
Město Králíky  
 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 8 konaného dne  
8. července 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. Ladislav Tóth ( 11 )    
Jan Škarka ( 4 )        Jaroslav Martinec ( 12 )  
Mgr. Jarmila Berková ( 5 )         MUDr. Marie Špičková ( 13 ) 
Pavlína Kubáňová (6)        Mgr. Karel Hlava ( 14 ) 
Mgr. Dušan Krabec ( 7 )        Antonín Vyšohlíd ( 15 ) 
Arnošt Juránek ( 8 ) 
 
Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   0  zdržel se hlasování,   x  nepřítomen   
 
Nepřítomní členové zastupitelstva města: Ing. Ladislav Tóth (11), 

od 21.00 hod Jan Škarka (4) 
Ing. Kosuk žádá, aby bylo v zápise uvedeno, že na minulé mimořádné jednání ZM nebyl 
pozván, proto nemůže být ani veden jako omluven. Starosta města se mu za tuto chybu 
omluvil. 
 
Za MěÚ: 
Bc. Miroslav Bouška, Marie Pecháčková, Věra Kubíčková, Věra Tomášová, Jana 
Bartíková, Irena Gáblerová, Jan Čuma, Ing. Luboš Hejkrlík. 

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

4.1   Majetkové operace 
4.2   Rozpočtová opatření 
4.3   Změna zřizovacích listin MŠ Moravská a Školní jídelny Moravská 
4.4   Nákup rolby – Sdružení obcí Orlicko 

05. Vstupy občanů  
06. Vstupy zastupitelů 
 

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

Místostarosta Juránek navrhl rozšíření programu o bod 4.4. Takto byl program jednání 
bez výhrad schválen. 

 

02. Určení ověřovatelů zápisu 
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Ověřovatelé zápisu z minulého jednání ZM dne 17. 6. 2003 Mgr. Zdeněk Němeček a Antonín 
Vyšohlíd nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu jsou paní Pavlína Kubáňová a 
MUDr. Marie Špičková. 
 
 
03. Zprávy rady města 
 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl Mgr. Zdeněk Němeček. Diskutovalo se o 
závěrech výběrového řízení na ředitele Klubu na Střelnici a o vztazích zřizovatele a ředitelů 
příspěvkových organizací z oblasti kultury. 
 
 
04. Hlavní jednání 
 
4.1 Majetkové operace 
 
4.1.1 Prodej nemovitosti čp. 93 na st. p. č. 135, st. p. č. 135 a p. p. č. 934/3 vše v k. ú. 
Heřmanice u Králík 

Obsah: O koupi nemovitosti včetně pozemků projevili zájem 2 žadatelé – pan Štefan Temňák, 
Králíky 660 a pan Josef Kopecký, Králíky 291. Nabídková kupní cena je 354.940,- Kč,  
nemovitost je zatížena věcným břemenem – právo bezplatného trvalého užívání nebytových 
prostor v přízemí, tj. společenské místnosti, společných prostor s příslušenstvím pro 
oprávněný SDH Heřmanice, přičemž oprávněný nebude povinen nést náklady na opravy a 
zachování předmětné nemovitosti. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, RM pozvala oba 
zájemce o koupi na jednání ZM, aby předložili své nabídky. Na jednání ZM byli oba 
přítomni, pan Kopecký nesouhlasil se zřízením věcného břemene, proto od koupě odstoupil. 
Druhý ze žadatelů je s věcným břemenem srozuměn. 

ZM/2003/08/143: ZM schvaluje prodej nemovitosti čp. 93 na st. p. č. 135, st. p. č. 135 a p. 
p. č. 934/3 vše v k. ú. Heřmanice u Králík manželům Zdeňce a Štefanu Temňákovým, 
bytem Králíky 660, za kupní cenu ve výši 354.940,- Kč. 

Hlasování: 14:0:0 
4.1.2 Prodej pozemků st.p.č. 158 a p.p.č. 285 v k.ú. Králíky 

Obsah: O koupi pozemků projevili zájem 4 žadatelé – pan Miroslav Balšánek z Dolní Hedeče, 
manželé Petrovi z Králík, pan Ladislav Kubaník z Králík a pan Josef Kopecký z Králík. RM 
doporučila stanovit minimální nabídkovou kupní cenu vzhledem k atraktivitě pozemků ve 
výši 350,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.  Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
RM pozvala všechny zájemce o koupi na jednání ZM, aby předložili své nabídky. 

ZM nejprve postupně vyslechlo zástupce všech uchazečů, kteří předložili své podnikatelské 
záměry s výše uvedenými parcelami. Zastupitelé v následné diskuzi hlasovali postupně o 
variantách zda: 
1. za navrženou cenu 350 Kč/1m2 rozhodovat o  předložených podnikatelských záměrech 

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

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

 

2. rozhodovat o předložených podnikatelských záměrech, ale zvýšit cenu za 1m2 
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Hlasování: 12:0:2  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 + + + + + + + + + X 0 + + + 
3. již se nehlasovalo o návrhu, že by bez ohledu na předložené podnikatelské záměry 
rozhodovala nejvyšší nabídka. 
 Podle předcházejícího dílčího hlasování navrhl p. Kalianko cenu 700,- Kč/1m2 pro 
celou výměru obou parcel. 

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

0 - + + + + 0 0 + + X + + + + 
 
 Na základě tohoto výsledku hlasování byli jednotliví zájemci opět jednotlivě vyzváni, 
zda by akceptovali cenu stanovenou zastupitelstvem (ze zákona o obcích určuje konečné 
podmínky prodeje ZM, rada města může cenu pouze navrhnout). Od koupě ustoupil pan 
Kopecký a manželé Petrovi. Pan Balšánek cenu akceptoval, pan Kubaník se nemohl k 
aktuální ceně vyjádřit, protože svůj podnikatelský záměr i omluvu adresoval na ZM faxem. 
 Dále se hlasováním ZM rozhodovalo, zda v další soutěži ponechá pouze p. Balšánka. 

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

0 + + + + + + 0 + + X + + + + 
 
 Dalším hlasováním se rozhodovalo o tom, zda do kupní smlouvy dodávat další 
zavazující a omezující podmínky prodeje, za účelem maximálního dodržení podnikatelského 
záměru ze strany kupujícího. 
  
 Závěrem bylo přijato následné usnesení: 
ZM/2003/08/144: ZM schvaluje prodej pozemků st. p. č. 158 a p. p. č. 285 v k. ú. Králíky 
panu Miroslavu Balšánkovi, bytem Dolní Hedeč 73, za kupní cenu ve výši 424 900,- Kč + 
náklady spojené s převodem. 

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

0 + + 0 + + + + + + X + + + 0 
 
4.1.3  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 schvalovala kupní cena u vymezených nebytových jednotek dle 

zvláštního zákona v čp. 816 v Králíkách. Na základě usnesení RM zaslal MO nabídky na 
tyto nebytové jednotky  včetně spoluvlastnických podílů na st.p.č. 1391/1 v k.ú. Králíky 
stávajícím nájemcům. O koupi projevilo zatím zájem 10 nájemců, 1 garáž se nabízí jako 
volná. 

ZM/2003/08/145: 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. 816/104 spol. podíl 6/1000  za kupní cenu 45.575,-- Kč  
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manželům Jaroslavu a Miroslavě Langhansovým, Králíky 816 
 č. 816/105 spol. podíl 6/1000  za kupní cenu 45.575,-- Kč 
 manželům Milanu a Haně Liepoldovým, Králíky 816 
 č. 816/107 spol. podíl 6/1000  za kupní cenu  45.575,-- Kč 
 manželům Ing. Liboru a Martině Hásovým, Králíky 816 
 č. 816/108 spol. podíl 6/1000  za kupní cenu 45.575,-- Kč 
 paní Oanh Rakašová, Králíky 613 
 č. 816/111 spol. podíl 6/1000  za kupní cenu 43.250,-- Kč 
 manželům Janu a Evě Tesařovým, Králíky 816 
 č. 816/116 spol. podíl 6/1000  za kupní cenu 44.400,-- Kč 
 manželům Ing. Antonu a Vlastě Zimovým, Králíky 816 
 č. 816/117 spol. podíl 6/1000  za kupní cenu 44.400,-- Kč 
 manželům Pavlu a Radce Strnadovým, Králíky 816 
 č. 816/118 spol. podíl 6/1000  za kupní cenu 43.250,-- Kč 
 manželům Lubomíru a Evě Stránským, Králíky 816 
 č. 816/120 spol. podíl 5/1000  za kupní cenu 39.250,-- Kč 
 manželům Ing. Ivanu a Jiřině Sedlákovým, Králíky 816 
 č. 816/122 spol. podíl 5/1000  za kupní cenu 39.000,-- Kč 
 manželům Ing. Janu a Ivaně Štenclovým, Králíky 816. 
Hlasování: 14:0:0 
 
4.1.4 Prodej části pozemku p.p.č. 651/45 (nově označena jako p.p.č. 651/45) v k.ú. 
Králíky  
Obsah: O koupi části pozemku požádal pan Langhans z Králík za účelem scelení zahrady. 

Jedná se o pozemek o výměře 306 m2. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 
Konkrétní kupní cenu od 01.07.2003 stanovuje ZM vždy případ od případu. Pan Juránek 
navrhl cenu 50 Kč/m2 (Hlasování 14:0:0) 

ZM/2003/08/146: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 651/45 v k.ú. Králíky manželům 
Jaroslavu a Miroslavě Langhansovým, Králíky 816 za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem. 

Hlasování: 14:0:0 
 
4.1.5 Prodej bytu č. 6 v čp. 404 v ul. U Zastávky v Králíkách 
Obsah: MO zveřejnil nabídku prodeje obsazeného bytu č. 6 v čp. 404 a spoluvlastnického 

podílu ve výši 153/1000 na st.p.č. 543 vše v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 
69.657,-- Kč. O koupi projevili zájem dva zájemci, ve stanoveném termínu byly doručeny 
2 obálky. Po rozlepení obálek byla nejvyšší nabídka od paní Jílkové, která nabídla částku 
80.000,-- Kč, druhá nabídka byla od paní Zerzánové, která nabídla 72.500,-- Kč. RM 
doporučila prodej bytu paní Jílkové. 

ZM/2003/08/147: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 6 v čp. 404 v ul. U Zastávky a 
spoluvlastnického podílu ve výši 153/1000 na st.p.č. 543 vše v k.ú. Králíky paní 
Monice Jílkové, Králíky 404 za kupní cenu 80.000,-- Kč. 

Hlasování:  14:0:0 
 

4.1.6 Prodej spoluvlastnického podílu na ostatním stavebním objektu – kolně na st.p.č. 
551 a st.p.č. 551 v k.ú. Králíky 

Obsah: Jedná se o kolnu, která přísluší k bytu č. 1 v čp. 404 v ul. U zastávky v Králíkách. 
Vlastníkem bytu jsou manželé Holubcovi. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl  ve výši 1/12 na objektu a stavební parcele, 
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návrh kupní ceny 3.873,-- Kč. Do doby prodeje všech spoluvl. podílů navrhuje MO 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 

ZM/2003/08/148: ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na ostatním 
stavebním objektu – kolně na st.p.č. 551 a st.p.č. 551 v k.ú. Králíky manželům 
Vlastimilu a Ivaně Holubcovým, Králíky 404 za kupní cenu 3.873,-- Kč. 
ZM zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě do doby 
uskutečnění prodeje všech spoluvlastnických podílů na nemovitosti, aby mohla být 
prodána jako celek. 
Hlasování: 14:0:0 
 
4.1.7  Směna pozemků p.p.č. 793/2 a 793/5 v k.ú. Červený Potok za pozemky p.p.č. 794/3 
a 794/5 v k.ú. Červený Potok 
Obsah: O koupi pozemku p.p.č. 793/2 požádal pan Zippe z Horní Hedeče k zemědělskému 

využití.  Zároveň byla zaměřena místní komunikace a část komunikace vede přes 
pozemky v majetku pana Zippeho, pozemek p.p.č. 793/5 užívá pan Zippe. Záměr prodeje 
a nákupu byl schválen a zveřejněn, kupní cena směňovaných pozemků je ve výši 
znaleckého posudku (žadatel je SHR), tj. pozemky p.p.č. 793/2 a 793/5 o výměře 1487 
m2 ve vlastnictví města ve výši 17.428,-- Kč (včetně nákladů spojených s převodem), 
pozemky p.p.č. 794/3 a 794/5 ve vlastnictví p. Zippeho ve výši 9.165,-- Kč. Rozdíl kupní 
ceny ve výši 8.263,-- Kč zaplatí pan Zippe. 

ZM/2003/08/149: ZM schvaluje směnu pozemků p.p.č. 793/2, 793/5 v k.ú. Červený Potok 
ve vlastnictví města Králíky, kupní cena ve výši 17.428,-- Kč, za pozemky p.p.č. 794/3, 
794/5 v k.ú. Červený Potok ve vlastnictví pana Evžena Zippeho, Horní Hedeč 3, kupní 
cena 9.165,-- Kč. Rozdíl kupních cen pozemků ve výši 8.263,-- Kč zaplatí pan Evžen 
Zippe, Horní Hedeč 3. 
Hlasování: 14:0:0 
 
4.1.8 Záměr prodeje pozemku st.p.č. 220 v k.ú. Horní Lipka 

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Poslušný z Ústí nad Orlicí k individuální rekreaci. 
Jedná se o zastavěnou plochu o výměře 439 m2. Odbor VTS souhlasí s prodejem, rovněž 
tak odbor RR. RM doporučila prodej pozemku. 

ZM/2003/08/150: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 220 v k.ú. Horní Lipka 
za kupní cenu 50,- Kč/m2 a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 
 
4.1.9 Záměr prodeje pozemku st.p.č. 195/1 v k.ú. Králíky 
Obsah: O prodej pozemku požádali vlastníci bytových jednotek čp. 346 v ul. Dlouhá 

v Králíkách. Jedná se o pozemek o výměře 234 m2 – zastavěnou plochu – dvůr, na 
pozemku vázne věcné břemeno pro vlastníka st.p.č. 195/3 v k.ú. Králíky. Dle odboru 
VTS se jedná o dvůr s částečným zpevněným povrchem, slouží jako přístup k domu čp. 
346, dále přístup k domu čp. 914. Dále se pozemek dotýká stavební parcely s garážemi, 
dle plánované dostavby ulice Valdštejnovy podle územního plánu nedoporučuje prodej. 
Rovněž odbor RR nedoporučuje z důvodu užívání pozemku jako přístupu pro čp. 914 a 
čp. 346 a možný přístup i pro budoucí dostavěný objekt – v ÚP je na p.p.č. 339 a st.p.č. 
787/2 řešena dostavba občanského vybavení v ulici Valdštejnova. RM nedoporučila 
prodej pozemku. 

ZM/2003/08/151: ZM nedoporučuje prodej pozemku st.p.č. 195/1 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 14:0:0 (p. Škarka se z další účasti na jednání ZM omlouvá) 
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4.1.10 Záměr prodeje části pozemků v k.ú. Dolní Lipka, Horní Lipka a Prostřední Lipka 
Obsah: Správa a údržba silnic v rámci modernizace infrastruktury v pohraničních oblastech 

Pardubického kraje žádá vlastníka pozemků o souhlas s předpokládaným záborem 
pozemků. Při této modernizaci dojde k odstranění náletových dřevin, ošetření stromů, 
odstranění havarijních stromů, provedení řádného odvodnění, včetně rekonstrukce 
propustů a rozšíření uvedených silnic. Rozšíření silnic nebude v celé jejich délce, ale 
pouze v určitých místech, vybudováním tzv. výhyben. Stanovisko města Králíky bude 
závazné pro vypracování projektu. Předpokládaný zábor pozemků bude max. 4 m od 
krajnice. Předložené snímky kat. map obsahují pozemky v k.ú. Dolní Lipka, k.ú. Horní 
Lipka a Prostřední Lipka. Geometrickým plánem budou přesně zaměřeny zábory 
pozemků. 

 Odbor VTS souhlasí s modernizací silnic III/31222 v úseku Prostřední Lipka – Horní 
Lipka, III/31223 v úseku Dolní Lipka – Prostřední Lipka za podmínek uvedených ve 
vydaném souhlasu ze dne 23.06.2003 pod č.j. 6009/VT/PS/03/231. RM doporučila prodej 
části pozemků. 

ZM/2003/08/152: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemků: 
- v k.ú. Dolní Lipka  p.p.č. 526/3, 526/4, 553 
- v k.ú. Horní Lipka  p.p.č. 1256, 1278/1, 1278/6, 1290, 1302/2, 1319/4, 1364/2, 1371/1, 

1377/1, 1380/2, 399/10, 1392, 315/1, 315/2, 573/1 
- v k.ú. Prostřední Lipka p.p.č. 39/2, 93/2, 1061/6, 1062, 1067/2, 262/1, st.p.č. 199 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 13:0:0 
 
4.1.11 Žádost o odstranění závady v bytě, nebo o přednostní přidělení bytu 

Obsah: Paní Marie Obertová, Králíky 816 žádá o odstranění závady v bytě č. 40 – plíseň v čp. 
816 v ul. Leoše Janáčka v Králíkách. O tomto bytě jednala RM dne 01.04.2003 
v souvislosti s žádostí paní Obertové o snížení kupní ceny bytu. Odbor VTS navrhl 
provést vnitřní zateplení části bytu, RM nedoporučila provádění stavebních úprav, ale 
snížení nabídkové kupní ceny. ZM snížení nabídkové kupní ceny neschválilo. Paní 
Obertová sděluje MěÚ, že domáhat se odstranění závady pronajímatelem lze i soudní 
cestou, možnost nařídit opravu bytu měl i stavební úřad, ten toho také nevyužil. Dále 
žadatelka uvádí, že situace je o to varovnější, že v bytě bydlí se 2 malými dětmi (byt 
0+1), platí-li řádně za užívání bytu, má právo bydlet v nezávadných podmínkách. Jestliže 
majitel bytu není schopen definitivním způsobem plíseň v bytě odstranit, měl by 
nabídnout jiný vhodný byt. Z uvedených důvodů žádá, aby byla v bytě plíseň odstraněna, 
nebo aby byl žadatelce přidělen přednostně zdravotně nezávadný byt. Přečtena žádost 
paní Obertové ze dne 22.06.2003. 

 Zároveň MO sdělil telefonicky vedoucí kontrolního oddělení KÚ Pardubice, že se paní 
Obertová obrátila na jejich oddělení s žádostí o pomoc. Přečtena kopie žádosti ze dne 
04.06.2003.  

 Stavební úřad může posoudit pouze stavebně technický stav bytu. Určit, že byt není 
užívání schopný, čím vzniká závada a jak ji řešit, je schopen znalec v oboru stavebnictví, 
projektant, Ing. Ježek CSc., z Hradce Králové, který provádí posudky na plíseň (náklady 
na posudek cca 5.000,-- Kč).  

 Paní Obertová je v evidenci žadatelů o nájem městského bytu, v současné době se městu 
uvolní byt 1+1 (pokoj 20 m2, kuchyň 12 m2, půda 21 m2), III. kat., v čp. 265 v ul. 
Hluboká v Králíkách. RM projednala žádost paní Obertové dne 01.07.2003. RM 
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v současné době nedisponuje volným bytem odpovídající kategorie a nemůže změnit 
rozhodnutí ZM/2003/05/100 o bytě, který je v režimu prodeje. Z tohoto důvodu není RM 
schopna stávající situaci řešit. RM doporučuje zajistit odstranění závady a nabídkovou 
kupní cenu bytu povýšit o náklady spojené s opravou a celou věc znovu projednat na ZM. 

ZM/2003/08/153: ZM doporučuje nadstandardně provést nutné stavební úpravy na 
odstranění plísně v bytě č. 40 v čp. 816 v ul. Leoše Janáčka a o náklady s tím spojené 
povýšit nabídkovou kupní cenu bytu, který je nyní v režimu prodeje. 

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

0 + 0 X + + + + + + X + + + + 
 
 4.1.12 Prominutí pohledávky  
Obsah: V souvislosti s náhlým úmrtím pana Pavla Hubálka předložily jednotlivé odbory 

dluhy, které měl jmenovaný za dlužné nájemné, odpady, přeplatky soc. dávek, penále, 
náklady řízení. Celková pohledávka za panem Hubálkem činí 41.887,10 Kč (odpady 32,-- 
Kč, nájemné+penále 38.475,10 Kč a přeplatek na soc. dávkách 3.380,-- Kč). Vzhledem 
k tomu, že zemřelý neměl majetek, doporučila RM prominutí pohledávky. 

ZM/2003/08/154: ZM schvaluje prominutí pohledávky za zemřelým panem Pavlem 
Hubálkem, posledně bytem Králíky, Hluboká 265 ve výši 41.887,10 Kč.  

Hlasování: 13:0:0 
 
4.1.13 Postoupení pohledávky od restituenta na město Králíky – revokace usnesení 
ZM/2003/07/139 nezveřejňovat! 
Obsah: ZM dne 17.06.2003 schválilo postoupení pohledávky od restituenta s.r.o. ZEMPOL 

v celkové hodnotě 869.564,-- Kč v souvislosti s úplatným převodem nemovitosti čp. 316 
v k.ú. Králíky na město. K podpisu dohody však nedošlo. Z tohoto důvodu MO předkládá 
návrh na revokaci výše uvedeného usnesení a postoupení pohledávky od restituenta pana 
Ermina Abrahama z Ústí nad Orlicí v celkové hodnotě 403.520,-- Kč. Pokud by nedošlo 
k podpisu dohody o postoupení pohledávky s panem Abrahamem, chyběl by městu 
Králíky restituční nárok ve výši 300.000,-- Kč, a potom je potřeba vykoupit několik 
restitučních nároků – od paní Rosůlkové z Českých Budějovic, pana Zemánka ze 
Zdelova, manželů Fibikarových ze Žichlínku a pana Rybáře ze Želivska. Z důvodu 
naléhavosti a termínu veřejné nabídky navrhuje MO přijmout obě varianty. 

ZM/2003/08/155: ZM revokuje usnesení ZM/2003/07/139 ze dne 17.06.2003 a schvaluje 
postoupení pohledávky od restituenta pana Ermina Abrahama, Třebovská 3, Ústí 
nad Orlicí na město Králíky, jako na nově nabývajícího pohledávky podle zákona č. 
229/1991 Sb., v platném znění, v celkové výši 403.520,-- Kč za povinnou osobou ČR-
Státním statkem Smiřice.   

 Zároveň ZM schvaluje dohodu o náhradách mezi městem Králíky a Státním statkem 
Smiřice, kterou celkový nárok ve výši 403.520,-- Kč bude plněn Pozemkovým fondem 
ČR, ÚP v Ústí nad Orlicí. 

 V případě, že nedojde k podpisu dohody o postoupení pohledávky s panem 
Abrahamem, schvaluje dále ZM postoupení pohledávky od restituentů: 
- paní Indry Rosůlkové, České Budějovice  ve výši  145.138,-- Kč 
- pana Ladislava Zemánka, Zdelov 54   ve výši  105.179,-- Kč 
- manželů Stanislava a Evy Fibikarových, Žichlínek 181 ve výši    31.318,-- Kč 
- pana Ludvíka Rybáře, Želivsko 5   ve výši     16.431,-- Kč.   

Hlasování: 13:0:0 
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4.2 Rozpočtová opatření 
 
4.2.1 Rozpočtová opatření 
Zvýšení rozpočtu v příjmech a výdajích o dotace:       
RO 04/03 Dotace na řezbářský plenér Art Ex 2003      25,00 
Neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje určená Městskému muzeum Králíky na 

řezbářský plenér Art Ex. 
RO 05/03 Dotace na podporu terénních sociálních pracovníků    80,37 
Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na podporu terénních sociálních pracovníků 

ve smyslu "Metodického pokynu pro poskytování dotací ze SR obcím na Doplňkový 
program" "podpory terénní sociální práce v roce 2003" 

RO 06/03 Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR         2 174,42 
Doplatek investiční dotace ze SFŽP ČR na základě smlouvy č. 07539411 ze dne 22.04.1996 

včetně dodatků na akci"Výstavba a rekonstrukce kanalizace I. A II. Etapa a výstavba 
ČOV". Definitivní přiznání dotace bylo provedeno na základě závěrečného hodnocení akce 
za dodržení podmínek a termínů: 

  dokončení akce      07/98  
  uvedení do trvalého provozu    07/99 
  podání podkladů pro závěrečné vyhodnocení 10/99 
 ZM stanovilo na návrh RM určení těchto prostředků, za předpokladu, že bude naplněna 

příjmová část rozpočtu a realizovány akce rozpočtem naplánované, takto: 
100 000,- Kč  navýšení spolkové činnosti 
700 000,- Kč  kanalizace ve Sportovní ulici 
300 000,- Kč  kanalizace v ulici pod Gymnáziem Králíky 
600 000,- Kč  rekonstrukce kotelny čp. 148 
200 000,- Kč  opravy hřbitovů 
274 000,- Kč  sportovní areál u ZŠ Moravská  

RO 07/03 Dotace na činnost lesního hospodáře     20,37 
Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře v 

případech, kdy jeho činnost hradí stát podle § 37 odst. 6 a 7 zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích v platném znění. 

 Úprava rozpočtu v příjmech a výdajích o dotace            2 300,16 
 2 300,16 Celkem zvýšení příjmů 
 2 300,16 Celkem zvýšení výdajů 
  0 Celkem zvýšení financování 
ZM/2003/08/156: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení § 16 zákona číslo 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření číslo 04/2003, 
05/2003, 06/2003 a 07/2003, kterými se upravuje (zvyšuje) schválený rozpočet v 
příjmech a výdajích o částku: 2 300,16 tis. Kč. Výše financování  těmito úpravami 
zůstane nedotčena. Příjmy po úpravě budou činit 95 151,06 tis. Kč, výdaje po úpravě 
budou činit 94 805,06 tis. Kč, financování 346,00 tis. Kč. 

Hlasování: 13:0:0 
 
4.2.2 Neinvestiční náklady na žáky 
 
Obsah: ZM jednalo o návrhu na vyúčtování neinvestičních nákladů na žáky za rok 2002 a o 

rozhodnutí zda fakturovat okolním obcím náklady za všechny dojíždějící žáky nebo 
pouze za ty žáky, pro které daná obec nezřizuje třídy ve své obci. S uvedenými obcemi 
máme uzavřenu dohodu o úhradě nákladů za všechny dojíždějící žáky a žádná obec ji 
nevypověděla. Jedná se zejména o Červenou Vodu, z jejíhož území do našich škol dojíždí 
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nejvíce žáků a náklady na jejich pobyt stojí město z rozpočtu více jak 100 000 Kč 
(101169,-). Ve  schváleném rozpočtu je počítáno s příjmem za všechny žáky ve výši 400 
tis. Kč, pokud se ZM bude řídit doporučením RM a rozhodne o druhé nižší variantě, bude 
třeba upravit (snížit) rozpočet v příjmech o cca 70 tis.  Kč a rovněž rozhodnout, která 
položka se sníží v rozpočtu ve výdajích o 70 tis Kč. Dále je třeba uvažovat o rozhodnutí, 
zda se náklady  za žáky z okolních obcí budou hradit i nadále z prostředků města nebo se 
tyto děti již nebudou do našich škol přijímat.     

ZM/2003/08/157: ZM netrvá na úhradě neinvestičních nákladů na všechny žáky 
dojíždějící do škol zřizovaných Městem Králíky z okolních obcí, ale trvá na úhradě 
částky, která se rovná výši státní dotace, kterou obce na žáky od státu dostávají. 

Hlasování: 13:0:0 
 
4.3 Změna zřizovací listiny MŠ Moravská a ŠJ Moravská 
 
4.3.1 Změna zřizovací listiny – MŠ Moravská, Králíky 
 
Obsah: Rozhodnutím zastupitelstva města č. ZM/2002/08/092 a dodatkem č. ZM/2003/02/036 

byla zřízena k 1. 1. 2003 příspěvková organizace – Mateřská škola, Moravská, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí. Součástí školského zařízení je výdejna stravy. Ve zřizovací listině 
z 26. 8. 2002 a v žádosti o zařazení do registru sítě škol z r. 2002 nebyla tato výdejna 
(školní jídelna) zahrnuta. Veškeré činnosti spojené s dodáváním stravy komplexně 
zajišťovala MŠ Pivovarská, Králíky. Se změnou v systému zabezpečení předškolního 
stravování budou zřízeny na všech MŠ výdejní místa – školní jídelny jako součást 
předškolního zařízení. Mzdové prostředky na pracovní úvazek jsou poskytovány ze 
státního rozpočtu, zřizovatel musí provést dodatečně opravu ve zřizovací listině a 
následovně změnu v žádosti o zařazení do sítě škol. 

ZM/2003/08/158: ZM schvaluje změnu zřizovací listiny MŠ Moravská, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí v bodě II. Název organizace takto: 

- Součástí organizace je podle § 39 odst. 3 zákona č. 76/1978 Sb., o školských 
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, mateřská škola, školní jídelna. 

Dále pak v bodě III. Vymezení hlavního účelu a předmětů činnosti takto: 
- Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen § 2, § 3 a § 39 zákona ČNR č. 

76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT 
o mateřských školách č. 35/1992 Sb. ve znění platných právních předpisů a 
prováděcími právními předpisy.  Poskytování stravování žákům a zaměstnancům 
mateřských škol a školských zařízení města Králíky. 

Školské zařízení, ve spolupráci s tajemníkem a odborem školství, podá správci registru 
sítě škol doplněk žádosti o zařazení do sítě škol s doplněním dalšího druhu zařízení – 
školní jídelny. 

Hlasování: 13:0:0 
 
4.3.2 Změna zřizovací listiny – Školní jídelna, Moravská, Králíky 
 
Obsah: Rozhodnutím zastupitelstva města č. ZM/2001/06/104 byla zřízena příspěvková 

organizace Školní jídelna, Moravská, Králíky. Vymezení hlavní činnosti organizace a 
předmětů činnosti je v bodě III – poskytování stravování žákům základních škol, žákům 
zvláštní školy, studentům gymnázia a zaměstnancům školských zařízení ve městě 
Králíky.     

ZM/2003/08/159: ZM schvaluje změnu zřizovací listiny Školní jídelny, Moravská, 
Králíky – doplněk číslo 2, následovně: 
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III. Vymezení hlavního účelu a předmětů činnosti 
Poskytování stravování žákům předškolních zařízení, základních škol, žákům 
zvláštní školy, studentům gymnázia a zaměstnancům školských zařízení ve městě 
Králíky. 

Hlasování: 13:0:0 
 
4.3.3 Nákup automobilu pro rozvoz stravy ze ŠJ Moravská 
 
Obsah: Na pořízení automobilu v plné hodnotě nemá ŠJ v současné době dostatek finančních 

prostředků v investičním fondu. Z tohoto důvodu je vhodné provést pořízení automobilu 
prostřednictvím finančního leasingu. Podle zákona 250/2000 Sb. – zákon o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, § 35, může příspěvková organizace pořizovat věci 
nákupem na splátky nebo na smlouvu o nájmu s právem koupě jen po předchozím 
souhlasu zřizovatele. 

ZM/2003/08/160: ZM uděluje souhlas Školní jídelně, Moravská, Králíky k pořízení 
speciálního automobilu pro rozvoz stravy na příslušné mateřské školy formou 
nájmu s právem koupě. 

Hlasování: 13:0:0 
 
4.3.4 Zvýšení příspěvku na provoz centrální školní jídelny 
 
Obsah: Vzhledem k tomu, že v současné době nelze přesně stanovit výši nákladů spojených 

se zřízením centrálního místa pro výrobu a dovoz stravy do předškolního zařízení, ZM 
souhlasí s tím, že se na případné zvýšené výdaje spojené s touto činností poskytne škiolní 
jídelně příspěvek z rozpočtu města. Vyhodnocení nákladů bude provedeno v měsíci 
listopadu 2003.     

ZM/2003/08/162: ZM souhlasí s převedením 20 000,- Kč z rozpočtu MŠ Pivovarská 
Králíky a 10 000,- Kč z rozpočtu MŠ Prostřední Lipka na pokrytí mzdových 
nákladů Školní jídelny, Moravská, Králíky, spojených s rozvozem stravy pro 
předškolní zařízení. 
ZM souhlasí s prověřením skutečných nákladů školských zařízení v měsíci listopadu 
2003 za sledované období a případnou úpravou příspěvku organizacím. 

Hlasování: 13:0:0 
 
4.4 Nákup rolby – Sdružení obcí Orlicko 
 
Obsah: Vedení sdružení obcí Orlicko požádalo dopisem ZM Králíky o vyjádření se k 

případné finanční spoluúčasti na nákupu rolby pro zajištění strojové úpravy běžeckých 
stop v Lyžařské oblasti Buková hora – Suchý vrch. Sdružení má možnost získat stroj za 
sníženou cenu asi 2 850 tis. Kč (nový stroj 3.300 tis. Kč). Na zajištění financí pro nákup 
stroje Kässbohrer PB 100 Sdružení obcí Orlicko získalo dotaci z POV – příprava na 
Leader + částku 1 160 tis. Kč a z grantu Pardubického kraje 765 tis. Kč. Zbývající část je 
potřeba pokrýt dodavatelským úvěrem z KB na dobu 4 let. Pro město Králíky by to 
znamenalo podíl 7,50 – 9 Kč na obyvatele. 

ZM/2003/08/162: ZM schvaluje nákup rolby Pisten Bully 100 do majetku Sdružení obcí 
Orlicko a zavazuje se, že uvolní na splátku úvěru u Komerční banky, a. s., po dobu 4 
let svůj podíl – částku maximálně 9,- Kč na obyvatele a rok za podmínky, že bude 
rolba pracovat i na území spravovaném městem Králíky. 

 
Hlasování: 10:0:3 

 10



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

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

05. Vstupy občanů 
p. Jungvirt – se ptá, proč nebyli jmenovitě zveřejněni viníci závad zjištěných zprávou O 
revizi usnesení RM za volební období 1998-2002. 

Ing. Kosuk – vinu nenesou jen volení zástupci v čele se starostou, přestože systém 
schvalování veřejných zakázek je vážným pochybením, ale také úřednický aparát. 

p. Čuma – rád by věděl, co konkrétně se dělalo špatně v rámci schvalování veřejných 
zakázek? 

Mgr. Krabec – všem připomněl, že zápis z revize, vypracovaný Mgr. Hamplovou, je všem 
dostupný k nahlédnutí u něj. Vítěze výběrových řízení na veřejné zakázky zcela běžně 
schvaloval sám starosta, přestože tato pravomoc spadá do kompetence rady města. 

Bc. Bouška – požádal o mimořádné zařazení bodu, týkajícího se nákupu dvou nových vozidel 
pro potřeby městského úřadu v souvislosti s vyřazením dvou automobilů z vozového parku. 
 
05.1 Vyřazení vozidla Škoda –105 a Škoda Favorit - 135   
Obsah: Návrh na vyřazení vozidel Š-105 (UOD 00-90) a Škoda Favorit – 135 (UOE 47-13), 

kterým nyní nebo v dohledné době (Škoda Favorit) bude končit technický průkaz a k jeho 
obnově by bylo zapotřebí vysokých finančních nákladů, podal pan tajemník. Automobil 
by město prodalo přes autobazar. Dále navrhl nákup nového automobilu na leasing.   

ZM/2003/08/163: ZM schvaluje vyřazení automobilů Š-105 (UOD 00-90) a Škoda 
Favorit–135 (UOE 47-13) z evidence, prodej přes autobazar a dále schvaluje nákup 
2 nových automobilů na leasing. ZM pověřuje tajemníka zahájením jednání a o 
výběru vhodných vozidel a starostu podpisem leasingových smluv. 

Hlasování: 13:0:0 
 

06. Vstupy zastupitelů 
 
Ing. Kosuk – v diskuzi se vrátil spolu s p. Jungvirtem, pí Pecháčkovou a pí Kubíčkovou k 
výhodám a nevýhodám připravovaných s. r. o. se 100% účastí města. 
Mgr. Krabec – oponuje a podává zprávu o zatím provedených krocích (zatím např. 
vypovězena smlouva s Eurobytem) a dalších přípravách ekonomických a právních podkladů.  
Ing. Kosuk – navrhuje, aby nebyl k dispozici jediný ekonomický rozbor, přestože starosta 
vychází ze současných hospodářských výsledků, aby starosta města vyhlásil veřejnou 
obchodní soutěž na provoz tepelného a bytového hospodářství, kanalizaci a ČOV a na 
nakládání s odpady. Firmy předloží své návrhy, město bude mít konkurenční studie a poté 
může starosta soutěž zrušit bez vítěze. O jeho návrhu se hlasovalo: 
Hlasování: 1:10:2 - NEPŘIJATO 

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

+ 0 - X - - - - - - X - - 0 - 
 
Mgr. Krabec – přečetl stanovisko Pardubického kraje k podnětu Ing. Hejkrlíka a p. Vlčka na 
průběh výběrového řízení na vedoucího odboru vnitřních věcí. Zde právní odbor 
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Pardubického kraje konstatuje, že mu šetření v této věci nepřísluší. Zopakoval postoj RM, 
která schválila výsledek, ke kterému dospěla výběrová komise. Do diskuze se zapojil Ing. 
Hejkrlík, který se cítí výběrovým řízením poškozen, pí Bartíková, která zopakovala, že 
výběrová komise jednala v duchu zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících a Ing. Kosuk, který 
zpochybnil i regulérnost výběrového řízení na soc. terénního pracovníka. Na to reagoval 
tajemník Bc. Bouška, který konstatoval, že výběrové řízení proběhlo dle zákona a výběrová 
komise ze 3 uchazečů vybrala pana Gábora. Paní Bartíková proti nařčení, že byl kandidát na 
terénního pracovníka vybrán předem, namítla, že na jednom z minulých jednání ZM pouze 
odpovídala na dotaz, zda je reálné, že bude místo někým obsazeno. 
Mgr. Krabec  - informoval ZM, že vinou nedodržení termínů zůstává zástupcem města 
Králíky v dozorčí radě VaK Jablonné n. Orlicí pan Ing. Tóth. 
p. Čuma – na dotaz Ing. Kosuka odpovídá, kam se podělo dřevo z kácení stromů u plynárny, 
původně určené k vytápění klubovny v Dolní Lipce – zčásti prodáno truhláři p. Skálovi a 
zbytek dán za práci firmě Agrostav, která kácení prováděla. 
Dále pan Čuma zodpovídal otázky týkající se nových kurtů v areálu sportoviště – žádný 
projekt s nimi nepočítal, ale rozměry se budou upravovat tak, aby vyhovovaly pravidlům pro 
soutěže. 
 
Starosta oznámil, že pokud se neobjeví závažný problém, který bude nutno vyřešit, bude se 
další jednání ZM  z důvodu dovolených konat až v řádném termínu v září, tj. 9.9.2003. 
Starosta ukončil jednání ZM 9. 7. 2003 v 0.20 hod. 
 
Zapsal: Arnošt Juránek 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 
        Pavlína Kubáňová                                                                  MUDr. Marie Špičková 
 
 
   
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta   
 


	Město Králíky 
	Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   0  zdržel se hlasování,   x  nepřítomen  

	Ověřovatelé zápisu z minulého jednání ZM dne 17. 6. 2003 Mgr. Zdeněk Němeček a Antonín Vyšohlíd nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu jsou paní Pavlína Kubáňová a MUDr. Marie Špičková.
	4.1.1 Prodej nemovitosti čp. 93 na st. p. č. 135, st. p. č. 135 a p. p. č. 934/3 vše v k. ú. Heřmanice u Králík
	ZM/2003/08/143: ZM schvaluje prodej nemovitosti čp. 93 na st. p. č. 135, st. p. č. 135 a p. p. č. 934/3 vše v k. ú. Heřmanice u Králík manželům Zdeňce a Štefanu Temňákovým, bytem Králíky 660, za kupní cenu ve výši 354.940,- Kč.
	4.1.2 Prodej pozemků st.p.č. 158 a p.p.č. 285 v k.ú. Králíky
	 Na základě tohoto výsledku hlasování byli jednotliví zájemci opět jednotlivě vyzváni, zda by akceptovali cenu stanovenou zastupitelstvem (ze zákona o obcích určuje konečné podmínky prodeje ZM, rada města může cenu pouze navrhnout). Od koupě ustoupil pan Kopecký a manželé Petrovi. Pan Balšánek cenu akceptoval, pan Kubaník se nemohl k aktuální ceně vyjádřit, protože svůj podnikatelský záměr i omluvu adresoval na ZM faxem.

	4.1.3  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
	ZM/2003/08/145: 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:
	Hlasování: 14:0:0

	4.1.4 Prodej části pozemku p.p.č. 651/45 (nově označena jako p.p.č. 651/45) v k.ú. Králíky 
	ZM/2003/08/146: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 651/45 v k.ú. Králíky manželům Jaroslavu a Miroslavě Langhansovým, Králíky 816 za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem.
	Hlasování: 14:0:0

	4.1.5 Prodej bytu č. 6 v čp. 404 v ul. U Zastávky v Králíkách
	ZM/2003/08/147: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 6 v čp. 404 v ul. U Zastávky a spoluvlastnického podílu ve výši 153/1000 na st.p.č. 543 vše v k.ú. Králíky paní Monice Jílkové, Králíky 404 za kupní cenu 80.000,-- Kč.
	Hlasování:  14:0:0

	4.1.6 Prodej spoluvlastnického podílu na ostatním stavebním objektu – kolně na st.p.č. 551 a st.p.č. 551 v k.ú. Králíky
	ZM/2003/08/148: ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na ostatním stavebním objektu – kolně na st.p.č. 551 a st.p.č. 551 v k.ú. Králíky manželům Vlastimilu a Ivaně Holubcovým, Králíky 404 za kupní cenu 3.873,-- Kč.
	4.1.7  Směna pozemků p.p.č. 793/2 a 793/5 v k.ú. Červený Potok za pozemky p.p.č. 794/3 a 794/5 v k.ú. Červený Potok
	ZM/2003/08/149: ZM schvaluje směnu pozemků p.p.č. 793/2, 793/5 v k.ú. Červený Potok ve vlastnictví města Králíky, kupní cena ve výši 17.428,-- Kč, za pozemky p.p.č. 794/3, 794/5 v k.ú. Červený Potok ve vlastnictví pana Evžena Zippeho, Horní Hedeč 3, kupní cena 9.165,-- Kč. Rozdíl kupních cen pozemků ve výši 8.263,-- Kč zaplatí pan Evžen Zippe, Horní Hedeč 3.
	4.1.8 Záměr prodeje pozemku st.p.č. 220 v k.ú. Horní Lipka
	4.1.9 Záměr prodeje pozemku st.p.č. 195/1 v k.ú. Králíky
	4.1.10 Záměr prodeje části pozemků v k.ú. Dolní Lipka, Horní Lipka a Prostřední Lipka
	- v k.ú. Dolní Lipka  p.p.č. 526/3, 526/4, 553
	- v k.ú. Horní Lipka  p.p.č. 1256, 1278/1, 1278/6, 1290, 1302/2, 1319/4, 1364/2, 1371/1, 1377/1, 1380/2, 399/10, 1392, 315/1, 315/2, 573/1
	4.1.11 Žádost o odstranění závady v bytě, nebo o přednostní přidělení bytu
	ZM/2003/08/153: ZM doporučuje nadstandardně provést nutné stavební úpravy na odstranění plísně v bytě č. 40 v čp. 816 v ul. Leoše Janáčka a o náklady s tím spojené povýšit nabídkovou kupní cenu bytu, který je nyní v režimu prodeje.
	 4.1.12 Prominutí pohledávky 
	4.1.13 Postoupení pohledávky od restituenta na město Králíky – revokace usnesení ZM/2003/07/139 nezveřejňovat!
	ZM/2003/08/155: ZM revokuje usnesení ZM/2003/07/139 ze dne 17.06.2003 a schvaluje postoupení pohledávky od restituenta pana Ermina Abrahama, Třebovská 3, Ústí nad Orlicí na město Králíky, jako na nově nabývajícího pohledávky podle zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění, v celkové výši 403.520,-- Kč za povinnou osobou ČR-Státním statkem Smiřice.  
	 Zároveň ZM schvaluje dohodu o náhradách mezi městem Králíky a Státním statkem Smiřice, kterou celkový nárok ve výši 403.520,-- Kč bude plněn Pozemkovým fondem ČR, ÚP v Ústí nad Orlicí.
	 V případě, že nedojde k podpisu dohody o postoupení pohledávky s panem Abrahamem, schvaluje dále ZM postoupení pohledávky od restituentů:
	- paní Indry Rosůlkové, České Budějovice  ve výši  145.138,-- Kč
	- pana Ladislava Zemánka, Zdelov 54   ve výši  105.179,-- Kč
	- manželů Stanislava a Evy Fibikarových, Žichlínek 181 ve výši    31.318,-- Kč
	- pana Ludvíka Rybáře, Želivsko 5   ve výši     16.431,-- Kč.  
	Zvýšení rozpočtu v příjmech a výdajích o dotace:      
	RO 04/03 Dotace na řezbářský plenér Art Ex 2003      25,00
	Neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje určená Městskému muzeum Králíky na řezbářský plenér Art Ex.
	RO 05/03 Dotace na podporu terénních sociálních pracovníků    80,37
	Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na podporu terénních sociálních pracovníků ve smyslu "Metodického pokynu pro poskytování dotací ze SR obcím na Doplňkový program" "podpory terénní sociální práce v roce 2003"
	RO 06/03 Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR         2 174,42
	Doplatek investiční dotace ze SFŽP ČR na základě smlouvy č. 07539411 ze dne 22.04.1996 včetně dodatků na akci"Výstavba a rekonstrukce kanalizace I. A II. Etapa a výstavba ČOV". Definitivní přiznání dotace bylo provedeno na základě závěrečného hodnocení akce za dodržení podmínek a termínů:
	  dokončení akce      07/98 
	  uvedení do trvalého provozu    07/99
	  podání podkladů pro závěrečné vyhodnocení 10/99
	 ZM stanovilo na návrh RM určení těchto prostředků, za předpokladu, že bude naplněna příjmová část rozpočtu a realizovány akce rozpočtem naplánované, takto:
	RO 07/03 Dotace na činnost lesního hospodáře     20,37
	Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát podle § 37 odst. 6 a 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění.
	 Úprava rozpočtu v příjmech a výdajích o dotace            2 300,16
	 2 300,16 Celkem zvýšení příjmů
	 2 300,16 Celkem zvýšení výdajů
	  0 Celkem zvýšení financování
	III. Vymezení hlavního účelu a předmětů činnosti

	05.1 Vyřazení vozidla Škoda –105 a Škoda Favorit - 135  
	ZM/2003/08/163: ZM schvaluje vyřazení automobilů Š-105 (UOD 00-90) a Škoda Favorit–135 (UOE 47-13) z evidence, prodej přes autobazar a dále schvaluje nákup 2 nových automobilů na leasing. ZM pověřuje tajemníka zahájením jednání a o výběru vhodných vozidel a starostu podpisem leasingových smluv.
	Hlasování: 13:0:0
	Mgr. Krabec  - informoval ZM, že vinou nedodržení termínů zůstává zástupcem města Králíky v dozorčí radě VaK Jablonné n. Orlicí pan Ing. Tóth.



