
Město Králíky  
 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 9 konaného dne  
9. září 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: 
Bc. Miroslav Bouška, Marie Pecháčková, Věra Kubíčková, Dana Nosková. 

 
Program jednání: 
01. Zahájení a prezence 
02. Slib nových členů ZM 
03. Určení ověřovatelů zápisu 
04. Zprávy rady města 
05. Hlavní jednání 

5.1   Akce Cihelna 2003 - informace 
5.2   Změny územního plánu 
5.3   Projednání komplexní pozemkové úpravy 
5.4   Majetkové operace 
5.5   Rozpočtová opatření 
5.6   Příprava společnosti s ručením omezeným 

05. Vstupy občanů  
06. Vstupy zastupitelů 
 

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

Ing Kosuk navrhl vyřazení z programu dnešního ZM body 5.2, 5.3 a bod 5.6, neboť 
zastupitelé neobdrželi pro tyto body jednání podklady. Jeho návrh nebyl podpořen. 
Místostarosta Juránek navrhl rozšíření programu o bod 5.1. Takto byl program jednání 
schválen. 

 
02. Slib nových členů ZM 



Protože se pan Jaroslav Martinec (špatný zdravotní stav) a Ing. Ladislav Tóth (bez udání 
důvodu) vzdali svých mandátů v ZM, nahrazují je a skládají slib členů ZM do rukou 
starosty pan Jan Holčapek a Ing. Pavel Strnad. Oba pánové se stávají tímto členy ZM 
Králíky. Starosta poděkoval odcházejícím členům za jejich práci a novým popřál 
hodně úspěchů.   

 

 

03. Určení ověřovatelů zápisu 
Ověřovatelé zápisu z minulého jednání ZM dne 8.7.2003 P. Kubáňová a  MUDr. M. Špičková 

nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu jsou paní Mgr. Krabcová a Mgr. 
Němeček. 

 
 
04. Zprávy rady města 
 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl pan Juránek. 
 
05. Hlavní jednání 
 
5.1 Akce Cihelna 2003 - informace 
Obsah: Pan místostarosta Juránek informoval o proběhlé akci Cihelna 2003. Akce proběhla za 

pěkného počasí před slušnou diváckou kulisou – odhadovaný počet návštěvníků za oba 
dny je 12.000. Lze ji hodnotit jako zdařilou, organizačně dobře zvládnutou, za což je 
třeba poděkovat všem organizátorům z řad Armády České republiky, vojenských 
historických klubů a úředníkům MěÚ Králíky. Jediným problémem se stal nezvládnutý 
nápor diváků na začátku akce, za což byla zodpovědná smluvně zajištěná agentura, jejíž 
honorář byl z tohoto důvodu zkrácen. Celkové vyúčtování akce skončilo kladnými čísly, 
tento zisk bude použit na činnost Vojenského muzea Králíky, jehož příjmová stránka se 
tak navýší. Detailní vyúčtování je k dispozici na MěÚ.   

 
5.2 Změny územního plánu 
Obsah: Paní Nosková, vedoucí odboru RR podala návrh na zadání změny územního plánu. 

Dosavadní územní plán města Králíky neřeší prostor celého katastrálního území Králík, 
integrované obce v něm nejsou zahrnuty. V budoucnu bude existence územního plánu 
podmínkou pro žádosti obcí o dotace a granty, je tedy nutné územní plán rozšířit o území 
integrovaných obcí.   

ZM/2003/09/165: ZM souhlasí s návrhem na vypracování změny č. 1/2003 územního 
plánu Králíky pro celé území obce zahrnující celé katastrální území Králíky, Dolní 
Hedeč, Červený Potok, Horní Lipka, Prostřední Lipka, Dolní Lipka, Heřmanice, Dolní 
Boříkovice. 
Hlasování: 13:0:0 

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

+ + + + + x + + + + + + + x + 
 
 
5.3 Projednání komplexní pozemkové úpravy 



Obsah: Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí předložil městu Králíky dokumentaci komplexní 
pozemkové úpravy v západní části k.ú. Králíky. Návrh polohového uspořádání pozemků 
byl vystaven na úřední desce MěÚ. Město Králíky je účastníkem řízení a zároveň mu 
přísluší právo projednat zejména plán společných zařízení, tj. pozemků pro cesty, odvod 
vody a pozemků pro zařízení sloužící ke zvýšení, nebo udržení ekologické stability území 
a ochraňující půdu proti nadměrnému eroznímu smyvu, apod. Dle odboru VTS jsou 
požadavky města v polohovém uspořádání zapracovány do celkového řešení, rovněž tak 
odbor RR nemá námitek. Podle odboru ŽP jsou navržené pozemkové úpravy v souladu 
s generelem ÚSES. 

S ohledem na komplikovanost a rozsah informací obsažených v návrhu RM pozvala zástupce 
PÚ pro projednání v ZM z důvodu vysvětlení specifických otázek pozemkových úprav. 
Zástupci PÚ Ústí nad Orlicí ZM seznámili s průběhem jednání s jednotlivými účastníky a 
dotčenými orgány. 

ZM/2003/09/166: ZM projednalo a schválilo předloženou komplexní pozemkovou 
úpravu v západní části k.ú. Králíky bez výhrad. 
Hlasování: 13:0:0 
 
5.4 Majetkové operace 
5.4.1. 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 10 nebytových jednotek a MO předkládá prodej 

dalších 6 nebytových jednotek  včetně spoluvlastnických podílů na st.p.č. 1391/1 v k.ú. 
Králíky, a to 5 jednotek stávajícím nájemcům, 1 garáž se nabízela jako volná. RM 
doporučuje tuto garáž prodat manželům Preislerovým, kteří podali nejvyšší nabídku, a to 
70.000,-- Kč.   

ZM/2003/09/167: ZM schvaluje prodej jednotlivých nebytových jednotek dle zák. č. 
72/1994 Sb., v platném znění – garáží včetně spoluvlastnických podílů na st.p.č. 
1391/1 vše v k.ú. Králíky: 

● č. 816/102 spol. podíl 7/1000  za kupní cenu 54.750,-- Kč  
manželům Janu a Janě Chudým, Králíky 816 

● č. 816/109 spol. podíl 6/1000  za kupní cenu 45.575,-- Kč 
 manželům Petru a Olze Černým, Králíky 816 
● č. 816/112 spol. podíl 6/1000  za kupní cenu  46.750,-- Kč 
 manželům Vincentu a Ing. Jitce Lopuchovským, Králíky 816 
● č. 816/119 spol. podíl 6/1000  za kupní cenu 43.250,-- Kč 
 manželům Mgr. Dušanu a Mgr. Aleně Krabcovým, Králíky 595 
● č. 816/124 spol. podíl 5/1000  za kupní cenu 70.000,-- Kč 
 manželům Emilu a Aleně Preislerovým, Králíky 591 
● č. 816/125 spol. podíl 5/1000  za kupní cenu 37.500,-- Kč 
 manželům Mgr. Zdeňku a Mgr. Ivě Nesvadbovým, Králíky 816. 
Hlasování: 11:0:2 

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

+ 0 + + + x 0 + + + + + + x + 
 
5.4.2. Prodej nemovitosti čp. 61 na st.p.č. 1027, st.p.č. 1027 a p.p.č. 492/7 v ul. Polní 
v k.ú. Králíky   
Obsah: MO zveřejnil nabídku prodeje uvedených nemovitostí za nabídkovou kupní cenu 

645.970,- Kč. O koupi projevili zájem 2 zájemci, slečna Altmanová a paní Barnová 



z Králík. Ve stanoveném termínu byly doručeny 2 obálky, po rozlepení bylo 
konstatováno, že nejvyšší nabídka byla od paní Barnové, Králíky 816, která nabídla 
částku 780.777,- Kč. RM doporučila prodej paní Barnové a panu Žerníčkovi, Králíky 
816.  

ZM/2003/09/168: ZM schvaluje prodej nemovitosti čp. 61 na st.p.č. 1027, st.p.č. 1027 a 
p.p.č. 492/7 v k.ú. Králíky do podílového spoluvlastnictví – ideální ˝ paní Blance 
Barnové a ideální ½ panu Radku Žerníčkovi, oba bytem Králíky 816 za kupní cenu 
ve výši 780.777,-- Kč. 

Hlasování: 13:0:0 
 
5.4.3 Revokace usnesení ZM/2003/08/144 ze dne 08.07.2003 
Obsah: Na minulém ZM se schvaloval prodej pozemků st.p.č. 158 a p.p.č. 285 v k.ú. Králíky 

panu Balšánkovi. Pan Balšánek požádal z důvodu financování koupě nemovitostí o 
rozšíření o dalšího spoluvlastníka pana Štelbaského ze Žamberka. RM doporučila 
revokaci usnesení. 

ZM/2003/09/169: ZM revokuje usnesení ZM/2003/08/144 ze dne 08.07.2003 a schvaluje 
prodej nemovitostí – pozemků st.p.č. 158 a p.p.č. 285 v k.ú. Králíky do podílového 
spoluvlastnictví – ideální ½ panu Miroslavu Balšánkovi, Dolní Hedeč 73 a ideální ½ 
panu Janu Štelbaskému, Žamberk 760 za kupní cenu ve výši 447.790,-- Kč. 

 
Hlasování: 6:5:2 –NESCHVÁLENO,  platí tedy původní usnesení ZM/2003/08/144. 

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

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

5.4.4 Prodej pozemku st.p.č. 220 v k.ú. Horní Lipka a zároveň záměr prodeje p.p.č. 1374 
v k.ú. Horní Lipka  
Obsah: O koupi pozemku st.p.č. 220 v k.ú. Horní Lipka požádal pan Poslušný z Ústí nad 

Orlicí k individuální rekreaci. Jedná se o zastavěnou plochu - zbořeniště o výměře 439 m2, 
záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena ve výši 50,-- Kč/m2 + náklady, tj. 
23.635,-- Kč. 

ZM/2003/09/170: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 220 v k.ú. Horní Lipka panu 
Františku Poslušnému, Ústí nad Orlicí 1145 za kupní cenu ve výši 23.635,-- Kč. 
Hlasování: 12:1:0 

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

+ + + + + x + + + + - + + x + 
 
Obsah: Zároveň si pan Poslušný požádal o koupi pozemku p.p.č. 1374 v k.ú. Horní Lipka. 

Odbor VTS nedoporučil prodej pozemku z důvodu návaznosti na cestu v majetku státu a 
odbor RR doporučil prodej pozemku zatím odložit do doby schválení ÚP. RM nedoporučila 
prodej pozemku. K žádosti o koupi pozemku se připojili manželé Burešovi a společně 
požádali o přehodnocení a o místní šetření. Pozemek sousedí přímo s jejich rekreačními 
objekty a neslouží jako přístup k objektům, přístup k objektu č.e. 10 je přes pozemek p.p.č. 
1153/2 v k.ú. Horní Lipka. Žadatelé se dohodli na koupi - každý část pozemku. Odbor VTS 
přehodnotil stanovisko, s prodejem souhlasí, dle odboru RR pozemek fyzicky neslouží jako 
přístup k objektům, ÚP není pro k.ú. Horní Lipka zpracován.   



ZM/2003/09/171: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1374 v k.ú. Horní Lipka 
za kupní cenu ve výši 20,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 
Hlasování: 7:6:0 - NESCHVÁLENO 

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

+ - - + - x + + + + - - + x - 
 
 
5.4.5 Prodej nemovitosti čp. 91 na st.p.č. 83, st.p.č. 83, p.p.č. 424, 466/4 a 426/2 v k.ú. 
Dolní Hedeč 
Obsah: Realitní kancelář STAVOINVESTA Ústí nad Orlicí sdělila MO, že mají vážného 

zájemce o koupi nemovitostí paní Mgr. Olga Zerzánová, Králíky 891. Zájemce akceptuje 
kupní cenu ve výši 400.000,-- Kč a dále si rezervoval nemovitosti do konce září 2003 (složil 
zálohu kupní ceny). RM doporučila prodej. 

ZM/2003/09/172: ZM schvaluje prodej nemovitosti čp. 91 na st.p.č. 83, st.p.č. 83 a p.p.č. 
424, 466/4 a 426/2 v k.ú. Dolní Hedeč paní Mgr. Olze Zerzánové, Králíky 891 za kupní 
cenu ve výši 400.000,-- Kč. 
Hlasování: 13:0:0 
 
5.4.6 Prodej bytu č. 1 v čp. 500 v ul. Orlická v k.ú. Králíky 
Obsah: MO zveřejnil nabídku prodeje volného bytu č. 1 v čp. 500 v ul. Orlická a 

spoluvlastnického podílu 95/1000 na st.p.č. 693 a p.p.č. 1024/34 vše v k.ú. Králíky. O koupi 
projevilo zájem 7 žadatelů, ve stanoveném termínu bytu doručeno 5 obálek. Nejvyšší 
nabídka byla od manželů Ludvíkových a to ve výši 320.000,-- Kč. RM doporučila prodej. 

ZM/2003/09/173: ZM schvaluje prodej volného bytu č. 1 v čp. 500 v ul. Orlická a 
spoluvlastnického podílu 95/1000 na st.p.č. 693 a p.p.č. 1024/34 vše v k.ú. Králíky 
manželům Marcele a Miroslavu Ludvíkovým, Červená Voda 420 za kupní cenu ve výši 
320.000,-- Kč. 
Hlasování: 13:0:0 
 
5.4.7 Prodej pozemku st.p.č. 769/8 v k.ú. Králíky  
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Ježek z Králík za účelem majetkoprávního vypořádání 

pozemku pod garáží v Dolní ulici v Králíkách. Jedná se o pozemek o výměře 21 m2, 
záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Kupní cena 100,-- Kč/m2 + náklady, tj. 2.740,-- 
Kč. 

ZM/2003/09/174: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 769/8 v k.ú. Králíky panu 
Václavu Ježkovi, Králíky 570 za kupní cenu 2.740,-- Kč. 
Hlasování: 13:0:0 
 
5.4.8 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1725/7 v k.ú. Králíky  
Obsah: O koupi části pozemku o výměře cca 2000 m2 požádal pan Dokoupil k vybudování 
čerpací stanice PHM. Dle odboru VTS je pozemek zainvestován jako průmyslová zóna. 
Podle územního plánu je čerpací stanice navržena na pozemcích p.p.č. 1714/1 a 1714/17 
v k.ú. Králíky, navrhuje proto využít tyto pozemky ke zmíněnému účelu. Odbor RR sděluje, 
že se jedná o prostor kolem objektu skladů a průmyslové zóny dle schváleného ÚP. 
Pozemky byly vykoupeny od restituentů za účelem pozdějšího využití celého pozemku 
k podnikání pro výrobní účely. RM nedoporučila prodej. 



ZM/2003/09/175: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1725/7 v k.ú. 
Králíky. 

Hlasování: 13:0:0 
 
5.4.9 Záměr prodeje 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. Odbor 
VTS souhlasí s prodejem bez připomínek, dle odboru RR není pro k.ú. Dolní Boříkovice 
zpracován ÚP. RM doporučila prodej pozemku. Konkrétní kupní cenu stanovuje ZM 
vždy případ od případu. 

ZM/2003/09/176: schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 692 v k.ú. Dolní Boříkovice za 
kupní cenu 20,-- Kč/m2+ náklady spojené s převodem 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 + 
 
 
5.4.10 Záměr prodeje pozemků st.p.č. 36, p.p.č. 170 a 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. Odbor 
VTS s prodejem souhlasí, jako přístup slouží nezpevněná cesta (problematická zimní 
údržba), pro odkanalizování je nutno vybudovat domovní ČOV, napojení na elektřinu je 
možné vrchním vedením, zásobení vodou z veřejného vodovodu. Dle odboru RR pro k.ú. 
Dolní Hedeč není zpracován ÚP obce, odbor nemá námitek proti prodeji, uvažovaný 
objekt bude možno napojit na vodu, není řešena kanalizace a přístupová komunikace není 
zpevněná. RM doporučila  prodej pozemků. Návrh kupní ceny u st. parcely 50,-- Kč/m2+ 
náklady spojené s převodem. 

ZM/2003/09/177: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 36 za kupní cenu 50,-- 
Kč/m2 a p.p.č. 170 a 171 za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem vše 
v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 10:3:0 

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

+ + + + - x + + + + - + - x + 
 
 
5.4.11 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 221/1 a 225/3 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemků požádala paní Lipenská z Dolní Hedeče za účelem rozšíření 

zahrady u nemovitosti, kterou vlastní. Jedná se o pozemky o celkové výměře 909 m2. 
Odbor VTS s prodejem souhlasí bez připomínek, dle odboru RR není pro k.ú. Dolní 
Hedeč zpracován ÚP obce. RM doporučuje prodej pozemků. 

ZM/2003/09/178: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 221/1 a 225/3 v k.ú. Dolní 
Hedeč za kupní cenu 10,-- Kč/m2+ náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 11:2:0 



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

+ + + + + x + + + + - - + x + 
 
 
5.4.12 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 2072/34 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Weiszovi z Králík za účelem rozšíření zahrady. 

Jedná se o pozemek o výměře 74 m2, na pozemku jsou vzrostlé duby, na které město 
přispívalo. Odbor VTS s prodejem nesouhlasí, jedná se o pěšinu pro chodce, částečně řeší 
komunikační závadu pro chodce na křižovatce. Dle odboru RR je podle ÚP SÚ Králíky 
veden jako zeleň obytné zástavby, ulička je využívána k chůzi, kdy je možno obejít 
nepřehlednou zatáčku a křižovatku. RM nedoporučila prodej pozemku. 

ZM/2003/09/179: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 2072/34 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 13:0:0 

 
5.4.13 Záměr prodeje 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. Odbor VTS s prodejem souhlasí bez připomínek, dle odboru RR 
je pozemek zastavěn  objektem řadové garáže, objekt se nachází v ochranném pásmu 
dráhy, s prodejem souhlasí. RM prodej doporučila. Návrh kupní ceny 100,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem. 

ZM/2003/09/180: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 849 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 100,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 

 
5.4.14 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 2074/9 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Krištofovi z Králík za účelem rozšíření zahrady, 

pozemek delší dobu udržují. Jedná se o pozemek o výměře 134 m2. Odbor VTS 
s prodejem souhlasí bez připomínek, pozemek je užíván jako zahrada, přes pozemek vede 
kanalizace – doporučuje zřídit věcné břemeno. Dle odboru RR je pozemek podle ÚP 
veden jako zeleň v obytné zástavbě, pozemek se nachází v památkové zóně, s prodejem 
souhlasí. RM prodej doporučila a zároveň schválila zřízení věcného břemene – právo 
vedení, provozu a údržby kanalizace na pozemku p.p.č. 2074/9 v k.ú. Králíky pro 
oprávněné město Králíky. 

ZM/2003/09/181: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 2074/9 v k.ú. Králíky, 
pozemek zatížen věcným břemenem, za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 

 
5.4.15 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1897/2 a zároveň nákup části pozemku p.p.č. 
2072/17 vše v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádali paní Vraštilová a pan Vraštil z Králík za účelem 

majetkoprávního vypořádání pozemků u nemovitosti čp. 151 v k.ú. Králíky, kterou 
žadatelé vlastní. Přes pozemek žadatele p.p.č. 2072/17 v k.ú. Králíky vede místní 
komunikace, a zároveň žadatelé užívají pozemek p.p.č. 1897/2 v k.ú. Králíky o výměře 
87 m2 ve vlastnictví města Králíky. Odbor VTS doporučuje vyřešit majetkoprávní 



vypořádání podle skutečnosti a rovněž odbor RR doporučuje zaměřit skutečný stav 
komunikace, pozemek p.p.č. 1897/2 je dle ÚP zahrada. MO navrhuje po zaměření 
skutečného stavu směnu pozemků. RM doporučila směnu pozemků. MO v případě směny 
pozemků navrhuje kupní cenu ve výši znaleckého posudku. 

ZM/2003/09/182: ZM schvaluje záměr směny pozemku p.p.č. 1897/2 v k.ú. Králíky ve 
vlastnictví města Králíky za část pozemku p.p.č. 2072/17 v k.ú. Králíky ve vlastnictví 
paní Vraštilové a pana Vraštila, cena pozemků bude určena znalcem. 

Hlasování: 13:0:0 

 
5.4.16 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 225/1 a 226/6 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemků o výměře 1638 m2 požádali manželé Síkelovi z Kralup n. Vl. za 

účelem rozšíření zahrady u nemovitosti čp. 139, kterou vlastní, s možností budoucí 
výstavby rodinného domu. Žadatelé uvádí, že pozemek p.p.č. 225/1 je rodinou obstaráván 
jako zahrada od roku 1946, pan Stárek (děd žadatelů) pozemek údajně koupil a oplotil, 
dokumenty o vlastnictví však nebyly doloženy. Dle odboru VTS se jedná o pozemky 
poměrně velké s možností výstavby RD a proto nedoporučuje prodávat do doby 
zpracování územního plánu. Podle odboru RR je pozemek p.p.č. 225/1 dle územního 
plánu určen k zástavbě RD, pozemek p.p.č. 226/6 jako zeleň obytné zástavby. Vzhledem 
k místu pro RD s možností napojení na inž. sítě nedoporučuje prodávat, na pozemcích je 
možno řešit i umístění 2 RD. RM nedoporučila prodej pozemků. 

ZM/2003/09/183: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 225/1 a 226/6 v k.ú. 
Králíky a zároveň ukládá MO zadat právní posouzení případu s ohledem na současné 
uživatele pozemků. 

Hlasování: 10:3:0 

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

- + + + - x + + + + + + - x + 
 
 
5.4.17 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 533/8 a pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 
(544/1) PK v k.ú. Prostřední Lipka 
Obsah: O koupi pozemků o výměře 9358 m2 požádal pan Bc. Sicha z Prahy za účelem 

dlouhodobého provozu muzea v objektu K-S14, kulturních akcí a soukromých investic 
v závislosti na činnosti občanského sdružení VHK Erika Brno (stanovisko je přílohou 
žádosti). Dle odboru VTS se jedná o pozemky mezi vojenským muzeem a objektem K-
S14, pozemky zasahují do záměru budování celého areálu, na který bylo vydáno územní 
rozhodnutí. Současně město připravuje územní plán, který bude řešit i k.ú. Prostřední 
Lipka. Odbor VTS nesouhlasí s prodejem. Rovněž odbor RR nesouhlasí s prodejem, 
pozemek se nachází v areálu budoucího muzea, v současné době je územní řízení 
přerušeno z důvodu zpracování posuzovacího řízení EIA u Krajského úřadu Pardubice. 
V současné době MO vyřizuje bezúplatný převod objektu K-S14 na st.p.č. 237, 238 a 239 
v k.ú. Prostřední Lipka na město Králíky. RM nedoporučuje prodej pozemků. 

ZM/2003/09/184: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 533/8 a pozemku ve 
zjednodušené evidenci p.č. (544/1) PK v k.ú. Prostřední Lipka. 

Hlasování: 12:0:1 

 



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

+ + + + 0 x + + + + + + + x + 
 
 
5.4.18 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 492/23 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi části pozemku požádali manželé Pavelkovi z Králík. Jedná se o část 

pozemku, kterou mají oplocenou a užívají ji jako zahradu. Odbor VTS k prodeji nemá 
připomínky, rovněž tak odbor RR. RM doporučila prodej. 

ZM/2003/09/185: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 492/23 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 

 
5.4.19 Záměr prodeje 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. 
Odbor VTS s prodejem souhlasí, dle odboru RR není ÚP pro kat. území zpracován, u 
pozemku p.p.č. 551 doporučuje vyčkat do koncepce nového ÚP obce. RM doporučila 
prodej. 

ZM/2003/09/186: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 551 a 547 v k.ú. Dolní 
Hedeč za kupní cenu 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 

 
5.4.20 Záměr prodeje 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. Dle odboru VTS je na pozemku umístěný hl. řád vodovodu, sloup veřejného 
osvětlení a sloup vrchního vedení NN, je nutné zřídit věcné břemeno. Dle odboru RR 
není pro kat. území zpracován ÚP, pozemek není zastavěn objektem, pouze umístěny 
sítě. RM prodej doporučila a zároveň schválila zřízení věcného břemene – podzemní 
vedení trasy vodovodu a umístění sloupu veřejného osvětlení pro oprávněné město 
Králíky. Návrh kupní ceny 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2003/09/187: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 98 v k.ú. Dolní Hedeč, 
pozemek zatížen věcným břemenem, za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 

 
5.4.21 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 570/2 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Kremlíkovi z Králík za účelem sloučení pozemků 

a lepšího zajištění přívalové vody. Jedná se o část pozemku o výměře cca 521 m2, kterou 
má žadatel v pronájmu. Dle odboru VTS se jedná o pozemek užívaný jako zahrada, 
pozemek je z části oplocen a přes pozemek vede vrchní vedení VN, které je v majetku 
VČE. Dle odboru RR je podle schváleného ÚP území určeno pro stavbu parkovací 
plochy pro účely pěšího výstupu ke klášteru. Doporučuje počkat do projednání konceptu 
nového ÚP obce. RM prodej doporučila. 



ZM/2003/09/188: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 570/2 v k.ú. Králíky 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 6:6:1 – NESCHVÁLENO 

 

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

+ - - + - x + + + + - - 0 x - 
 
5.4.22 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 460, 478/1 a 478/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Musilovi z Olomouce za účelem scelení 

pozemků. Jedná se o pozemky o výměře 1349 m2, které žadatele užívají a část je 
oplocena. Odbor VTS s prodejem souhlasí, pozemky kromě p.p.č. 460 v k.ú. Dolní Hedeč 
jsou oploceny  a užívány jako zahrada. V případě prodeje p.p.č. 460 je nejdříve nutné 
zaměřit příjezdovou cestu ke st.p.č. 102 v k.ú. Dolní Hedeč, dle odboru RR není pro kat. 
území ÚP zpracován. RM doporučila prodej a uložila odboru VTS provést zaměření 
cesty. 

ZM/2003/09/189: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 460, 478/1 a 478/2 v k.ú. 
Dolní Hedeč za kupní cenu 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 
 
5.4.23 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 470/3, 488/4, 495, 537/3, 1508/1, 1508/2 a 2003/2 
vše v k.ú. Dolní Boříkovice 
Obsah: O koupi pozemků požádal pan Ptáčník z Jablonného nad Orlicí za účelem 

zemědělského využití. Jedná se o pozemky o výměře 68172 m2, které žadatel užívá a má 
je v pronájmu. Žadatel je SHR. Odbor VTS s prodejem souhlasí, dle odboru RR není na 
kat. území ÚP zpracován, podle konceptu VÚC Pardubického kraje vede přes pozemky 
vedení VN. RM doporučila prodej. MO navrhuje v případě SHR stanovit kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku. 

ZM/2003/09/190: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 470/3, 488/4, 495, 537/3, 
1508/1, 1508/2 a 2003/2 vše v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši 10,-- Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 11:1:1 

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

+ + + + + x + + + + 0 - + x + 
 
 
5.4.24 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 284/3, 558 a st.p.č. 54/1, 54/2, 54/3 a 54/4 vše v k.ú. 
Dolní Lipka  
Obsah: O koupi pozemků požádal pan Morávek z Dolních Boříkovic za účelem 

majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou, užívání zahrádky, manipulační 
plochy a budoucí zástavby pozemku za účelem podnikání. Jedná se o pozemky o výměře 
– st.p.č. 2083 m2 a p.p.č. 1134 m2. Odbor VTS s prodejem souhlasí, na částech pozemků 
je umístěn hl. rozvod vody ve vlastnictví VaK Jablonné n.O. a elektropřípojka ve 
vlastnictví města Králíky – nutné zřídit věcné břemeno. U pozemku st.p.č. 54/1 a p.p.č. 
284/3 je nutné oddělit větší část pro zabezpečení příjezdu do areálu bývalých stavebnin a 
pro potřeby města a s vyznačením věcného břemene. Rovněž tak se vyjádřil odbor RR. 



RM doporučila prodej pozemků, u pozemků p.p.č. 284/3 a st.p.č. 54/1 pouze část. MO 
navrhuje u stavebních parcel kupní cenu ve výši 70,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. 

ZM/2003/09/191: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 558 za kupní cenu ve výši 
10,-- Kč/ m2 + náklady spojené s převodem a st.p.č. , 54/3, 54/4 za kupní cenu 50,-- 
Kč/ m2 + náklady spojené s převodem vše v k.ú. Dolní Lipka a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 

ZM/2003/09/192: ZM ukládá MO st. p. č. 54/1 a 54/2 a p. p. č. 284/3 oddělit a 
geometricky nově zaměřit. 

Hlasování: 13:0:0  

 
5.4.25 Záměr prodeje části pozemků p.p.č. 1551/3 a ve zjednodušené evidenci p.č. (1551) 
PK v k.ú. Dolní Boříkovice 
Obsah: O koupi části pozemků požádali spoluvlastníci přilehlé nemovitosti manželé 

Lokvencovi, Cempírkovi a Szabovi za účelem přičlenění pozemků k nemovitosti. Jedná 
se o bývalou místní komunikaci. Odbor VTS s prodejem souhlasí, jedná se o původní 
cestu, která od nemovitosti žadatelů již nepokračuje, cestu nutno oddělit GP – příjezd na 
sousední pozemky. Dle odboru RR není pro kat. území ÚP zpracován. RM doporučila 
prodej. 

ZM/2003/09/193: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemků p.p.č. 1551/3 a ve 
zjednodušené evidenci p.č. (1551) PK v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši  
20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem 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 + 
 
 
5.4.26 Záměr prodeje 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. Odbor VTS 
s prodejem souhlasí, ve skutečnosti je pozemek p.p.č. 1224 součástí přilehlých lesních 
pozemků. Dle odboru RR není pro kat. území ÚP zpracován, p.p.č. 1224 je původním 
přístupem, který je dnes zarostlý stromy a tvoří celek navazující na porost lesa. Přístup 
k nemovitosti žadatele je řešen přes p.p.č. 522 v k.ú. Heřmanice u Králík. RM doporučuje 
prodej pozemků. 

ZM/2003/09/194: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 521 a 1224 v k.ú. 
Heřmanice u Králík za kupní cenu ve výši  20,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 

 
5.4.27 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dolní Hedeč a Dolní Boříkovice od ČR-Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ústí nad Orlicí 
Obsah: Jedná se o pozemky ve vlastnictví státu: 



- v k.ú. Dolní Hedeč  
st.p.č. 148 a 149 o výměře celkem 377 m2  pozemek u kláštera 
p.p.č. 673, 674, 675, 683/1, 683/2, 683/3, 683/4 a 683/5 

o výměře celkem 5224 m2 pozemky u kláštera 
- v k.ú. Dolní Boříkovice 

st.p.č. 160/2 a 161 o výměře celkem 149 m2 pozemky u komunikace 
p.p.č. 1216/3 o výměře 573 m2  požární nádrž. 

Odbor VTS souhlasí s převodem, rovněž odbor RR nemá námitek. RM doporučila 
bezúplatný převod pozemků. 

ZM/2003/09/195: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků: 
v k.ú. Dolní Hedeč – st.p.č. 148, 149 a p.p.č. 673, 674, 675, 683/1, 683/2, 683/3, 683/4 a 

683/5 
v k.ú. Dolní Boříkovice – st.p.č. 160/2, 161 a p.p.č. 1216/3 

od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ústí nad Orlicí na město 
Králíky. 

Hlasování: 13:0:0 

 
5.4.28 Prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu kupní ceny bytu č. 4 v čp. 9 v k.ú. 
Horní Lipka – manželé Svatoňovi 
Obsah: Manželé Svatoňovi, Horní Lipka 9 požádali vzhledem ke komplikacím při zajišťování 

platby kupní ceny formou úvěru ze stavebního spoření o prominutí smluvní pokuty. RM 
o žádosti jednala již dne 25.03.2003 a termín splatnosti prodloužila. Manželům 
Svatoňovým se však termín nepodařilo dodržet a kupní cenu uhradili až dne 10.07.2003.  

 MO navrhuje vzhledem k tíživé finanční situaci žadatelů dodatečně schválit prodloužení 
splatnosti kupní ceny o 198 kalendářních dnů formou dodatku ke kupní smlouvě s tím, že 
kupní cena bude povýšena o roční úrokovou sazbu 4,75 %, tj. o 1.736,-- Kč. RM 
doporučila prominutí smluvní pokuty. 

ZM/2003/09/196: ZM schvaluje vzhledem k tíživé finanční situaci žadatelů dodatečně  
prodloužení splatnosti kupní ceny o 198 kalendářních dnů formou dodatku ke kupní 
smlouvě s tím, že kupní cena bude povýšena o roční úrokovou sazbu 4,75 %, tj. o 
1.736,-- Kč. 

Hlasování: 12:0:1 

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

+ + + + 0 x + + + + + + + x + 
 
 
5.4.29 Záměr prodeje části pozemků p.p.č. 609/2, 780, 782/1 a pozemku p.p.č. 557/3 
v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Kučerovi z Bohumína za účelem scelení pozemku 

a rozšíření zahrady. Jedná se o pozemky u nemovitosti čp. 6, kterou vlastní. Odbor VTS 
souhlasí s prodejem, rovněž tak odbor RR doporučuje prodat pozemky, které navazují na 
nemovitost žadatele. RM doporučila prodej. 

ZM/2003/09/197: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemků p.p.č. 609/2, 780, 782/1 a 
pozemku p.p.č. 557/3 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 20,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 



 
 
5.5 Rozpočtová opatření 
 
5.5.1 Zvýšení rozpočtu v příjmech a výdajích o dotace 
 
Obsah: Paní Pecháčková předložila ZM ke schválení tyto úpravy rozpočtu: 

Zvýšení rozpočtu v příjmech a výdajích o dotace: 
RO 08/03 Dotace na podporu v oblasti výstavby sportovních zařízení 180,00 tis. Kč 
RO 09/03 Dotace na regeneraci kašny       70,00 tis. Kč 
RO 10/03 Dotace na úhradu neinvestičních výdajů ve školství         20 263,00 tis Kč 
RO 11/03 Dotace na udržení akceschopnosti SDH    100,00 tis Kč 
RO 12/03 Dotace na Městské muzeum a informační centrum     52,00 tis Kč 
RO 13/03 Dotace na vzdělávací software pro ZŠ       25,00 tis Kč 
RO 14/03 Dotace na vzdělávání pedagogů na ZŠ       82,00 tis Kč 
ZM/2003/09/198: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení § 16 zákona číslo 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření číslo 08/2003 na 
180 tis Kč, 09/2003 na 70 tis Kč, 10/2003 na 20 263 tis Kč, 11/2003 na 100 tis Kč, 
12/2003 na 52 tis Kč a 13/2003 na 25 tis Kč, 14/2003 na 82 tis Kč, kterými se upravuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 20 772, 00 tis Kč. 

Hlasování: 13:0:0 

 
5.5.2 Neinvestiční náklady na žáky – revokace usnesení ZM/2003/08/157 
 
Obsah: Na jednání ZM v červenci 2003 bylo schváleno usnesení na základě sdělení, že dotace 

na žáky jdou do rozpočtu těch obcí, kde mají děti hlášen trvalý pobyt. Dotace jsou však 
součástí rozpočtu té obce, ve které žák plní povinnou školní docházku, nikoli do rozpočtu 
obce, kde má žák trvalý pobyt. 

 
ZM/2003/09/199: ZM revokuje usnesení ZM/2003/08/157 ze dne 8. 7. 2003 a schvaluje 

vyúčtování pouze neinvestičních výdajů za ty žáky z jiných obcí, kteří plní povinnou 
školní docházku ve školách zřizovaných městem Králíky, a pro které dané obce 
nezřizují třídy ve školách ve svém spádovém obvodu. 

Hlasování: 13:0:0 

 
5.6 Příprava společnosti s ručením omezeným 
 
Obsah: Členové ZM dostali do rukou Zprávu pro členy zastupitelstva města Králíky o 

přípravě založení společnosti s ručením omezeným a prvotní podklady. Pan Mgr. Krabec 
vysvětlil obsah předložených materiálů a požádal zastupitele, aby si podklady pro 
založení společnosti s ručením omezeným důkladně prostudovali a 23. 9. 2003 v 18:00 
hodin se sešli na mimořádném ZM, kde by věc projednali a učinili kroky k založení 
společnosti s r. o. Současně byli zastupitelé vyzváni, aby materiály písemně 
připomínkovali do 19.9.2003, a dodali případné návrhy na obsazení 3 členů dozorčí rady 
vznikající spol. sro. 

 

06. Vstupy občanů 



p. Jungvirt –  Dotaz na pana zastupitele Ing. Strnada, zda je morální, aby jako ředitel 
příspěvkové organizace spolurozhodoval sám o sobě v ZM, nevidí v tom střet zájmů ? 
Ing. Strnad –  Není sám, kdo může takto v ZM působí, z mnoha důvodů je dobré a žádoucí, 

aby v tomto zastupitelstvu pracoval. 
 

07. Vstupy zastupitelů 
 
Mgr. Krabcová – informovala o proběhlých kontrolách, které provedl kontrolní výbor. 
jednalo se o kontrolu pronajímaní bytů v majetku města a dodržování vyhlášky o pronájmu 
bytů. Navrhuje se, aby se zpráva kontrolního výboru dostala do hlavního programu příštího 
řádného jednání ZM. 
Pan Holčapek – prodej pozemku panu Langhansovi – jak je možné, že pan Langhans získal 
pozemek, který byl původně určen k výstavbě rodinného domu. Usnesení zastupitelstva města 
mu připadá špatné, žádá na příštím jednání provedení revokace tohoto usnesení. 
Ing. Kosuk –  navrhuje přijmout usnesení: ZM bere na vědomí, že došlo k neoprávněnému 
prodeji a darování pokácených stromů od plynárenského potoka na jaře 2003 z majetku 
města.  
Mgr. Krabec – tuto věc je potřeba prošetřit a řešit na příštím ZM. Bude-li toto tvrzení  
pravdivé, lze uvažovat o výše uvedeném usnesení. 
Ing. Strnad – zve přítomné na koncert chlapeckého sboru Bonifantes, který se uskuteční 
v rámci Dnů evropského dědictví dne 14.9. v 15.00 hod. v kostele sv. Michala Archanděla 
v Králíkách. 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 0.42 hod. 
 
Zapsala: Iva Večeřová 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 
              Mgr. Krabcová                                                                      Mgr. Němeček 
 
 
   
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta   
 
 


