil na 
mnohé dlužníky města, kteří již několik let dluží městu nemalé částky a úspěšně se úhradě 
svých závazků vyhýbají. Dále ještě existují dlužníci, kteří své dlužné statisíce hradí 
pravidelnými splátkami, a to řádově několika stovkami měsíčně. Dle jeho názoru bylo 
rozhodnutí orgánů města o způsobu vyrovnání dluhu pana Planky správné. Je přesvědčen, 
že funkci člena obecního zastupitelstva by neměl vykonávat občan, který je v přímém 
pracovním poměru k obci, protože je de facto sám sobě nadřízeným. V závěru  vyzval Ing. 
Strnada ke zvážení svého dalšího setrvání v pozici zastupitele města Králíky. 

 
Ing. Strnad – město vyhrálo všechny soudní spory s  p. Plankou a mělo tedy postupovat 

jinak. Odstoupit jako zastupitel nehodlá. 
 
p. Pauk – upozornil na chátrající kříž na hřbitově a požádal o pomoc s jeho údržbou. 
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Mgr. Krabec – požádal p. Langhanse jako správce hřbitova, aby vzal žádost v patrnost. 
 
 
06. Vstupy zastupitelů  

 
Mgr. Krabec – Informoval ZM, že z důvodu velké časové vytíženosti není paní Mgr.  

Hamplové schopna poskytovat každodenní právní servis tak, jak jej stále přibývající 
agenda především státní správy žádá. Dohodou s ní tedy bude ukončena spolupráce 
s účinností od 1. 1. 2005. Nedokončené právní spory Mgr. Hamplová dovede do konce. 
Nové soudní kauzy budou zadávány ad hoc. Každodenní právní služby bude po uzavření 
smlouvy vykonávat Mgr. Urban, který nyní pro město vykonává přestupkovou agendu.  
V pátek proběhlo výběrové řízení na místo správce sportovního areálu. Jméno vítěze bude 
oznámeno později. 
Město obdrželo od partnerského města Villmaru pozvánku na konec června 2005 do 
Villmaru.V tomto termínu se konají v blízkém Weilburgu Dny Hesenska, na tuto akci 
jsme srdečně zváni. Město předpokládá účast 1 autobusu na 5 denní návštěvu (2 dny na 
cestu, 3 dny pobytu), jejímž vyvrcholením bude účast ve slavnostním průvodu na Dnech 
Hesenska ve Weilburgu dne 26.6.2005. 
 
 

Starosta ukončil jednání ve 22:36 hod. 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Jan Holčapek         Jarmila Venzarová 
 
 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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