
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 14 

konaného dne 9. prosince 2003 
 

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

01.  Zahájení a prezence 
02.  Určení ověřovatelů zápisu 
03.  Slib nového člena ZM 
04. Zprávy z jednání rady města   
05. Hlavní jednání 

5.1 Majetkové operace  
5.2 Změna zřizovacích listin ZŠ Moravská a ZŠ 5. května, školní jídelna, 

městská knihovna 
5.3 Vyhláška o místních poplatcích  
5.4 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
5.5 Rozpočtová opatření  
5.6 Rozpočtové provizorium a příprava rozpočtu 2004 
5.7.Vybudování skládky inertního odpadu  
5.8. Vybudování domu s pečovatelskou službou  
5.9 Žádost o dotaci na dokončení sportovního areálu 
5.10 Služby města Králíky, s.r.o.  
 

06. Vstupy občanů  
07. Vstupy zastupitelů 

 
 
 



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

navrhl doplnění programu dnešního ZM body 5.7, 5.8, 5.9, a v bodě 5.2 doplnění o školní 
jídelnu a městskou knihovnu. Takto byl program jednání schválen. 

 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
Ověřovatelé zápisu z minulého jednání ZM dne 11.11.2003 Mgr. J. Berková a  MUDr. M. 

Špičková nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu jsou pan Mgr. Stejskal a Mgr. 
Němeček. 

Hlasování: 11:0:2 (zdrželi se Mgr. Stejskal, Mgr. Němeček) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + 0 + +  + + 0 + + + + + x 
 
 
 
03. Slib nových členů ZM 
Protože se paní Pavlína Kubáňová  (z rodinných důvodu) vzdala svého mandátu v ZM, 

nahrazuje ji a skládá slib členky ZM do rukou starosty paní Jarmila Venzarová. Paní 
Venzarová se tímto stává  členkou ZM Králíky. Starosta poděkoval odcházející člence za 
její práci a nové člence ZM popřál hodně úspěchů.   

 
 
04. Zprávy rady města 
 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl pan Juránek. 
Ing. Strnad – nerozumí bodu o vyjádření kontrolního výboru. 
p. Juránek – jedná se o prokontrolování výběrového řízení ohledně živnostenského listu pana 
Jungvirta. 
Mgr. Krabcová – kontrolní výbor kontroloval usnesení rady, nikoli Klub Na Střelnici. 
 
 
 
05. Hlavní jednání 

 
5.1 Majetkové operace  

 
1. Prodej části pozemku p.p.č. 570/6 v k.ú. Králíky (nově označena jako p.p.č. 570/25 
v k.ú. Králíky) 
Obsah: O koupi pozemku o výměře 151 m2 požádali manželé Heclovi. Jedná se o pozemek, 

který mají žadatelé v pronájmu, mají ho oplocen a užívají ho jako zahradu. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 50,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem, 
tj. 10.220,-- Kč. 

ZM/2003/14/265: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 570/25 v k. ú. Králíky 
manželům Otakaru a Janě Heclovým, Králíky 813 za kupní cenu 10.220,-- Kč. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 



2. Prodej částí pozemku p.p.č. 460 (nově označena jako p.p.č. 460/2) a pozemků p.p.č. 
478/1 a 478/2 vše v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemků o celkové výměře 849 m2 požádali manželé Musilovi. Jedná se o 

pozemek, který mají žadatelé v užívání. V případě prodeje pozemku p.p.č. 460 v k.ú. 
Dolní Lipka bylo nutné oddělit příjezdovou cestu. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 20,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 22.570,-- Kč. 

ZM/2003/14/266: ZM schvaluje prodej pozemků p. p. č. 460/2, 478/1 a 478/2 v k. ú. Dolní 
Hedeč manželům Daliboru a Aleně Musilovým, Olomouc 38 za kupní cenu 22.570,- 
Kč. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + + + + + + + + + 0 + + x 
 
 
3. Prodej pozemků p.p.č. 27, 46 a 1177/2 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: O koupi pozemků požádala paní Švecová (SHR) za účelem zemědělského využití a 

scelení pozemků. Jedná se o pozemky o výměře 3018 m2. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 10,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 32.295,-- Kč. 

ZM/2003/14/267: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 27, 46 a 1177/2 v k.ú. Heřmanice 
u Králík paní Květoslavě Švecové, SHR, Heřmanice 12 za kupní cenu 32.295,-- Kč.  

Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + + + + + + + + 0 + + + x 
 
 
4. Prodej pozemků st.p.č. 55 a p.p.č. 333, 360/1 v k.ú. Dolní Hedeč  
Obsah: O koupi pozemků o výměře st.p. 122 m2 a p.p. 868 m2 požádali manželé Vašinovi za 

účelem zajištění přístupu k nemovitosti. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní 
cena u st.p. 50,-- Kč/m2 a u p.p. 20,- Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 25.230,- Kč. 

ZM/2003/14/268: ZM schvaluje prodej pozemků st.p.č. 55 a p.p.č. 333, 360/1 vše v k.ú. 
Dolní Hedeč manželům Josefu a Marii Vašinovým, Dolní Hedeč 30 za kupní cenu 
25.230,-- Kč. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + + + + + + + + + 0 + + x 
 
 
5. Záměr prodeje pozemků st.p.č. 76 a p.p.č. 387/1, 387/2 v k.ú. Červený Potok  
Obsah: Manželé Bajerovi z Čebína požádali o koupi pozemků za účelem zřízení zahrady, 

údržbě pozemku naproti nemovitosti, kterou vlastní, a dále v budoucnu ke stavbě 
nemovitosti. Odbor VTS s prodejem souhlasí, jedná se o svažitý pozemek, na kterém je 
umístěno vedení NN a sloup veř. osvětlení, nutno zachovat příkop u místní komunikace. 
Dle odboru RR není pro obec ÚP zpracován. Jedná se o pozemek st.p. – zbořeniště o 
výměře 198 m2, poz. parcely o výměře 337 m2. RM doporučila prodej a zároveň zatížila 
pozemek p.p.č. 387/2 v k.ú. Červený Potok věcným břemenem – umístění sloupu 
veřejného osvětlení. Navrhla kupní cenu u st.p. 50,-- Kč/m2 a u p.p. 20,-- Kč/m2+náklady 
spojené s převodem. 



ZM/2003/14/269: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 76 a p.p.č. 387/1, 387/2 
v k.ú. Červený Potok za kupní cenu – u st.p. 50,-- Kč/m2 a u p.p. 20,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 
6. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 2072/31 v k.ú. Králíky  
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Hošpes z Králík za účelem scelení pozemku a 

z důvodu údržby objektu na st.p.č. 408 v k.ú. Králíky, kterou vlastní. Jedná se o pozemek 
o výměře 150 m2. Odbor VTS s prodejem pozemku souhlasí, pozemek je přilehlý ke 
stavební parcele ve vlastnictví žadatele. Přes pozemek vede kanalizační sběrač, kterým je 
částečně znehodnocen. Dále žadatel dal souhlas s umístěním kanalizace na své stavební 
parcele, proto navrhuje toto zohlednit při stanovení kupní ceny.  Dle odboru RR je ÚP 
zpracován, pozemek veden jako zeleň v obytné zástavbě. RM doporučila prodej pozemku 
a navrhla kupní cenu 40,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem. 

ZM/2003/14/270: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 2072/31 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 40,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 
7. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 223 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi části pozemku o výměře cca 300 m2 požádali manželé Brůnovi z Králík za 

účelem rozšíření zahrady z důvodu údržby objektů na st.p.č. 671 v k.ú. Králíky. Jedná se 
o část pozemku, která navazuje na nemovitosti žadatele. Odbor VTS s prodejem části 
pozemku souhlasí, jedná se o rozšíření zahrady. Dle odboru RR je ÚP zpracován, 
pozemek je určen k zástavbě RD. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 50,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem. 

ZM/2003/14/271: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 223 v k.ú. Králíky 
za kupní cenu 50,-- 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 

+ + + + 0 + + + + + 0 + + + x 
 
 
8. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 695/2 v k.ú. Horní Lipka 
Obsah: O prodej pozemku požádali manželé Kováčovi za účelem scelení pozemku. Pozemek 

je u nemovitosti čp. 73, kterou žadatelé vlastní. Jedná se o pozemek o výměře 419 m2, 
který žadatelé udržují. Odbor VTS s prodejem souhlasí. Dle odboru RR není ÚP 
zpracován, jedná se o pozemek v blízkosti RD, zaplocený, na hranici vzrostlý strom, přes 
pozemek vede vrchní vedení NN. RM doporučila prodej pozemku a navrhla kupní cenu 
10,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem. 

ZM/2003/14/272: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 695/2 v k.ú. Horní Lipka 
za kupní cenu 10,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 10:0:4 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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



 
9. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 570/23 v k.ú. Králíky   
Obsah: O prodej pozemku o výměře 378 m2 požádala paní Kleknerová za účelem užívání 

zahrady. Pozemek má žadatelka v pronájmu a má ho oplocen. Odbor VTS s prodejem 
souhlasí. Dle odboru RR je ÚP zpracován, není určeno jiné využití než zemědělské, další 
návrhy až v novém ÚP. RM doporučila prodej pozemku a navrhla kupní cenu 50,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem. 

ZM/2003/14/273: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 570/23 v k.ú. Králíky za   
kupní cenu 50,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem a ukládá záměr zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 
10. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 848 v k.ú. Králíky  
Obsah: O prodej pozemku požádali manželé Tomešovi z Králík. Jedná se o pozemek – 

zastavenou plochu pod garáží o výměře 25 m2. Odbor VTS s prodejem souhlasí. Dle 
odboru RR je ÚP zpracován, pozemek je zastavěn řadovou garáží. RM doporučila prodej 
pozemku a navrhla kupní cenu 100,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem. 

ZM/2003/14/274: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 848 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 100,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem a ukládá záměr zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 
11. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 465/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Vladimír Štogryn z Dolní Hedeče za účelem rozšíření 

pozemku. Pozemek užívá a má ho v pronájmu, výměra pozemku 266 m2. Odbor VTS 
s prodejem souhlasí, přes pozemek vede vodovod. Dle odboru RR není ÚP zpracován. 
RM doporučila prodej pozemku a navrhla kupní cenu 10,-- Kč/m2+náklady spojené 
s převodem, zároveň pozemek zatížila věcným břemenem – podzemní vedení vodovodu. 

ZM/2003/14/275: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 465/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
za kupní cenu 10,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem a ukládá záměr zveřejnit. 

Hlasování: 10:0:4 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + + 0 + + + + + 0 0 0 + x 
 
 
12. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 223 v k.ú. Králíky 
Obsah: O prodej zbývající části pozemku požádal pan David Látal, Králíky 660 za účelem 

výstavby rodinného domku. O část pozemku si požádal pan Brůna za účelem údržby 
objektů u hranice pozemku. Jedná se o zbývající část o výměře cca 1530 m2. Dle odboru 
VTS vede přes pozemek veřejná kanalizace. S plánovanou výstavbou sídliště 
„Skřivánek“ bude třeba provést její rekonstrukci, dále mohou přes pozemek vést další 
inž. sítě. Do doby zpracování projektu nedoporučuje pozemek prodávat, později je nutné 
zřídit věcné břemeno. Dle odboru RR je ÚP zpracován, pozemek je určen k zástavbě RD. 
RM nedoporučila prodej pozemku. 

ZM/2003/14/276: ZM neschvaluje záměr prodeje větší části pozemku p.p.č. 223 v k.ú. 
Králíky. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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



 
13. Záměr prodeje části pozemků p.p.č. 247/3 v k.ú. Dolní Lipka, p.p.č. 533/5 v k.ú. 
Prostřední Lipka a p.p.č. 1278/5, 1151/1, 1281/1 a 1392 v k.ú. Horní Lipka  
Obsah: Správa a údržba silnic v rámci modernizace infrastruktury v pohraničních oblastech 

Pardubického kraje dodatečně žádá vlastníka pozemků o souhlas s předpokládaným 
záborem pozemků. Rozšíření silnic nebude v celé jejich délce, ale pouze v určitých 
místech, vybudováním tzv. výhyben. Předpokládaný zábor pozemků bude max. 4 m od 
krajnice. GP budou přesně zaměřeny zábory pozemků. ZM o záměru prodeje pozemků 
jednalo dne 08.07.2003. RM doporučila prodej části pozemků a navrhla kupní cenu 30,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem. 

ZM/2003/14/277: ZM schvaluje záměr prodej pozemků: 
- v k.ú. Dolní Lipka  část p.p.č. 247/3 
- v k.ú. Horní Lipka  část p.p.č. 1278/5, 1151/1, 1281/1, 1392 
 v k.ú. Prostřední Lipka část p.p.č. 533/5 
za kupní cenu 30,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 
14. Záměr prodeje nemovitostí v roce 2004 
Obsah: MO předložil seznam bytových domů a ostatních nemovitostí, které nejsou zatíženy 

zástavami, a které by byly vhodné k prodeji v roce 2004. Zároveň předložil způsob 
prodeje.  Odbor VTS z předloženého seznamu nedoporučil prodej domu čp. 359 v ul. 
Valdštejnova v Králíkách, domu čp. 264 v ul. Hluboká v Králíkách. Dále dává na zvážení 
prodej domů na Velkém náměstí, kde z nájmů nebytových prostor jsou určité příjmy 
potřebné na údržbu bytového fondu, ale především na vzhled domů na Velkém náměstí. 
Dále může město výrazně ovlivňovat využívání nebytových prostorů. MO se stanoviskem 
odboru VTS se ztotožňuje, neboť toto stanovisko je v souladu s Čl. 2. Směrnice Města 
Králíky o prodeji bytových domů z vlastnictví Města Králíky. Které domy k prodeji RM 
doporučila, je uvedeno v přiloženém seznamu. 

Ing. Kosuk -  proč se domy s více bytovými jednotkami mají prodávat jako celek. 
Mgr. Krabec – dům čp. 132, čp. 265, čp. 108 jsou ve špatném stavu a nájemníci nejeví zájem 

o koupi. 
ZM/2003/14/278: ZM schvaluje záměr prodeje nemovitostí včetně uvedeného způsobu 

prodeje: 
• čp. 132 v ul. Jana Opletala  4 b.j.  prodej nemovitosti jako celku 
• čp. 147 v ul. Pivovarská  3 b.j.  prodej jednotlivých bytů 
• čp. 188 Dolní Boříkovice  5 b.j.  prodej jednotlivých bytů 
• čp. 246 v ul. Dolní   3 b.j.  prodej jednotlivých bytů 
• čp. 265 v ul. Hluboká  6 b.j.  prodej nemovitosti jako celku 
• čp. 108 Dolní Boříkovice  1 neb.pr. prodej nemovitosti jako celku 
• čp. 816 v ul. L. Janáčka   1 b.j.  prodej jednoho volného bytu 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Dále ZM neschvaluje záměr prodeje nemovitostí včetně uvedeného způsobu prodeje: 
• čp. 347 v ul. Valdštejnova  6 b.j.  prodej jednotlivých bytů 
• čp. 349 v ul. Dlouhá   6 b.j.  prodej jednotlivých bytů 
• čp. 109 Dolní Boříkovice  1 neb.pr. prodej nemovitosti jako celku 
• čp. 264 v ul. Hluboká  5 neb.pr. prodej nemovitosti jako celku 
• čp. 274 na Velkém náměstí  7 b.j., 1 n.p. prodej jednotlivých jednotek 



• čp. 275 na Velkém náměstí  7 b.j., 1 n.p. prodej jednotlivých jednotek 
• čp. 359 v ul. Valdštejnova  4 b.j., 1 n.p. prodej nemovitosti jako celku 
• čp. 363 na Velkém náměstí   5 b.j., 2 n.p. prodej jednotlivých jednotek 
• čp. 366 na Velkém náměstí   4 b.j., 2 n.p. prodej jednotlivých jednotek. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 
15. Nové zaměření pozemků v k.ú. Dolní Lipka ZM/2003/09/192 
Obsah: Na základě usnesení ZM zadal MO ve spolupráci s odborem VTS oddělení pozemků u 

obchodu v k.ú. Dolní Lipka, o které si požádal pan Morávek. Z pozemků st.p.č. 54/1, 
54/2 a p.p.č. 284/3 byla oddělena část pro potřeby města Králíky. Tímto GP se změnilo 
označení parcel i jejich výměra. Podle nového zaměření jsou předmětem prodeje st.p.č. 
54/3 o výměře 195 m2 a p.p.č. 284/5 o výměře 1186 m2 v k.ú. Dolní Lipka. Jelikož při 
stanovení kupní ceny se vycházelo z předešlého zaměření a nová p.p.č. 284/5 vznikla i ze 
stavebních parcel, předložil MO tento bod RM k novému návrhu kupní ceny. RM 
doporučila prodej pozemků a navrhla kupní cenu u p.p. 20,-- Kč a u st.p. 50,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 41.190,-- Kč. 

ZM/2003/14/279: ZM schvaluje prodej pozemků st.p.č. 54/3 a p.p.č. 284/5 v k.ú. Dolní 
Lipka panu Martinu Morávkovi, Dolní Boříkovice 111 za kupní cenu 41.190,-- Kč. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + + + + + + + + 0 0 + + x 
 
 
16. Prodej staršího klavíru ZUŠ Králíky 
Obsah: Starosta předložil žádost paní ředitelky ZUŠ v Králíkách. Ta se obrací na ZM 

s žádostí o schválení prodeje klavíru (křídla) značky Petrof. Nástroj byl zakoupen pro 
školu v roce 1956 jako starší a jeho pořizovací cena byla 15.750,-Kč. Klavír doporučuje 
k prodeji z důvodu pořízení nového koncertního nástroje, který bude umístěn v sále 
školy. Stávající nástroj by vykoupila firma Piano servis Doležal z Lanškrouna za cenu 
40.000,- Kč. Paní ředitelka dále žádá, aby částku z prodeje staršího nástroje mohla 
použít na zakoupení nových lavic a židlí do učebny hudební nauka . 

ZM/2003/14/280: ZM schvaluje prodej klavíru (křídla) značky Petrof firmě Piano servis 
Doležal z Lanškrouna za cenu 40.000. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 
17. Nákup nových lavic do učebny hudební výuky 
ZM/2003/14/281: ZM Souhlasí s nákupem nových lavic a židlí  do učebny hudební výuky 

v částce 40000,-Kč. 
Hlasování: 10:0:4 (schváleno) 
Mgr. Krabec - informoval o záměru Krajského úřadu Pardubického kraje v budoucnu převést 

zřizovatelské pravomoci u ZUŠ na obce. Krajský úřad nás písemně o tomto záměru 
dosud neinformoval a ústně přislíbil, že nechce obce nutit, aby byly zřizovateli svých 
ZUŠ, není-li to jejich svobodná vůle. 

 
 
 



5.2 Změna zřizovacích listin ZŠ Moravská a ZŠ 5. května, Školní jídelna, 
Městská knihovna 

   
5.2.1. Změny zřizovacích listin ZŠ Moravská a ZŠ 5. května  

Obsah: Mgr. Krabec přečetl dopis ředitele Krajského úřadu. Krajský úřad posoudil usnesení 
ZM č.j. ZM/2003/11/222 a ZM/2003/11/223 ze dne 14. 10. 2003 a vyzval Město Králíky 
ke zjednání nápravy podle platných právních předpisů. Dílčí usnesení navržené zastupiteli 
města je v rozporu se zákonem číslo 128/2000 Sb. – zákon o obcích.Starosta města navrhl 
sloučit původní body 5.2.01 a 5.2.02 do jednoho bodu – revokace usnesení a schválení 
předložených zřizovacích listin. 

 
Návrh znění bodu V zřizovacích listin škol: 
- bod V Statutární orgán: 

Základní škola Králíky,  Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí 
Statutárním orgánem Základní školy Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí je její 
ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města s přihlédnutím k výsledkům výběrového 
řízení. Za organizaci jedná tak, že k napsané nebo vytištěné firmě (razítko organizace) 
připojí svůj vlastnoruční podpis. 

Základní škola Králíky, 5.května 412, okres Ústí nad Orlicí 
Statutárním orgánem Základní školy Králíky, 5.května 412, okres Ústí nad Orlicí je její 
ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města s přihlédnutím k výsledkům výběrového 
řízení. Za organizaci jedná tak, že k napsané nebo vytištěné firmě (razítko organizace) 
připojí svůj vlastnoruční podpis. 

ZM/2003/14/282: ZM souhlasí s revokací usnesení ZM č. ZM/2003/11/222 a 
ZM/2003/11/223 v bodě V a schvaluje úplné znění předložených zřizovacích listin: 

- Základní škola Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí 
- Základní školy Králíky, 5.května 412, okres Ústí nad Orlicí 
Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 

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

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

5.2.2 Změna zřizovací listiny Městské knihovny Králíky 
Obsah: Na svém zasedání dne 11. 11. 2003 odložilo zastupitelstvo projednání bodu 4.2.01 – 

změna zřizovací listiny Městská knihovna Králíky – č.j. ZM/2003/13/259. Stanovisko 
krajského úřadu již bylo zastupitelům doručeno. Na základě zápisu auditorské firmy je 
nutné provést opravu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Králíky. 
Vzhledem k jednotné úpravě zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných 
obcí, bylo v této souvislosti vypracováno úplné znění zřizovací listiny: 
Opravy původní zřiz. listiny: 

       -  bod IV Statutární orgán 
kompetence statutárního orgánu   
stanovení způsobu podepisování ředitele organizace a jeho zástupce 

ZM/2003/14/283: ZM schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská 
knihovna Králíky v bodě IV a schvaluje úplné znění předložené zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Městská knihovna Králíky. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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



 
 
 

5.2.3 Změna zřizovací listiny Školní jídelny, Moravská, Králíky 
Obsah: Na svém zasedání dne 11. 11. 2003 odložilo zastupitelstvo projednání bodu 4.2.01 – 

změna zřizovací listiny Městská knihovna Králíky – č.j. ZM/2003/13/259. Stanovisko 
krajského úřadu již bylo zastupitelům doručeno. Školní jídelna zajišťuje rozvoz stravy pro 
mateřské školy. Zřizovací listinu organizace je nutné doplnit o tyto činnosti, dále je nutné 
na základě požadavku auditorské firmy doplnit způsob vystupování statutárního orgánu 
organizace. Při kontrole v registru sítě škol bylo zjištěno, že bývalý správce registru sítě 
škol – školský úřad Ústí nad Orlicí změnil název školní jídelny a tuto změnu neoznámil 
zřizovateli. Původní název příspěvkové organizace zněl takto: Školní jídelna, Moravská, 
Králíky. 
Zřizovací listina byla  upravena takto: 
- bod II Název organizace 
Školní jídelna Králíky, Moravská 647 
- bod IV Doplňková činnost 
Vložení dalšího bodu: 
g) autodoprava 
bod V Statutární orgán 

  stanovení způsobu podepisování ředitele organizace a jeho zástupce 
Ing. Strnad – žádá, aby pan Divíšek na příští ZM donesl zřizovací listinu Klubu Na Střelnici. 
p. Večeř – autodoprava patří do doplňkové činnosti, výhradně na převoz stravy  pro 

zřizovatele, příspěvkové organizace a v menší službě pro zaměstnance, nikoli pro služby 
veřejnosti. 

ZM/2003/14/284: ZM schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní 
jídelna, Moravská, Králíky  v bodě II, IV , V a schvaluje úplné znění předložené 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna Králíky, Moravská 647. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 + + + + + + + + + 0 + + + x 
 
 
Mgr. Hlava – navrhuje, aby RM předjednávala veškeré změny ve vedení zřizovacích 

organizací města se ZM. 
ZM/2003/14/285: ZM schvaluje, aby RM veškeré změny ve vedení organizací zřizovaný 

městem Králíky budou předem projednány na ZM.  
Hlasování: 6:6:2 (neschváleno) 

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

0 - + - + 0 - - - - + + + + x 
 
 
 
5.3 Vyhláška o místních poplatcích  

 
Obsah: ZM diskutovalo o zapracovaných pozměňovacích návrzích předložených 

předkladateli - odboru vnitřních věcí - na minulém řádném jednání. Změny byly 
projednány nejprve jednotlivě, a poté byla vyhláška přijímána jako celek. 

Článek 2. – Poplatek ze psů: 



Mgr. Hlava – proč není rozdíl mezi majiteli psů bydlící v rodinném domě se zahradou nebo 
v domech s více bytovýma jednotkami. 

p. Macháček -  bylo by těžko dohledatelné, pokud držitel psa není současně také majitelem 
pozemku. 

Hlasování: 12:1:1 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ 0 + + + + + + + + + + + - x 
Článek 3. Poplatek z ubytovací kapacity 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
Článek 4. – Poplatek za užívání veřejného prostranství 
p. Macháček – došlo ke změně sazby poplatku za užívání veřejného prostranství 

v krátkodobém užívání do 15 dnů mimo tržnici ze 30,- Kč na 40.- Kč. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
ZM/2003/14/286: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Králíky č.7/2003 o 

místních poplatcích. 
Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 

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

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

 
 
5.4 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

 
Obsah: Vyhlášku uvedl p. Brandejs. V letošním roce byl poplatek ve výši 378,- Kč – cena 

byla stanovena na základě podkladů za rok 2002. Podle skutečných nákladů za 3 čtvrtletí 
letošního roku a kvalifikovaného odhadu nákladů za 4. čtvrtletí budou letošní náklady ve 
výši 408,- Kč na 1 občana. Skutečné letošní náklady budou známy až po ukončení roku, 
vyhláška však musí být platná od 1.1.2004.  

p. Brandejs – vzhledem tomu, že agentura Ekokom v letošním roce nepřispívá obcím na 
nákup nádob na tříděný odpad, bylo nutno částku, kterou město vynaložilo na nákup 
kontejneru zahrnout do nákladu na provoz systému třídění komunálního odpadu. 

Ing.Kosuk – se domnívá,že částka vybraná od obyvatel v roce 2002 je o zhruba 50 000 vyšší 
než kolik bylo do systému vloženo. 

p. Brandejs – si není jist správností údajů Ing. Kosuka, pravděpodobně nezapočítal faktury za 
rok 2002 došlé v roce 2003. Je si třeba uvědomit, že celková částka na provoz systému za 
kalendářní rok používaná při výpočtu výše poplatku nemůže být v době schvalování 
poplatku definitivní, protože řada plateb dobíhá až v následujícím roce. 

ZM/2003/14/287: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Králíky č. 6/2003 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění 
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2004. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 + + + + + + + + + + + + + X 
 

 
 



5.5 Rozpočtová opatření  
 
Obsah: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení tyto  

úpravy rozpočtu: 
17/03 Dotace na konání referenda o přIstoupení ČR k EU – 219,00 tis Kč ( Zvýšení 
rozpočtu na výdaje související s konáním referenda o přistoupení ČR k EU, které se 
konalo ve dnech 13. – 14. června 2003.) 

 18/03 Dotace na výsadbu dřevin – 11,00 tis Kč (Neinvestiční účelová dotace ze státního 
rozpočtu na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) za 
výkony, které byly provedeny do 30. 6. 2003.) 
19/03 Dotace na sociální dávky - -1000,00 tis Kč ( snížení souhrnného dotačního vztahu 
na vyplácení dávek sociální péče.) 
20/03 Dotace na rekultivaci skládky– 1830,30 tis Kč (Investiční dotace ze SFŽP ČR na 
rekultivaci uzavřené skládky TDO, Dolní Boříkovicích ve výši 1830 300K.) 
20/03 Půjčka na rekultivaci skládky -677.90 tis Kč ( Půjčka s úrokem 2 % ze SFŽP ČR na 
rekultivaci této skládky ve výši 677 900,- Kč. 
21/03 Interní rozpočtové opatření – 0,00 tis Kč (Úprava rozpočtu na základě usnesení 
RM/2003/42/780, RM/2003/42/788 a ZM/2003/08/162. Jedná se o přesun prostředků 
z akcí, které nebudou realizovány v takové výši, jak bylo schváleno na výdaje, u kterých 
se potřeba zvýšila nebo vyvstala oproti předpokládaným.) 
Úprava rozpočtu v příjmech, výdajích a financování o dotace a půjčku celkem: 
1 060,30 = celkem zvýšení příjmů v tis Kč 
1738,20 = celkem zvýšení výdajů v tis Kč 
677,90 = Celkem zvýšení financování 

Ing. Strnad – jaké je stanovisko k četným rozpočtovým opatřením ze strany Finančního 
výboru, a proč není v písemném materiálu. 

p. Škarka – toto není stará věc k posledním jsme se vyjadřovali na RM 2. 12. 2003. 
Ing. Strnad - finanční výbor by se měl vyjadřovat písemně k rozpočtovým změnám. 
 
ZM/2003/14/288:ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení § 16 zákona číslo 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření číslo 17/2003 na 
219 tis Kč, 18/2003 na 11 tis Kč, 19/2003 na minus 1000 tis Kč, 20/2003 na 2 508.20 tis 
Kč a 21/2003, kterými se upravuje schválený rozpočet v =  příjmech o částku 
1 060,30 tis Kč. = ve výdajích o částku 1738,20 tis Kč. = ve financování o částku 
677,90 tis Kč. Příjmy po úpravě budou činit = 117 003,50 tis. Kč, Výdaje po úpravě 
budou činit = 117 335,40 tis. Kč, Financování = 331,90 tis. Kč. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

5.6 Rozpočtové provizorium a příprava rozpočtu 2004 
 
Obsah: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh pravidel 

rozpočtového hospodaření Města Králíky v době od 1.1.2004 do schválení rozpočtu města 
na rok 2004: 

 



ZM/2003/14/289: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 1.1.2004 do schválení rozpočtu města na rok 2004: 
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 2003. 
3/ V případě nevyčerpání finančních prostředků v roce 2003 na výdaje schválené 
v rozpočtu města na rok 2003, financované z dotací, mohou být tyto výdaje 
realizovány v roce 2004 do výše rozdílu schváleného rozpočtu a skutečného čerpání 
v roce 2003. 
4/ Rada města může na žádost statutárního orgánu MěÚ 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: 200 000,- Kč jako základní kapitál k založení  s. s r. o. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 

5.7.Vybudování skládky inertního odpadu  
 
Obsah: V souvislosti s rekultivací uzavřené skládky v Dolních Boříkovicích byl vyhlouben 

zemník k těžbě potřebného jílu. Jedná se o území  rozměrech cca 0,75 ha. V současné 
době je problematické ukládat přebytečný materiál z výkopů staveb, podzemních zařízení, 
demolic apod. Tento materiál se ukládá na skládce v Rapotíně nebo živelně  (viz odvoz 
zeminy k bugru p. Diblíkové). Problematiku ukládaní řeší zákon 185/2001 Sb. o odpadech 
a zpřesňuje metodický pokyn odboru odpadu MŽP. Z těchto předpisů jasně vyplývá, že 
odpady není možno volně ukládat, a to ani například v rámci terénních úprav. Jedinou 
možností nakládání s těmito odpady je jejich recyklace nebo ukládání na skládku inertního 
odpadu. A proto odbor VTS navrhuje stávající zemník využít k těmto účelům a zahájit 
přípravné práce na tomto projektu. 

Mgr. Krabec - je nutno zajistit oplocení skládky a dát provozní řád skládky s odpovědnou 
osobou. 

p. Pauk - kdo bude odpovědný za skládku. 
p. Čuma: - ještě není určen. 
ZM/2003/14/290: ZM souhlasí s vybudováním skládky inertního materiálu v zemníku 

stávající skládky v Dolních Boříkovicích a ukládá zahájit přípravné práce na 
projektu této stavby. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

 
5.8. Vybudování domu s pečovatelskou službou  

 
Obsah: Pan Čuma předložil ZM záměr vybudovat  ve městě dům s pečovatelskou službou. 

Záměr byl předložen vzhledem k tomu, že město eviduje 25 žádostí a je další předpoklad 
zájmu o tento způsob bydlení. Dále proto, že je reálná možnost získat výraznou finanční 



dotaci ze strany státu (cca 700 tis. Kč/byt). 10 bytů, které by byly umístěny v zahradě u 
stávajícího pečovatelského domu.  

Mgr. Krabec – ve městě je potřeba vytvořit pečovatelské byty, vzhledem k tomu, že výstavba 
je umístěna vedle již fungujícího pečovatelského domu mělo by to pokrýt některé výdaje.  

ZM/2003/14/291: ZM souhlasí s realizací výstavby domu s pečovatelskou službou za 
předpokladu získání státní dotace. ZM schvaluje výstavbu 10 bytů v zahradě u 
stávajícího pečovatelského domu v ulici Františka Palackého 583. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 
5.9 Žádost o dotaci na dokončení sportovního areálu 

 
Obsah: Pan Čuma přednesl žádost o dotaci na dokončení sportovního areálu. Ministerstvo 

školství mládeže a tělovýchovy zveřejnilo program pro čerpání dotací ze státního rozpočtu 
na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu.Tím se rozumí rozvoj 
a obnova sportovních zařízení a zařízení sloužící k regeneraci a rehabilitaci. Pro přijetí 
žádosti na výše uvedený program je nutné vydání závazného dokladu o spolufinancování 
města. Dále je nutné stanovisko města ve vazbě na koncepci rozvoje a na územní plán. 

Mgr. Krabec – tento areál není dokončen a každým rokem se prodražuje. 60% dotace 
bychom obdrželi od státu, 40% od města. 

Ing. Kosuk - kolik peněz a práce se již do areálu vložilo a kolik se má ještě vložit. 
p. Čuma – seznámil se žádostí z dotace SAPARD. Práce provedené v hodnotě 8 951 tis, 

nerealizované práce v hodnotě 11 426 tis.. 
p. Jungvirt – počítá se s nárůstem daně z přidané hodnoty, pokud by dotace nedopadla bude 

to město financovat  
Mgr. Krabec – město bude financovat, ale po etapách, s nárůstem daně z přidané hodnoty se 

v této částce nepočítá. 
ZM/2003/14/292: ZM schvaluje žádost o dotaci na dokončení sportovního  areálu 

podanou na  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a současně  schvaluje, že 
uvolní z rozpočtu města prostředky v hodnotě podílu připadajícího na město 
v případě, že bude dotace schválena. 

 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno, p. Hlava nepřítomen) 

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

+ + + + + + + + + + + + + x x 
 

 
5.10 Služby města Králíky, s.r.o.  

 
Obsah: Starosta města uvedl Stanovy obchodní společnosti s ručením omezeným Služby 

města Králíky s.r.o. se sídlem Růžová 462, Králíky. Zastupitelstvo města jako představitel 
jediného společníka rozhoduje zejména o :1/ schvalování stanov a jejich změn, 2/ 
rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, 3/ zvýšení nebo snížení základního 
kapitálu a hodnotě nepeněžitého vkladu společníka, 4/ ostatních záležitostech, které 
svěřuje do jeho rozhodovací pravomoci společníka obchodní zákoník, zakladatelská  
listina, tyto stanovy a zákon o obcích.  

Ing. Strnad - něco bližšího k výběrovému řízení. 
Mgr. Krabec - bude se konat 11.12. 2003, je celkem 8 uchazečů, povede ho odborná firma 

Brněnská personalistika s.r.o. Členové výběrové komise - p. Hlava p. Krabec, starosta 



České Třebové + 2 odborní pracovníci firmy BP. Jednatele jmenuje a odvolává RM na 
doporučení ZM. 

ZM/2003/14/292: ZM schvaluje Stanovy obchodní společnosti s ručením omezeným 
Služby města Králíky s.r.o. se sídlem Růžová 462, Králíky. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 + + + + + + + + + + + + + x 
 
 
 
06. Vstupy občanů  

 
p. Pauk - Žádá o opravu zápisu z minulého jednání ZM. Větu, kterou údajně říkal a objevila 

se v zápise, zřejmě řekl pan Strnad. On pouze poukázal na to, že zápis z jednání ZM 
neodráží atmosféru jednání. 

 
 
07. Vstupy zastupitelů 
 
p. Holčapek – ptá se na novinky kolem výstavby obchodního domu Lidl. 
Mgr. Krabec - diskuze není o Lidlu, ale o případném dalším supermarketu v Králíkách. Není 

rozhodnuto o Lidlu. Podle dosavadních ohlasů (ankety) jsou občané pro, živnostníci proti. 
Navíc občané z dolní části Králík („Berlín“) by rádi viděli obchodní dům stát tam.  

Ing. Strnad -  je třeba srozumitelně napsat do zpravodaje, že v roce 2004 tu nic takového stát 
nebude, lidi se mylně domnívají, že je to jasná věc. 

Mgr. Krabec - jde pouze o mapování území –  Lidl si vyžádal podklady potřebné pro 
rozhodnutí, zda v Králíkách stavět či ne. Firma buduje ve 3 vlnách, první vlna byla určená 
pro největší města (ukončena), druhá pro města nad 10.000 obyvatel (právě probíhá) a na 
počátku roku 2004 bude spuštěna 3. vlna, pro kterou bylo osloveno i naše město. Firma 
Lidl se rozhodne, zda vůbec projeví zájem stavět v Králíkách a až potom budeme jednat o 
konkrétních nabídkách. Navíc zájem projevil další obchodní řetězec. Výstavba jakékoliv 
diskontní prodejny tohoto typu je otázka několika málo měsíců. Naše rozhodnutí je 
opravdu o tom, zda chceme v Králíkách další diskont či supermarket. 

Ing. Kosuk – v rozpočtu na letošní rok je částka určená na opravu komunikací z tzv. 
povodňových peněz, které komunikace to jsou?  

Mgr. Krabec – tyto komunikace byly určeny již po záplavách v r. 1997, jsou jasně 
definované. Jejich seznam má k dispozici odbor VTS – pan Čuma. 

Mgr. Krabec – pozval zastupitele na mimořádné jednání ZM v úterý 16. 12. 2003, kdy by se 
mělo jednat o jednateli firmy Služby města Králíky, s. r. o. 

Ing. Strnad – požádal o jednání odepsaní pohledávky za p. Růžičkou. 
Mgr. Krabec - RM tento bod prošel, ale nemáme právní vyjádření, pokud nám toto vyjádření 

do úterka 16. 12. dojde, budeme řešit i tento bod. Starosta města poděkoval zastupitelům 
za celoroční práci. 

 
Starosta ukončil jednání ZM ve 22.15 hod. 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
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