
Město Králíky  
 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 11 
konaného dne 14. října 2003 

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

 
Program jednání: 
01. Zahájení a prezence 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
03. Zprávy z jednání rady města 
04. Hlavní jednání 

4.1   Novela Směrnice o prodeji bytů, nebytových prostor a bytových domů ve 
vlastnictví města Králíky 

4.2   Majetkové operace 
4.3   Změny ve zřizovací listině ZŠ Moravská, ZŠ 5. května a Klubu Na Střelnici 
4.4   Zpráva kontrolního výboru ZM o provedených kontrolách 
4.5   Vývoj rozpočtu 2003 a rozpočtové změny 
4.6   Program regenerace MPZ Králíky – II. etapa 
4.7   Doplnění usnesení ZM/2003/10/200 o spol. s r. o. 

05. Vstupy občanů  
06. Vstupy zastupitelů 
 

01. Zahájení a prezence 
Starosta města Mgr. Krabec zahájil zasedání. Místostarosta Juránek navrhl doplnění bodu 4.3 

o ZŠ 5. května a rozšíření programu o bod 4.7 Program regenerace MPZ Králíky. Starosta 
navrhl doplnění programu o bod 4.8 Doplnění usnesení ZM/2003/10/200. Pan Holčapek 
zažádal o doplnění jednoho bodu do projednávání majetkových operací. Takto byl 
program jednání schválen. 

 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
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Ověřovatelé zápisu z minulého mimořádného jednání ZM dne 23. 10. 2003 Mgr. Stejskal (i za 
Mgr. Hlavu) nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu jsou pánové Ing. Pavel 
Strnad a Antonín Vyšohlíd. Ověřovatelé jednohlasně schváleni. 

 
 
03. Zprávy rady města 
 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl pan Jan Škarka. V rámci diskuze nad 
usneseními RM mimo jiné vystoupili: 
Ing. Kosuk - vznesl výhradu, že byl přidělen byt v nástavbě čp. 658 ul. V Bytovkách pí 

Obertové, která již v městském bytě bydlí. 
Mgr. Krabec – RM vycházela z platného bytového pořadníku a doporučení majetkového 

odboru. 
M. Souček - nesouhlasí se způsobem, jakým byl vybrán nájemce kavárny Klubu Na 

Střelnici. Přečetl dopis tří zájemců, z nějž vyplývá, že nikdo nevyslechl jejich 
podnikatelské záměry. 

Ing. Strnad - On tak neučinil, protože se výběru nového nájemce kavárny chopila RM. 
Mgr. Krabec – Upozornil, že se nejednalo o žádné výběrové řízení, ale záměr pronájmu. RM 

ve své většině dala na doporučení ředitele Klubu Na Střelnici. 
Ing. Kosuk - Navrhuje hlasování o revokaci usnesení RM/2003/33/563 o pronájmu 

nebytového prostoru Kavárny Střelnice. 

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

+ - - - - x - 0 - - - - - x - 
 
Vrbický - Připomenul, že je zapotřebí reagovat na poptávku po stavebních parcelách na 

výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Skřivánku. 
 
04. Hlavní jednání 
 
4.1 Novela Směrnice o prodeji bytů, nebytových prostor a bytových domů ve 

vlastnictví města Králíky 
Obsah: Místostarosta Juránek předložil k projednání změnu Směrnice o prodeji bytů, 

nebytových prostor a bytových domů ve vlastnictví města Králíky. Ta by spočívala v 
jasném definování, že ceny pro rozhodování zastupitelstva navrhuje RM, při zachování 
pravomoci dané zákonem, že o její konečné rozhoduje ZM. Současně navrhl doplnit 
ustanovení článku VII. Stanovení kupní ceny v článku „3“ o bod „b“, že cena stavební 
parcely nezastavěné v k. ú. Králíky se stanoví minimálně 100 Kč/m2, v integrovaných 
obcích minimálně 50 Kč. Další odrážky odstavce „3“ by se pak v řadě o jeden posunuli. 
ZM si vymínilo, že bude o každé ze dvou změn hlasovat odděleně. 

ZM/2003/11/201: ZM schvaluje novelu Směrnice o prodeji bytů, nebytových prostor a 
bytových domů ve vlastnictví města Králíky, která původní znění upravuje takto: 
Článek VII. Stanovení kupní ceny 
odstavec 3 – Ceny pro rozhodování zastupitelstva navrhuje RM  
Hlasování: 13:0:0 
 
ZM/2003/11/202: ZM schvaluje novelu Směrnice o prodeji bytů, nebytových prostor a 
bytových domů ve vlastnictví města Králíky, která původní znění upravuje takto: 
Článek VII. Stanovení kupní ceny, odstavec 3 
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b) cena stavební parcely nezastavěné v k. ú. Králíky minimálně 100 Kč/m2, v 
integrovaných obcích minimálně 50 Kč/m2. Odrážky ostatních položek platného odstavce 
3 se posouvají o jedno písmeno. 
Hlasování: 10:0:3 

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

+ + + + + x + + + + 0 0 0 x + 
 
 
 
4.2 Majetkové operace 
 
4.2.1 Prodej jednotlivých nebytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů – garáží v čp. 816 na st.p.č. 1391/1 včetně spoluvlastnických podílů 
na st.p.č. 1391/1 vše v k.ú. Králíky 
Obsah: Na minulém ZM se schvaloval prodej dalších 6 nebytových jednotek a MO předkládá 

prodej dalších 4 nebytových jednotek  včetně spoluvlastnických podílů na st.p.č. 1391/1 
v k.ú. Králíky, a to stávajícím nájemcům. RM doporučila prodej těchto jednotek. Jeden 
nebytový prostor byl rekolaudován na sklad. 

ZM/2003/11/203: ZM schvaluje prodej jednotlivých nebytových jednotek dle zák. č. 
72/1994 Sb., v platném znění – garáží a skladu včetně spoluvlastnických podílů na 
st.p.č. 1391/1 vše v k.ú. Králíky: 

● č. 816/101 sklad (každý 1/2000) 
spol. podíl 7/2000  za kupní cenu 26.038,-- Kč  

manželům Romanu a Evě Babicovým, Králíky 448 
 spol. podíl 7/2000  za kupní cenu 26.038,-- Kč 
manželům Romanu a Ivaně Valčíkovým, Králíky 743 

● č. 816/103 spol. podíl 5/1000  za kupní cenu 35.000,-- Kč 
 manželům Ing. Otmaru a Aleně Mackovým, Králíky 816 
● č. 816/106 spol. podíl 6/1000  za kupní cenu  45.575,-- Kč 
 panu Vojtěchu Haasovi, Králíky 755 
● č. 816/110 spol. podíl 6/1000  za kupní cenu 46.750,-- Kč 
 manželům Oldřichu a Marcele Roušavým, Králíky 816. 
Hlasování: 13:0:0 
 
4.2.2 Prodej pozemku p.p.č. 692 v k.ú. Dolní Boříkovice   
Obsah: O prodej pozemku požádali manželé Tomkovi z Brna za účelem rozšíření zahrady. 

Jedná se o pozemek o výměře 1140 m2, který sousedí s nemovitostí, kterou vlastní. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Kupní cena 20,-- Kč/m2+náklady spojené 
s převodem, tj. 24.530,-- Kč. 

ZM/2003/11/204: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 692 v k.ú. Dolní Boříkovice 
manželům MUDr. Ladislavu a Miladě Tomkovým, Nováčkova 54, Brno-Husovice za 
kupní cenu 24.530,-- Kč. 

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

+ + + + + x + + + + 0 + + x + 
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4.2.3 Prodej pozemků st.p.č. 36 a p.p.č. 170, 171 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemků požádal pan Randis z Velké Moravy za účelem výstavby chalupy 

k bydlení. Jedná se o pozemky o výměře st.p. 108 m2 (zbořeniště), p.p. 1374 m2. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena u st.p. 50,-- Kč/m2 a u p.p. 10,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 20.635,-- Kč. 

Ing. Kosuk - Upozornil na skutečnost, že na předmětných pozemcích se již dnes nachází 
skládka stavebního materiálu a stavba kůlny. 

Kubíčková - Protože byl pan Randis jediným zájemcem, vydala mu souhlas s uskladněním 
části materiálu. 

Ing. Kosuk - Domnívá se, že pí Kubíčková vážně překročila své pravomoci, protože k 
vydání podobného souhlasu je oprávněna pouze rada města a navrhuje odložit prodej až 
po prošetření celé záležitosti. 

ZM/2003/11/205: ZM odkládá prodej pozemků st.p.č. 36 a p.p.č. 170, 171 v k.ú. Dolní 
Hedeč, za kupní cenu ve výši 20.635,-- Kč na další řádné jednání a ukládá odboru 
regionálního rozvoje a MO prošetřit nově zjištěné skutečnosti. 

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

+ + + + + x + + + - 0 - - x + 
 
  
4.2.4 Prodej pozemků p.p.č. 221/1 a 225/3 v k.ú. Dolní Hedeč  

Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Andrews z Dolní Hedeče za účelem rozšíření zahrady 
u nemovitosti, kterou vlastní. Jedná se o pozemky o celkové výměře 909 m2. Záměr prodeje 
byl schválen a zveřejněn, kupní cena 10,-Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 10.100,- Kč. 
ZM/2003/11/206: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 221/1 a 225/3 v k.ú. Dolní Hedeč 
manželům Janě a Aaronu Lindsay Andrews, Dolní Hedeč 74 a Nový Zéland za kupní 
cenu ve výši 10.100,-- Kč. 
Hlasování: 11:0:2 

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

+ + + + + x + + + + 0 0 + x + 
 
 
4.2.5 Prodej pozemku st.p.č. 849 v k.ú. Králíky 

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Fečko z Králík. Jedná se o zastavěnou plochu pod garáží o 
výměře 30 m2. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 100,-- Kč/m2 +náklady 
spojené s převodem, tj. 3.690,-- Kč. 
ZM/2003/11/207: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 849 v k.ú. Králíky manželům 
Marku a Petře Fečkovým, Králíky 334 za kupní cenu ve výši 3.690,-- Kč. 
Hlasování: 12:0:1 

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

+ + + + + x + + + + 0 + + x + 
 
 
4.2.6 Prodej pozemků p.p.č. 551 a 547 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Schweidlerovi z Dolní Hedeče ze účelem užívání 

zahrady. Jedná se o pozemky o celkové výměře 4543 m2, které mají žadatelé v pronájmu. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 20,-- Kč/m2+náklady spojené 
s převodem, tj. 96.170,-- Kč. 
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ZM/2003/11/208: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 551 a 547 v k.ú. Dolní Hedeč 
manželům Heleně a Gerhardu Schweidlerovým, Dolní Hedeč 14 za kupní cenu ve výši 
96.170,-- Kč. 
Hlasování: 12:0:1 

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

+ + + + + x + + + + 0 + + x + 
 
 
4.2.7 Prodej pozemku st.p.č. 98 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemku požádala paní Havlíková z Kolína za účelem zajištění přístupu 

k nemovitosti, kterou vlastní. Jedná se o zastavěnou plochu – zbořeniště o výměře 133 
m2. Pozemek je zatížen věcným břemenem - umístěný hl. řád vodovodu a sloup 
veřejného osvětlení. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 50,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 7.530,-- Kč. 

ZM/2003/11/209: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 98 v k.ú. Dolní Hedeč manželům 
Ladislavu a Evě Havlíkovým, Heverova 502, Kolín IV za kupní cenu 7.530,-- Kč. 
Hlasování: 13:0:0 
 
4.2.8 Prodej pozemků p.p.č. 521 a 1224 v k.ú. Heřmanice u Králík  
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Srncovi z Prahy za účelem scelení pozemku a 

vybudování a přívod vodního zdroje. Jedná se o pozemky o výměře 239 m2. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 20,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem, 
tj. 5.560,-- Kč. 

ZM/2003/11/210: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 521 a 1224 v k.ú. Heřmanice u 
Králík manželům Mgr. Bedřichu a Blance Srncovým, Zdiměřická 1447, Praha 4-
Chodov za kupní cenu 5.560,-- Kč. 

Hlasování: 13:0:0 
 
4.2.9 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 651/27 v k.ú. Králíky 
Obsah: Na základě rozhodnutí RM ze dne 15.07.2003 připravil MO podklady pro projednání 

záměru prodeje p.p.č. 651/27 v k.ú. Králíky. Jedná se o pozemek o výměře 799 m2 za 
pečovatelským domem v ulici Fr. Palackého. Pozemek byl užíván jako zahrada a když 
MO chtěl pozemek pronajmout uživatelům, tak pozemky přestali užívat. Dle odboru VTS 
je v současné době pozemek užíván jako neobdělaná zahrada, za určitých podmínek lze 
pozemek využít pro stavbu domu, urbanisticky pravděpodobně nevhodné, ale řešitelné. 
Současně bude nutné vyřešit přístup pro vlastníka nemovitosti na st.p.č. 1096 v k.ú. 
Králíky. Dle odboru RR je podle schváleného ÚP pozemek určen pro zástavbu objektu 
občanského vybavení – domu s peč. službou. Zástavba k jinému účelu není vhodná, např. 
z důvodu přístupu, apod. Po provedení zástavby na p.p.č. 651/37 je uvažováno využívání 
pozemku jako možný přístup k objektu na st.p.č. 1096. RM nedoporučila prodej 
pozemku. 

ZM/2003/11/211: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 651/27 v k.ú. Králíky a 
ukládá MO znovu nabídnout pozemek k pronájmu. 

Hlasování: 13:0:0 
 
4.2.10 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1097/2 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: O koupi pozemku požádala paní Břečková za účelem zajištění přístupu k nemovitosti 

čp. 9 v Heřmanicích a zřízení zahrady. Jedná se o pozemek o výměře 663 m2, který 
navazuje na nemovitost, kterou si žadatelka kupuje. Odbor VTS s prodejem souhlasí, 
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odbor RR nemá k prodeji námitek, ÚP pro obec není zpracován. RM prodej doporučila a 
navrhla kupní cenu 20,-- Kč/m2. 

ZM/2003/11/212: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1097/2 v k.ú. Heřmanice 
u Králík za kupní cenu 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Ing. Strnad - Navrhuje kupní cenu zvýšit na 40,-  
Hlasování: 3:1:9 (návrh nepřijat) 

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

- - - - + x - - - - + + 0 x - 

 

Hlasování o původním usnesení s kupní cenou 20,- Kč/m2. 
Hlasování: 10:1:2 

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

+ + + + - x + + + + - 0 + x + 

 
 
4.2.11 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 720/1 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi části pozemku požádala paní Zachová za účelem zajištění přístupu 

k nemovitosti čp. 64 na Dolní Hedeči. Jedná se o část pozemku – ostatní plochu, 
komunikaci. Odbor VTS s prodejem nesouhlasí, jedná se o víceúčelovou komunikaci. 
Dle odboru RR se jedná o přístupovou komunikaci k více objektům, v komunikaci je 
uložen hlavní vodovodní řád, ÚP není pro obec zpracován. RM nedoporučila prodej části 
pozemku. 

ZM/2003/11/213: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 720/1 v k.ú. Dolní 
Hedeč. 

Hlasování: 13:0:0 
 
 4.2.12 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1330/9 v k.ú. Králíky 
Obsah: O prodej pozemku si požádal pan Halanič za účelem zřízení přístupové cesty na 

vlastní pozemky. O pozemek si požádal i pan Poláček za účelem vstupu a vjezdu na 
vlastní pozemky. Jedná se o pozemek o výměře 23 m2 a je využíván jako část 
komunikace. Dle odboru VTS pozemek navazuje na místní komunikaci a je využíván 
jako příjezd na zahradu p. Poláčka. V případě prodeje jinému vlastníkovi doporučuje 
zřídit věcné břemeno příjezdu pro p. Poláčka. Dle odboru RR jsou podle ÚP pozemky za 
stávající zástavbou navrženy k zástavbě rod. domy, tato část pozemku je užívána 
k přístupu do zahrady Poláčkových. RM nedoporučila prodej. 

ZM/2003/11/214: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1330/9 v k.ú. Králíky.  
Hlasování: 13:0:0 
 
4.2.13 Záměr prodeje pozemků st.p.č. 55 a p.p.č. 333, 360/1 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: Manželé Vašinovi požádali o prodej pozemků za účelem zajištění přístupu 

k nemovitosti, kterou vlastní. St.p.č. 55 je zastavěná plocha pod nemovitostí čp. 30, 
celková plocha pozemkových parcel je 868 m2, výměra st.p. je 122 m2. Odboru VTS 
s prodejem souhlasí, jedná se o pozemek zastavěný stavbou žadatele a přilehlé pozemky 
jsou využívané jako zahrada, všechny pozemky tvoří samostatný funkční celek. Odbor 
RR s prodejem souhlasí, ÚP obce není zpracován. 

 6



 Zároveň žadatel požádal o prověření možnosti majetkoprávního vypořádání pozemku pod 
stavbou z důvodu podvodného jednání notářky Zunkové. Původní vlastníci manželé 
Tannertovi koupili v r. 1969 nemovitost čp. 30 se st. parcelou a pozemkovými parcelami 
za asistence státní notářky Zunkové a protiprávním jednání této notářky nebyla kupní 
smlouva zaregistrována. Na základě rozsudku Okresního soudu Ústí nad Orlicí (určovací 
žaloba) se stali manželé Tannertovi vlastníky nemovitosti čp. 30, pozemky nabyl stát a 
manželé Tannertovi nabyli právo, aby s nimi byla uzavřena dohoda o osobním užívání 
pozemků. Původní vlastníci toto právo nevyužili a vlastníkem je v současné době město 
Králíky. Současní žadatelé o koupi pozemků získali nemovitost čp. 30 v roce 1993 a to 
bez pozemků na základě darovací smlouvy, ze které vyplývá, že předmětem převodu tyto 
parcely nebyly. Nelze tedy současným vlastníkům nemovitosti čp. 30 v k.ú. Dolní Hedeč 
uznat majetkoprávní vypořádání. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 20,-- 
Kč/m2.  

ZM/2003/11/215: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 55 za kupní cenu 50,-- 
Kč/m2 a p.p.č. 333, 360/1 za kupní cenu 20,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem vše 
v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

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

+ + + + + x + + + + 0 + + x + 
 
 
4.214 Záměr prodeje části pozemků st.p.č. 1164 a st.p.č. 1165 v k.ú. Králíky 
Obsah: O prodej části pozemků v k.ú. Králíky o výměře cca 2 m2 (nově GP budou označeny 

jako st.p.č. 1164/2 a 1165/2) požádali vlastníci garáží za účelem majetkoprávního 
vypořádání. Jedná se o pozemky, které jsou zastavěny stavbou garáže. Vlastníci garáží 
mají nabývací listinu na 24 m2, ale dle evidence KÚ Ústí nad Orlicí jsou garáže o velikosti 
26 m2. Odbor VTS s prodejem souhlasí a dle odboru RR zpracovaný ÚP města řeší 
zástavbu řadových garáží. RM doporučila prodej pozemků a navrhla kupní cenu 110,-- 
Kč/m2. 

ZM/2003/11/216: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků – nově označených jako st.p.č. 
1164/2 a 1165/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 100,-- Kč/m2+náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

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

+ 0 + + - x + + + + 0 + - x + 
 
4.2.15 Revokace usnesení ZM/2002/08/077 ze dne 06.09.2002 
Obsah: Na základě žádosti VČP Litomyšl projednal MO prodej pozemku p.p.č. 670/2 v k.ú. 

Králíky z důvodu přemístění RS plynu. Kupní smlouva nebyla z důvodu nedoložení 
geometrického plánu se zaměřením stavby uzavřena. Ke kolaudačnímu řízení doložila 
VČP nový GP se zaměřením RS včetně přístupové komunikace. Pozemek byl nově 
zaměřen a nově označen jako p.p.č. 670/4 v k.ú. Králíky o výměře 137 m2. Z tohoto 
důvodu MO předkládá návrh na revokaci usnesení ZM/2002/08/077 ze dne 06.09.2002. 
RM doporučila revokaci usnesení, kupní cena byla stanovena ZM dne 06.09.2002 ve výši 
70,-- Kč/m2. 

ZM/2003/11/217: ZM revokuje usnesení ZM/2002/08/077 ze dne 06.09.2002 a schvaluje 
záměr prodeje pozemku p.p.č. 670/4 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70,-- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 
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4.2.16 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Králíky  
Obsah: Jedná se o pozemky – p.p.č. 1451/5 (672 m2) a 705/1 (878 m2) v k.ú. Králíky ve 

vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, o které by si mohlo 
město Králíky požádat. Dle odboru VTS přes pozemek p.p.č. 1451/5 přechází hlavní kan. 
sběrač na ČOV, dále v lokalitě se bude zřizovat kompostárna (likvidace kalů). Pozemek 
p.p.č. 705/1 se přímo dotýká vodojemu, vedou před něj rozvody do města a dále přes 
pozemek povede trasa spojení dvou vodojemů (ochranné pásmo vodního zdroje). RM 
doporučila bezúplatný převod pozemků. 

ZM/2003/11/218: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1451/5 a 705/1 v k.ú. 
Králíky od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město 
Králíky. 

Hlasování: 13:0:0 
 
4.2.17 Revokace usnesení ZM/2003/05/090 ze dne 13.05.2003 
Obsah: Jedná se o prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 na pozemcích p.p.č. 253/1, 

255/1, 261/1, 256 a 259/1 vše v k.ú. Dolní Orlice, o které si požádala a.s. Hanušovická 
lesní, Hanušovice. ZM schválilo prodej pozemků. Dodatečně byly do prodeje zařazeny 
dva pozemky p.p.č. 254/1 a 264/1 v k.ú. Dolní Orlice. Vlastníkem spoluvlastnického 
podílu ve výši 4/5 je obec Červená Voda, která rovněž podíl prodává. RM doporučila 
revokaci usnesení, kupní cena byla stanovena ZM dne 13.05.2003 ve výši 10,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem. 

ZM/2003/11/219: ZM revokuje usnesení ZM/2003/05/090 ze dne 13.05.2003 a schvaluje 
záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 pozemků p.p.č. 253/1, 255/1, 
261/1, 256, 259/1, 254/1 a 264/1 vše v k.ú. Dolní Orlice za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 
 
4.2.18 Dlužné nájemné pana Jaroslava Tachezi – dohoda o narovnání  
Obsah: Na MO se obrátil telefonicky, později písemně právní zástupce pana Jaroslava 

Tacheziho ve věci dlužného nájemného. Zaslal městu návrh dohody o narovnání a tím by 
došlo k ukončení celé causy. Na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 bylo 
městu Králíky přiznána částka 31.406,-- Kč s poplatkem z prodlení ve výši 2,5 promile 
denně z částek od 11.03.1997 do 11.08.2000 s tím, že se jednotlivé částky poplatku 
z prodlení počítají od jednotlivých dat splatnosti do zaplacení (příslušenství činí 
k 31.08.2003 125.204,-- Kč a částka se postupně navyšuje), a dále náklady řízení 10.770,-
- Kč. Proti tomuto rozsudku podal pan Tachezi odvolání, ve kterém vznesl námitku 
promlčení příslušné části žalobního návrhu. Spor by měl tedy pokračovat. Právní 
zástupce povinného navrhuje zbytečně neprodlužovat soudní spor a předložil dohodu o 
narovnání s tím, že se dlužník zavazuje uhradit částku 31.406,-- Kč při podpisu dohody a 
na nákladech řízení částku 10.770,-- Kč. Tím by se soudní spor ukončil.  

 Dle předchozích rozsudků týkajících se vyklizení bytu v čp. 3 na Velkém náměstí 
v Králíkách bylo povinnému uloženo zaplatit náklady řízení v celkové částce 10.718,-- 
Kč, které doposud také nebyly uhrazeny a zároveň pan Tachezi dluží za odpad 756,-- Kč. 
Měly by proto být také zahrnuty do dohody o narovnání. 

 Dle MO jakákoliv úplata za postoupení s ohledem na předchozí skutečnosti s uvedeným 
dlužníkem, která by se pohybovala ve výši okolo 50% nominální hodnoty postupované 
pohledávky, je možné považovat za výhodné řešení. Zejména pokud by platba měla být 
provedena ke dni podpisu dohody. Návrh však nepokrývá ani 1/3 dluhu. Na základě 
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rozhodnutí RM dohodu o narovnání posoudila právní zástupkyně města – přečteno právní 
posouzení. RM nedoporučila schválit dohodu o narovnání. 

ZM/2003/11/220: ZM neschvaluje dohodu o narovnání s panem Jaroslavem Tachezim, 
Velké náměstí čp. 3, Králíky a ukládá MO s právním zástupcem pana Tacheziho dále 
jednat o uhrazení dlužné částky. 

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

+ + 0 + + x + + + + + + + x + 
 
 
4.2.19 Revokace usnesení č. ZM/2003/08/146 – prodej p. p. č. 651/45 v  k. ú. Králíky  
Obsah: Pan Holčapek přednesl návrh na revokaci výše uvedeného usnesení o prodeji p. p. č. 

651/45 v k. ú. Králíky panu Langhansovi z Králík za účelem scelení zahrady. Jedná se o 
pozemek o výměře 306 m2. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, prodej pak následně 
jednohlasně schválen ZM dne 8. 7. 2003 za kupní cenu 50,- Kč/m2+ náklady spojené s 
převodem. V současné době se parcela zaměřuje, k podepsání kupní smlouvy ještě 
nedošlo. 

Holčapek - Prodeje této parcely je škoda, protože již v minulosti se v její těsné blízkosti 
počítalo se stavbou nového bytového domu, podobnému zástavbě Nových 
Domovů, popřípadě nová stavební parcela uvnitř města. Takto získal nový 
majitel neúměrně velkou parcelu jen na využití jako zahrady. 

Juránek - Myslí si, že revokace usnesení o prodeji, které je navíc v platnosti už od 8. 7. 
není principiálně možné. V případě prodeje nelze brát slovo zpět. 

ZM/2003/11/221: ZM revokuje své usnesení č. ZM/2003/08/146 a ruší prodej p. p. č. 
651/45 v k. ú. Králíky. 

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

0 - 0 - 0 x 0 - - - 0 + 0 x - 
 
 
4.3 Změny zřizovacích listin ZŠ Moravská, ZŠ 5. května, Klubu Na Střelnici 

Králíky 
 
4.3.1 Změna zřizovací listiny - Základní škola Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad 

Orlicí 
Obsah: Město Králíky zřídilo dne 14. 11. 1994 Základní školu, Moravská, Králíky jako svoji 

příspěvkovou organizaci. Zřizovací listina byla upravena rozhodnutím zastupitelstva 
města č. ZM/2001/07/125 a dodatkem č. ZM/2003/05/110.  

Ve zřizovací listině je nutné provést následující změny: 
- bod II Příspěvková organizace 

oprava názvu organizace podle schváleného dodatku ke zřizovací listině č. 
ZM/2003/05/110 
doplnění součásti organizace o školní družinu, školní klub podle příslušných 
školských předpisů 

- bod IV Doplňková činnost 
bod a) doplnění o pronájem bytových prostor 
vložení dalších bodů: 
c) provoz sportovního areálu 
d) provoz učebny výpočetní techniky pro veřejnost 
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       -  bod V Statutární orgán 
 stanovení způsobu podepisování ředitele organizace a jeho zástupce 

Mgr. Berková – Navrhuje, aby se ve zřizovacích listinách škol objevilo, že ředitele odvolává 
a jmenuje zastupitelstvo města. Zákon o obcích 128/2000 Sb. umožňuje, aby si 
ZM některé pravomoci rady převedlo na sebe. 

Ing. Strnad - Podporuje tento názor, protože tuto možnost přímo doporučuje Ministerstvo 
kultury ČR, aby se tak dělo u všech příspěvkových organizací. Proto se 
přimlouvá, aby se toto ustanovení objevilo ve zřizovacích listinách všech tří 
projednávaných příspěvkových organizací.  

Mgr. Krabec – Není si jistý, že je tento výklad zákona správný. Podle jeho názoru pravomoc 
jmenovat a odvolávat ředitele příspěvkových organizací náleží radě města. 
Pokud dnes vytvoříme něco, co není právně v pořádku, budeme to příště 
spravovat. 

Juránek - Navrhuje hlasování o této změně u každé zřizovací listiny zvlášť. 
 
Dílčí hlasování o tom, aby se změna zřizovací listiny týkala i bodu „V. Statutární orgán“ v 

první větě změna: „…ředitel, kterého jmenuje a odvolává zastupitelstvo města 
s přihlédnutím…“ 

Hlasování: 8:3:2 (návrh další změny schválen) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ 0 0 + + x + - - - + + + x + 
 
ZM/2003/11/222:ZM schvaluje upravené úplné znění zřizovací listiny Základní školy 
Králíky,  Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí ve znění  úprav č. ZM/2001/07/125 a 
dodatku č. ZM/2003/05/110. 

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

+ 0 0 + + x + + + + + + + x + 
 
 
4.3.2.změna zřizovací listiny -  Základní škola Králíky, 5.května 412, okres Ústí nad 

Orlicí 
Obsah: Město Králíky zřídilo dne 14. 11. 1994 Základní školu, Moravská, Králíky jako svoji 

příspěvkovou organizaci. Zřizovací listina byla upravena rozhodnutím zastupitelstva 
města č. ZM/2001/07/126 a dodatkem č. ZM/2003/05/110.  

Ve zřizovací listině ZŠ je nutné provést následující změny:  
- bod II Příspěvková organizace 

oprava názvu organizace podle schváleného dodatku ke zřizovací listině č. 
ZM/2003/05/110 
doplnění součásti organizace o školní družinu, školní klub podle příslušných 
školských předpisů 

- bod IV Doplňková činnost 
vložení dalších bodů: 
c) provoz tělocvičny pro veřejnost 
d) provoz učebny výpočetní techniky pro veřejnost 

       -  bod V Statutární orgán 
 stanovení způsobu podepisování ředitele organizace a jeho zástupce 
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Mgr. Berková – Navrhuje tutéž změnu odstavce V. Statutární orgán, jako v případě ZŠ 
Moravská. 

Dílčí hlasování o tom, aby se změna zřizovací listiny týkala i bodu „V. Statutární orgán“ v 
první větě změna: „…ředitel, kterého jmenuje a odvolává zastupitelstvo města 
s přihlédnutím…“ 

Hlasování: 8:4:1 (návrh další změny schválen) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ - + + 0 x + - - - + + + x + 
 
ZM/2003/11/223: ZM schvaluje upravené úplné znění zřizovací listiny Základní školy 

Králíky,  5.května 412, okres Ústí nad Orlicí ve znění úprav ZM/2001/07/126 a 
dodatkem č. ZM/2003/05/110. 

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

+ 0 + + + x + + + + + + + x + 
 
 
 
4.3.3 Změna zřizovací listiny – Klub Na Střelnici  
Obsah:  
 Dne 20. – 21. 10. 2003 provede auditor Města Králíky kontrolu odstranění závad 
zjištěných při  provedeném auditu. Zřizovací listina příspěvkové organizace byla upravena 
podle požadavků auditora: 

- bod II Příspěvková organizace 
název organizace Klub Na Střelnici, příspěvková organizace 

- bod III Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 
Klub Na Střelnici je zřízen k poskytování kulturních služeb občanům a organizacím a 
zabezpečování činností v oblasti kultury, společenského života ve městě a okolí. 
K tomuto účelu organizace pořádá zejména koncerty, výstavy, divadla, přehlídky, 
festivaly, soutěže s uměleckou a kulturní tématikou, besedy, plesy, taneční zábavy, 
diskotéky a provozuje kino 

- bod V Statutární orgán 
stanovení způsobu podepisování ředitele organizace 

- bod VI Vymezení majetku 
odstavec A – ruší se poslední věta – „Tento majetek se neodepisuje“. 

 
Ing. Strnad - Souhlasí s navrženými úpravami zřizovací listiny. Předkládá návrh na změny v 

bodě V. Statutární orgán v první větě na: „Statutárním orgánem Klubu Na Střelnici je jeho 
ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada města s přihlédnutím k výsledkům výběrového 
řízení.“ 

Dílčí hlasování o tomto návrhu změny zřizovací listiny: 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
Mgr. Stejskal – Navrhuje, aby se ve stejné větě objevilo totéž ustanovení, tak jako u obou 

základních škol, že ředitele odvolává a jmenuje zastupitelstvo města. 
Juránek - Upozorňuje, za podpory většiny zastupitelů, že pan Ing. Strnad nemůže o této 

změně hlasovat, jelikož je podle jednacího řádu ve střetu zájmů, protože by 
hlasoval sám o sobě. 

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

+ - + - + x - - - - 0 + + x 0 
 
ZM/2003/11/224: ZM schvaluje upravené úplné znění zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Klub Na Střelnici ve znění úprav č. ZM/2000/05/064 a ZM/2001/06/105. 
Hlasování: 9:0:4 (schváleno) 

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

+ + + + 0 x + + + + 0 0 0 x + 
 
 
4.4 Zpráva kontrolního výboru ZM o provedených kontrolách 
Obsah: Zastupitelé dostali úplné znění Protokolu o výsledku kontroly hospodaření s majetkem 

města, kterou provedl kontrolní výbor ve složení Zdeněk Pohl, Alena Krabcová, Pavel 
Mačát a přizvaný odborný poradce v oblasti účetnictví Jaroslava Jungvirtová v Klubu Na 
Střelnici dne 1. 9. 2003. Nedílnou součástí protokolu je i vyjádření zástupce 
kontrolovaného subjektu Ing. Pavla Strnada. 

 
Mgr. Krabcová – Komentovala vyjádření ředitele Klubu Na Střelnici a zdůraznila, že 

kontrolní výbor nepřekročil své pravomoci, dané jednacím řádem kontrolního 
výboru schváleného ZM, a zastupitelstvu předložil ke schválení opatření k 
nápravě s termínem do 30. 11. 2003. 

Ing. Strnad - Odůvodnil své vyjádření a výtky k práci kontrolního výboru, nesouhlasil se 
způsobem, jakým kontrolu provedl a ostře se ohradil proti pozvání paní 
Ponocné, která dělá Klubu Na Střelnici účetnictví, na jednání finančního 
výboru – zvažuje podání odvolání pro porušení jednacího řádu. Podle jeho 
názoru není správné, že kontrolní výbor jedná sám a iniciativně bez 
předchozího zadání a souhlasu zastupitelstva. 

Mgr. Krabec – Klub Na Střelnici přijímá na svou činnost prostředky z rozpočtu města. Proto 
je právem kontrolního výboru prověřovat, jak je s nimi nakládáno. Jednací řád 
mu umožňuje jednat iniciativně. Auditor může doporučovat jak odstranit 
závady, kontrolní výbor ZM však má právo ukládat či navrhnout ZM, co má 
být napraveno. 

Holčapek - Připomněl, že dělat kulturu, navíc v podivuhodně architektonicky řešené 
budově, je na malém městě obtížné a byť bere na vědomí zjištěné nedostatky, 
myslí si, že by se panu Strnadovi neměla nasazovat psí hlava za každou cenu. 
Za práci pro kulturu v Králíkách mu poděkoval. 

Vyšohlíd - Nemyslí si, že jde o něčí popravu. Kontrolní výbor zjistil nějaké nedostatky, 
vyplývající ze zavedených zvyklostí v Klubu Na Střelnici a požaduje jejich 
nápravu stávajícím ředitelem. To je v pořádku. 

Ing. Kosuk - Požaduje, aby byl pan Ing. Strnad vyloučen, v duchu schváleného §12 
jednacího řádu o střetu zájmů, z dalšího projednávání tohoto bodu, aby mohlo 
ZM formulovat usnesení, týkající se odstranění závad v jím spravované 
příspěvkové organizaci. 

 
ZM/2003/11/225: ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole 

na příspěvkové organizaci Klub Na Střelnici Králíky a ukládá jeho řediteli odstranit 
do 30. 11. 2003 tyto zjištěné závady: 

1. Vypracovat plán oprav a údržby. 

 12



2. Vypracovat vzory smluv na krátkodobý i dlouhodobý pronájem a vést evidenci 
uzavřených smluv. 

3. Vypracovat a předložit ceník na pronajímání prostor s ohledem na charakter akcí a 
cílovou skupinu. 

4.  Vést evidenci zapůjčeného majetku – hudebních nástrojů, ozvučovací techniky apod. 
5. Stanovit jasná pravidla provozu nahrávacího studia. 
6. Vypracovat výroční zprávu za rok 2002, ve které bude výčet všech akcí, kde byl Klub 

Na Střelnici hlavním organizátorem, spoluorganizatórem či pouze pronajímatelem. 
U akcí, kde byl Klub Na Střelnici hlavním organizátorem nebo spoluorganizátorem 
hodnocení akce, včetně návštěvnosti a finančního zajištění. 

7.  Napravit vztahy se skupinami Trial a Monroe, s ohledem na úschovu majetku těchto 
skupin. 

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

+ + + + 0 × + + + + × 0 + × + 
 
 
4.5 Vývoj rozpočtu a rozpočtové změny 
 
4.5.1 Vývoj rozpočtu po 3. čtvrtletí roku 2003 
Starosta města informoval přítomné o vývoji rozpočtu po 3. čtvrtletí roku 2003. Příjmová i 

výdajová stránka zhruba odpovídá plánu (příjmy naplněny na 75 %, výdaje na 68,5 %). 
Upozornil však na mírný skluz v plnění daňových příjmů a dále sdělil, že se zcela určitě 
nepodaří naplnit kapitálové příjmy z prodejů majetku města a kapitálových podílů ve 
firmě Ekola České Libchavy. 

ZM/2003/11/226: ZM bere na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu města po 3. čtvrtletí 
roku 2003. 

Hlasování: 11:0:1 (schváleno, pan Škarka se z dalšího jednání omlouvá) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 + + × + × + + + + + + + × + 
 
 
4.5.2 Rozpočtové změny 
 
ZM projednalo podle ustanovení § 16 odst. (2) a odst. (3) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. 

toto Rozpočtové opatření číslo 15/2003: 
ČÍSLO VÝDAJE  -  SNIŽUJÍ SE Usnesení ODD. § ORG. POL. UZ ČÁSTKA   

ÚČTU RM     V TIS KČ

232 10 Územní plán Králíky 36/645 3635  6119  -500,00 

232 10 Příspěvek na úpravu bezbariérového bytu  4183  5410 98272 -200,00 

 Celkem snížení výdajů      -700,00 

     

ČÍSLO VÝDAJE - ZVYŠUJÍ SE OPATŘENÍ ODD. § ORG. POL. UZ ČÁSTKA 

 13



ÚČTU KÚ PK      

232 10 Rekonstrukce tělocvičny 5. května 36/645 3419 311 6121  420,00 

232 10 Hřbitovy  3632  5171  80,00 

232 10 Příspěvek na zvláštní pomůcky  4182  5410 98272 200,00 

 Celkem zvýšení výdajů     700,00 

Úprava rozpočtu se děje na základě usnesení RM/2003/36/645 o zajištění financování 
rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ 5. května a financování úprav bývalého hřbitova v 
ul. Pivovarská. Přesun prostředků ve výši 200 tis. Kč v rámci oddílu sociálních dávek 
podle požadavku odboru sociálních věcí. Prostředky jsou financovány z dotace ze 
státního rozpočtu. 

 
Rozpočtové opatření číslo 16/2003 
RO 16/03 Dotace na činnost lesního hospodáře    20,14 tis. Kč 
KÚ 10037  Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře 

 v případech, kdy jeho činnost hradí stát podle § 37 odst. 6 a7 zákona č. 289/1995 Sb.  
 
ZM/2003/11/227: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení § 16 zákona číslo 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření číslo 15/2003 a  
16/2003 na 20,14 tis Kč, kterými se.upravuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku:        20,14 tis Kč. 

Výše financování zůstane těmito úpravami  nezměněna. 
Příjmy po úpravě budou činit .....     115 943,20 tis. Kč 
Výdaje po úpravě budou činit….     115 597,20 tis. Kč 
Financování….………………….            346,00 tis. Kč 
Hlasování: 12:0:0 
 
 
4.6 Program regenerace městské památkové zóny Králíky – II. etapa 
 
4.6.1Program Regenerace  II.etapa - aktualizace Programu Regenerace MPZ Králíky 
Obsah: Komise státní památkové péče (pracovní skupina Programu Regenerace MPZ) 

navrhuje Městu Králíky, jako vlastníku kulturních památek v MPZ, tyto akce obnovy 
kulturních památek pro rok 2004: 

1) Farní kostel sv. Michaela Archanděla – dokončení opravy střechy věže a lodi kostela,   
      komplexní obnova fasády včetně říms a fasádních prvků celého objektu 
      – r.č. 23540/6-3946 
2) Klášter Dolní Hedeč – oprava vnitřních omítek ambitů kláštera a kostela Nanebevzetí  
      Panny Marie – r.č. 32737/6-3942 
3) Socha sv. Floriána – komplexní zrestaurování sochy včetně hydrofóbního nátěru 
Program Regenerace byl vypracován podle zásad stanovených ministerstvem kultury ČR a je 
připravován na  4 – 5 leté časové období. Vzhledem k tomu, že nebyla vyčleněna finanční 
částka v rozpočtu města pro zpracování nové projektové dokumentace pro program 
Regenerace na období 2003 – 2006, je možné prodloužit původní schválený program o 1 rok. 
Tento postup je vhodné zvolit také z toho důvodu, že zatím nebyly provedeny všechny 
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plánované akce z loňského roku. Pro získání státní  dotace je nutné odsouhlasení prodloužení 
II.etapy Regenerace zastupitelstvem města. 
ZM/2003/11/228: ZM souhlasí s výše navrženým plánem pro pokračování programu 
Regenerace (II.etapa) a  pověřuje stálou komisi památkové péče přípravou podkladů 
pro vypracování nového programu pro období 2005 - 2010. 
Hlasování: 12:0:0 
 
 
 
4.7 Doplnění usnesení ZM/2003/10/2003 o spol. s r. o. 
 
Obsah: Starosta města požádal zastupitelstvo města o doplnění usnesení č. ZM/2003/10/2003 

z 23. 9. 2003 v bodě, kde jsou vyjmenovány živnosti o připojení koncese, týkající se 
tepelného hospodaření města. 

ZM/2003/11/229: ZM doplňuje své usnesení č. ZM/2003/10/2003 v bodě IV. Předmět 
činnosti společnosti :  Výroba  tepelné  energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající          
licenci, realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje 
nad 50 kW. 
Hlasování: 9:0:3 (schváleno) 

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

0 + + × 0 × + + + + 0 + + × + 
 
 

05. Vstupy občanů 
 
Čuma - Vysvětlil jak bylo naloženo se dřevem pokáceným v souvislosti s úpravou 

Plynárenského potoka. Část kmenů cca 6 m3 bylo pořezáno na pile p. Krystka 
za účelem dalšího využití pro opravu oplocení hřbitova v Dolních 
Boříkovicích, tyto práce provádí p. Skala. Zbývající část nepoužitelná pro 
truhlářské zpracování byla  na základě dohody odstraněna Agrostavem Králíky 
s tím, že nebude od města požadovat úhradu za její likvidaci a úklid. 

Ing. Kosuk - Namítá, že p. Čuma, že dřevo daroval, rozhodl o majetku města bez 
souhlasného usnesení rady města. 

 
 

06. Vstupy zastupitelů 
 
Ing. Strnad - Požaduje, aby p. Šlesingr, pokud je dlužníkem města, byl vyloučen z komise 

cestovního ruchu, tak jako nebyl ze stejného důvodu zvolen do kontrolního 
výboru. 

Mgr. Krabec – Komise si zřizuje rada města, proto nemá ZM pravomoc kohokoliv z těchto 
komisí vylučovat. V komisi má roli zástupce podnikatelské sféry. 

Ing. Strnad - Znovu se vyslovil proti tomu, že byla paní Ponocná, jako jeho účetní, pozvána 
na jednání finančního výboru, kde byla dotazována na hospodaření Klubu Na 
Střelnici. Bere to tak, že finanční výbor zahájil kontrolu jeho zařízení bez jeho 
vědomí. V tomto duchu požadoval, aby ZM přijalo usnesení, jímž by zavázalo 
své výbory, aby dodržovaly schválený jednací řád. 
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Mgr. Krabcová – Bylo to společné jednání kontrolního a finančního výboru. Předsedovi 
finančního výboru p. Škarkovi nebyla známa skutečnost, že je pí Ponocná 
účetní pana Strnada. Byla přizvána pouze jako finanční expert. 

Ing. Strnad - Vyzývá zastupitele, aby do příští schůze uvážili, zda je možné, pokud má 
kontrolní výbor kontrolovat plnění usnesení a tedy i vedení města, jestli je 
správné, aby v jeho čele stála paní Krabcová, jako manželka starosty města. . 
Podle něj je to jasný střet zájmů. 

Juránek - Přečetl dopis rodičů a přátel Mateřské školy Moravská se 74 podpisy, s apelem 
na urychlenou stavbu oplocení zahrady.  Zastupitele informoval, že na 
přípravách a realizaci se nepřestalo pracovat a ke stavbě v brzké době dojde. 

 
Starosta města ukončil jednání dne 15. 10. 2003 v 1:10 hod. 
 
 
 
Zapsal: Arnošt Juránek 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 
          Antonín Vyšohlíd                                                                    Ing. Pavel Strnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta   
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