
Město Králíky  
 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 6 konaného dne  
10. června 2003 

 
Přítomní členové zastupitelstva města: 
 
Ing. Roman Kosuk ( 1 )     
Mgr. Alena Krabcová ( 2 )     Mgr. Zdeněk Němeček ( 9 ) 
Mgr. Jiří Stejskal ( 3 )     Pavel Kalianko ( 10 ) 
Jan Škarka ( 4 )      Ing. Ladislav Tóth ( 11 ) 
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,   o  zdržel se hlasování,   x  nepřítomen   
 
Omluvení členové zastupitelstva města:  Jaroslav Martinec ( 12 ) 
 
 
Za MěÚ: 
Bc. Miroslav Bouška, Věra Kubíčková, Bc. Jan Divíšek, Jan Čuma, Marie 
Pecháčková, Mgr. Jana Hamplová 

 
Program jednání: 
. Zahájení a prezence 
. Slib člena ZM 
. Určení ověřovatelů zápisu 
. Zprávy rady města 
. Hlavní jednání 

5.1   Vyhláška o pronajímání bytů 
5.2   Směrnice o prodeji domů a bytů 
5.3   Revize usnesení RM (1998–2002) 
5.4   Majetkové operace (viz příloha) 
5.5   Informace - stočné 2003 
5.6   Rozpočet 2003 - informace 

. Vstupy občanů 

. Vstupy zastupitelů 
 

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

a paní Pavlíny Kubáňové, která je připravena převzít uvolněný mandát člena ZM.   

 

02. Slib člena ZM 
 
Paní Pavlína Kubáňová složila slib člena ZM a stala se tak členkou ZM  Králíky. Starosta jí 

popřál hodně úspěchů v její práci. 
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03. Určení ověřovatelů zápisů 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jarmila Berková, Antonín Vyšohlíd. 
 
04 Zprávy rady města 
Ze zápisů z jednání RM četl místostarosta Arnošt Juránek. 
 
05 Hlavní jednání 
 
 
 5.1 Vyhláška o pronajímání bytů 
Obsah: Bod uvedla Mgr. Hamplová, vysvětlila navrhované úpravy a změny. 
ZM/2003/06/113: ZM schvaluje vyhlášku o pronajímání bytů s navrhovanými změnami. 
hlasování: 14:0:0 
 

5.2 Směrnice o prodeji domů a bytů 
Obsah: Bod uvedla Mgr. Hamplová, přednesla jeden pozměňovací návrh: 
ZM/2003/06/114: ZM schvaluje vypustit část § VII 3b – cena pozemkové parcely se 

stanovuje pro účely této směrnice v katastrálním území Králíky minimálně 70,- Kč a 
v integrovaných obcích minimálně 30,- Kč za m2. 

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

+ + + + + + + + + + - x + + + 
 
ZM/2003/06/115: ZM schvaluje směrnici města Králíky o prodeji bytů, nebytových 

prostor a bytových domů z vlastnictví města Králíky. 

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

+ + + + + + + + + + 0 x + + + 
 
Místostarosta A. Juránek navrhl, na základě usnesení rady města č.  RM/2003/21/350, snížení 

ceny pozemkových parcel za m2 v k. ú. Králíky ze 70,- Kč na 40,- Kč a v 
integrovaných obcích z 30,- Kč na 10,- Kč. 

ZM/2003/06/116: ZM od 1. 7. 2003 schvaluje novou minimální cenu pozemkových parcel 
za jeden metr čtvereční takto: v k. ú. Králíky na 40,- Kč, v integrovaných obcích na 
10,- Kč. Konkrétní minimální cena pozemku bude zastupitelstvem města stanovena 
vždy případ od případu v rámci zveřejnění záměru prodeje. 

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

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

5.3 Revize usnesení RM 
Obsah: Bod uvedla Mgr. Hamplová, upozornila ZM na velké množství chyb formulačních i  

chyb závažných. Mgr. Hamplová na tyto nedostatky upozornila např. z důvodu 
možnosti napadnutelnosti již uzavřených smluv a problémům, které by mohly vyvstat 
v případných soudních jednáních. V případech, kde to bude možné a účelné, se pokusí 
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o sjednání nápravy. Zastupitelé obdrželi výtah uvedené zprávy, celá zpráva je 
k nahlédnutí v sekretariátě městského úřadu. 

ZM/2003/06/117: ZM bere na vědomí informaci o revizi zápisů RM z let 1998 – 2002. 

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

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

5.4 Majetkové operace 
 
5.4.1. Prodej bytového domu čp. 63 na st.p.č. 1025, st.p.č. 1025 a p.p.č. 492/5 v ul. Polní  
v k.ú. Králíky 
Obsah: Město Králíky zaslalo panu Beranovi ml. nabídku na koupi výše uvedených 

nemovitostí. Pan Beran nabídku přijal. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, návrh 
kupní ceny 642.800,-- Kč. 

ZM/2003/06/118: ZM schvaluje prodej bytového domu čp. 63 na st.p.č. 1025, st.p.č. 1025 
a p.p.č. 492/5 v k.ú. Králíky panu Jiřímu Beranovi, Králíky 63 za kupní cenu ve výši 
642.800,-- Kč. 

hlasování: 14:0:0 
 
5.4.2. Prodej bytového domu čp. 62 na st.p.č. 1026, st.p.č. 1026 a p.p.č. 492/6 v ul. Polní  
v k.ú. Králíky 
Obsah: Město Králíky zaslalo manželům Liepoldovým nabídku na koupi výše uvedených 

nemovitostí. Manželé Liepoldovi požádali o snížení nabídkové kupní ceny, ZM 
snížení kupní ceny neschválilo a manželé Liepoldovi nabídku přijali. Záměr prodeje 
byl schválen a zveřejněn, návrh kupní ceny 635.590,-- Kč. 

ZM/2003/06/119: ZM schvaluje prodej bytového domu čp. 62 na st.p.č. 1026, st.p.č. 1026 
a p.p.č. 492/6 v k.ú. Králíky manželům Pavlu a Janě Liepoldovým, Králíky 62 za 
kupní cenu ve výši 635.590,-- Kč. 

hlasování: 14:0:0 
 
5.4.3. Prodej bytového domu čp. 65 na st.p.č. 1024, st.p.č. 1024 a p.p.č. 492/4 v ul. Polní  
v k.ú. Králíky 
Obsah: Město Králíky zaslalo manželům Saňákovým nabídku na koupi výše uvedených 

nemovitostí. Manželé Saňákovi požádali o snížení nabídkové kupní ceny, ZM snížení 
kupní ceny neschválilo a manželé Saňákovi nabídku přijali. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, návrh kupní ceny 641.630,-- Kč. 

ZM/2003/06/120: ZM schvaluje prodej bytového domu čp. 65 na st.p.č. 1024, st.p.č. 1024 
a p.p.č. 492/4 v k.ú. Králíky manželům Janu a Zdeňce Saňákovým, Králíky 65 za 
kupní cenu ve výši 641.630,-- Kč. 

hlasování: 13:0:0 (nepřítomen pan Juránek) 
 

5.4.4. Prodej obsazeného bytu č. 9 v čp. 404 v ul. U Zastávky a spoluvlastnického podílu 
ve výši 72/1000 na st.p.č. 543 v k.ú. Králíky 

Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje bytu č. 9 v čp. 404 v ul. U zastávky v Králíkách za 
nabídkovou kupní cenu 58.863,-- Kč. O koupi bytu projevil zájem jeden žadatel a to 
pan Tomáš Dostálek, Králíky 404. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

ZM/2003/06/121: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 9 v čp. 404 v ul. U Zastávky a 
spoluvlastnického podílu ve výši 72/1000 na st.p.č. 543 v k.ú. Králíky panu Tomáši 
Dostálkovi, Králíky 404 za kupní cenu ve výši 58.863,-- Kč. 

hlasování: 13:0:0 (nepřítomen pan Juránek) 
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5.4.5. Prodej volného bytu č. 10 v čp. 401 v ul. U zastávky a spoluvlastnického podílu ve 
výši 53/1000 na st.p.č. 556 v k.ú. Králíky 

Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje bytu č. 10 v čp. 401 v ul. U Zastávky v Králíkách za 
nabídkovou kupní cenu 13.022,-- Kč. O koupi bytu projevili zájem dva zájemci, ve 
stanoveném termínu byla doručena 1 obálka, a to od manželů Kubíčkových. Po 
rozlepení obálky bylo konstatováno, že nabízí částku 20.500,-- Kč. 

ZM/2003/06/122: ZM schvaluje prodej volného bytu č. 10 v čp. 401 v ul. U Zastávky a 
spoluvlastnického podílu ve výši 53/1000 na st.p.č. 556 vše v k.ú. Králíky manželům 
Zdeňku a Veronice Kubíčkovým, Králíky 401 za kupní cenu ve výši 20.500,-- Kč. 

hlasování: 14:0:0 
 
5.4.6. Prodej pozemků u čp. 813 a 814 v ul. Leoše Janáčka v Králíkách a pozemků u čp. 
844 a 845 v ul. Nádražní v Králíkách – revokace usnesení MZ/2001/01/003 

Obsah: SBD Žamberk požádalo v roce 2000 Město Králíky o úpravu práv k pozemkům pod 
družstevními domy z důvodu, že pokud by nedošlo mezi vlastníkem jednotky a 
vlastníkem pozemku ke sjednání písemné smlouvy o úpravě práv k pozemku do 
31.12.2000, vzniká dnem 01.01.2001 ve prospěch vlastníka jednotky věcné břemeno 
k zastavěnému pozemku, a to za náhradu. MR proto schválila úpravu práv 
k pozemkům kupní smlouvou. MZ dne 23.10.2000 schválilo záměr prodeje pozemků a 
následně prodej. Vzhledem k termínu úpravy práv město souhlasilo s uzavřením 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Podmínkou uzavření řádné kupní smlouvy bylo ze 
strany SBD vložení GP se zaměřením bytového domu čp. 844 a 845 v k.ú. Králíky. 
V současné době je možné uzavřít řádnou kupní smlouvu. SBD Žamberk už převedl 
některé bytové jednotky na nové vlastníky a dále SBD a noví vlastníci požádali o 
vyjmutí pozemků z prodeje u čp. 813 a 814 p.p.č. 675/20 a u čp. 844 a 845 p.p.č. 
1082/18 v k.ú. Králíky. RM doporučila revokaci usnesení a doporučila prodej 
pozemků v k.ú. Králíky: 

- u čp. 813 a 814 v ul. Leoše Janáčka   p.p.č. 675/38, 675/39 

        st.p.č. 1533, 1256, 1257 
jednotlivým vlastníkům bytových jednotek ve výši odpovídajících spoluvlastnických 
podílů a  

- u čp. 844 a 845 v ul. Nádražní    st.p.č. 1459, 1458 Stavebnímu 
bytovému družstvu Žamberk. Kupní cena u pozemkových parcel 70,-- Kč/m2 a u 
zastavěné plochy 110,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2003/06/123: ZM revokuje usnesení MZ/2001/01/003 a schvaluje prodej pozemků 
v k.ú. Králíky: 
- u čp. 813 a 814 v ul. Leoše Janáčka p.p.č. 675/38, 675/39, st.p.č. 1256,1257 a 1533 
paní Marcele Novotné, Králíky 813         spol. podíl  1/12 za kupní cenu   4.458,--Kč 
Milanu a Jaroslavě Machalovým, Králíky 814 spol. podíl 1/12 za kupní cenu   4.463,--Kč 
Pavlu a Danutě Borovičkovým, Králíky 813     spol. podíl 1/12 za kupní cenu   
4.463,--Kč 
Otakaru a Vlastě Heclovým, Králíky 813          spol. podíl 1/12 za kupní cenu   
4.463,--Kč 
Luboši a Aleně Štěpánkovým, Králíky 813        spol. podíl 1/12 za kupní cenu   
4.463,--Kč 
paní Janě Štočkové, Králíky 814           spol. podíl 1/12 za kupní cenu  4.458,-- Kč 
SBD Žamberk, Pionýrů 1176           spol. podíl 1/2 za kupní cenu 26.732,--Kč 
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a 
 u čp. 844 a 845 v ul. Nádražní   st.p.č. 1458, 1459 
BD Žamberk, Pionýrů 1176 za kupní cenu ve výši 60.160,-- Kč.  

hlasování: 14:0:0 
 
5.4.7. Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na kolně na st.p.č. 813, st.p.č. 813 a 
spoluvlastnického podílu ve výši 2/12 na kolně na st.p.č. 812, st.p.č. 812 vše v k.ú. 
Králíky 
Obsah: Jedná se o kolny, které přísluší k bytům č. 1 v čp. 402 a k bytům č. 9 v čp. 401 a  č. 9 

v čp. 402 v ul. U Zastávky v Králíkách. Vlastníkem těchto bytů je pan Božoň. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn. Předmětem prodeje jsou jednotlivé spoluvlastnické 
podíly na objektech a stavebních parcelách. Návrh kupní ceny u spol. podílu 1/12 na 
kolně na st.p.č. 813 a st.p.č. 813 ve výši 3.864,-- Kč a návrh kupní ceny u spol. podílu 
2/12 na kolně na st.p.č. 812 a st.p.č. 812 ve výši 7.710,-- Kč. Do doby prodeje všech 
spoluvl. podílů navrhuje MO uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 

ZM/2003/06/124: ZM schvaluje prodej jednotlivých spoluvlastnických podílů na 
ostatních stavebních objektech – kolen a stavebních parcelách v k.ú. Králíky: 
- kolna na st.p.č. 813 a st.p.č. 813 
spoluvl. podíl  ve výši 1/12 Tomáši Božoňovi, Horní Lhota 75 za kupní cenu 3.864,-- Kč 
- kolna na st.p.č. 812 a st.p.č. 812 
spoluvl. podíl ve výši 2/12 Tomáši Božoňovi, Horní Lhota 75 za kupní cenu 7.710,-- Kč. 
ZM zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě do doby 
uskutečnění prodeje všech spoluvlastnických podílů na nemovitostech, aby mohly být 
prodány jako celek. 

hlasování: 14:0:0 
 
5.4.8. Záměr prodeje 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 zastavěnou plochu o výměře 
21 m2, pozemek má v pronájmu pan Vacek, který garáž převádí na žadatele. Odbor 
VTS s prodejem souhlasí bez připomínek. RM doporučila prodej. 

ZM/2003/06/125: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 769/8 v k.ú. Králíky a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

hlasování: 14:0:0 
 
5.4.9. Záměr prodeje obsazeného bytu č. 8 v čp. 404 v ul. U Zastávky a spoluvlastnického 
podílu ve výši 171/1000 na st.p.č. 543 v k.ú. Králíky 
Obsah: ZM dne 08.04.2003 svým usnesením ZM/2003/04/069 schválilo prodej tohoto 

obsazeného bytu paní Borovičkové z Červené Vody. Jmenovaná ale odstoupila od 
záměru uzavřít kupní smlouvu. MO proto předkládá návrh na revokaci usnesení a 
schválení záměru prodeje. Jedná se o byt 2+1, II. kategorie, nabídková kupní cena 
71.023,-- Kč. RM doporučila prodej. 

ZM/2003/06/126: ZM revokuje usnesení ZM/2003/04/069 a schvaluje záměr prodeje 
obsazeného bytu č. 8 v čp. 404 v ul. U Zastávky a spoluvlastnického podílu ve výši 
171/1000 na st.p.č. 543 vše v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 71.023,-- Kč a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

hlasování: 14:0:0 
 
5.4.10. Záměr prodeje pozemků st.p.č. 43, 142, p.p.č. 22, 26/4, 26/5, 27, 28, 35/1, 35/2, 
41/1, 46, 1177/2, 1179, 1183/2, 1233, 1237 a 1250 vše v k.ú. Heřmanice u Králík 
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Obsah: O prodej pozemků požádala paní Švecová z Heřmanic za účelem zemědělského 
využití a scelení pozemků. Žadatelka je SHR a okolní pozemky má ve vlastnictví nebo 
v pronájmu od PF ČR. Odbor VTS doporučuje prodat pouze pozemky p.p.č. 27, 46 a 
1177/2 v k.ú. Heřmanice u Králík, ostatní pozemky jsou jako komunikace nebo 
pozemky související se stavebními parcelami. Doporučuje jednat s chalupáři p. 
Holáskem a p. Barnou. Odbor RR na základě provedeného místního šetření doporučuje 
neprodávat komunikace, stavební parcely je možné využít ke stavbě rekreačních 
objektů (staré zbory se zbytky zdiva). Majitelé objektů na st.p.č. 41 a 42 užívají okolní 
parcely, jsou na nich umístěny i stavby, u hranice p.p.č. 27 je umístěna kolna p. 
Holáska. RM doporučila prodej p.p.č. 27, 46 a 1177/2, ostatní pozemky nedoporučila 
prodávat. 

ZM/2003/06/127: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 27, 46 a 1177/2 v k.ú. 
Heřmanice u Králík a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Současně neschvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 43, 142 a p.p.č. 22, 26/4, 26/5, 28, 
35/1, 35/2, 41/1, 1179, 1183/2, 1233, 1237 a 1250 vše v k.ú. Heřmanice u Králík. 

hlasování: 14:0:0 
 
5.4.11. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Prostřední Lipka a Dolní Lipka od ČR-Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ústí nad Orlicí 
Obsah: Jedná se o pozemky ve vlastnictví státu: 

- v k.ú. Prostřední Lipka  
p.p.č. 761  o výměře 885 m2  pozemek u hřbitova 
p.p.č. 1144/3 o výměře 106 m2 komunikace před obchodem 

- v k.ú. Dolní Lipka  
p.p.č.m 516/1 o výměře 2535 m2 komunikace k SOUz. 

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

ZM/2003/06/128: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 761, 1144/3 v k.ú. 
Prostřední Lipka a pozemek p.p.č. 516/1 v k.ú. Dolní Lipka od ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Ústí nad Orlicí na město Králíky. 

hlasování: 14:0:0 
 
5.4.12. Nabídka převodu nemovitosti čp. 153 na st.p.č. 23, st.p.č. 23 a p.p.č. 186 – fary 
v k.ú. Dolní Boříkovice 
Obsah: MO telefonicky sdělilo Biskupství Královehradecké, oddělení správy majetku, 

nabídku na úplatný převod fary v Dolních Boříkovicích. Před nabídkou ostatním 
nabízí biskupství převod nemovitostí městu Králíky, znalecký posudek nemají 
zpracován, jejich odhad ceny nemovitostí je v rozmezí 600-800 tis.Na faře je byt, který 
je obsazen nájemníkem. Město Králíky má v Dolních Boříkovicích tři další 
nemovitosti a dále rozpočet města pro letošní rok nepočítá s nákupem takovéto 
nemovitosti. RM nedoporučila převod nemovitostí na město Králíky. 

ZM/2003/06/129: ZM neschvaluje převod nemovitosti čp. 153 na st.p.č. 23, st.p.č. 23 a 
p.p.č. 186 – fary v k.ú. Dolní Boříkovice od Biskupství Královehradecké, Hradec 
Králové na město Králíky. 

hlasování: 14:0:0 
 
5.4.13. Stanovení kupní ceny nebytových prostor – garáží v čp. 816 v ul. Leoše Janáčka 
v k.ú. Králíky 
Obsah: MO předložil RM dokumentaci ke schválení stanovení kupní ceny nebytových prostor 

– garáží a skladu v čp. 816 na st.p.č. 1391/1 včetně spoluvlastnických podílů na st.p.č. 
1391/1 v k.ú. Králíky. Součástí předložené dokumentace byla cena stanovená znalcem 
a vyčísleny náklady na vybudování příček. MO navrhl stanovit kupní cenu ve výši 
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2.500,-- Kč/m2 nebytového prostoru včetně spoluvlastnického podílu na st.p.č. 1391/1 
v k.ú. Králíky. RM doporučila stanovit kupní cenu v této výši. 

ZM/2003/06/130: ZM schvaluje kupní cenu u vymezených nebytových jednotek dle 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, v čp. 816 na st.p.č. 1391/1 včetně 
spoluvlastnických podílů na st.p.č. 1391/1 vše v k.ú. Králíky ve výši 2.500,-- Kč/m2 
vymezeného nebytového prostoru.   

 
 

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

+ 0 + + + + 0 + + + + x + + + 
 
 
5.4.14. Postoupení pohledávky od restituenta na město Králíky nezveřejňovat! 
Obsah: ZM dne 26.08.2002 schválilo úplatný převod nemovitosti čp. 316  v k.ú. Králíky od 

PF ČR, ÚP Ústí nad Orlicí na město Králíky s tím, že restituční nároky doložíme. MO 
v této souvislosti předložil RM k projednání smlouvu o postoupení pohledávky mezi 
restituentem panem Josefem Duškem, Ražice 47 a městem Králíky v celkové výši 
986.518,-- Kč. Zároveň MO předložil RM znění dohody o náhradách mezi městem 
Králíky a Státním statkem Smiřice, kterou bude celkový nárok ve výši 986.518,-- Kč 
plněn Pozemkovým fondem ČR, ÚP v Havlíčkově Brodě, a dále smlouvu o převzetí 
dluhu mezi Státním statkem Smiřice a PF ČR, ÚP Havlíčkův Brod. RM doporučila 
schválení postoupení pohledávky. 

ZM/2003/06/131: ZM schvaluje postoupení pohledávky od restituenta pana Josefa 
Duška, Ražice 47 na město Králíky, jako na nově nabývajícího pohledávky podle 
zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění, v celkové výši 986.518,-- 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 986.518,-- Kč bude plněn Pozemkovým fondem 
ČR, ÚP v Havlíčkově Brodě.  

hlasování: 14:0:0 
 
5.4.15. Návrh o revokaci usnesení ZM č. 2003/05/094 
Obsah: O revokaci usnesení ZM č. 2003/05/094 požádal SDH Prostřední Lipka. Jedná se o 

schválení záměru prodeje čp. 61 v Prostřední Lipce. O koupi zažádala slečna  
Suchomelová. Petici proti prodeji čp. 61 v Prostřední Lipce slečně Suchomelové 
podepsalo 79 místních občanů. V petici žádají o zachování prostor současné hasičské 
klubovny v obecním majetku. Současně žádají o vyčlenění hasičské klubovny a garáže 
z objektu pohostinství a dále žádají o přidělení  samostatného čísla popisného.  

ZM/2003/06/132: ZM revokuje usnesení ZM č. 2003/05/094 a ukládá odboru VTS 
předložení kalkulace ceny stavebních úprav na oddělení klubovny a garáže SDH 
Prostřední Lipka. Odbor RR a MO o nové stanovisko a předložení bodu na jednání 
RM jako jednání o novém záměru prodeje čp. 61 v Prostřední Lipce. 

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

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

5.5 Informace – stočné 2003 
Obsah: Bod uvedl pan Knettig. Výpočet je proveden dle skutečných nákladů. Kalkulovaná 

cena je bez DPH, která činí pro tyto služby 5%. Kalkulovaná cena 18,- Kč + 0,90 Kč = 
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18,90 Kč. Vzhledem k tomu, že kalkulovaná cena je téměř shodná s cenou platnou v 
roce 2002, doporučuje RM ponechat cenu stejnou jako v roce 2002, tj. 19,- Kč. 

ZM/2003/06/133: ZM schvaluje kalkulaci nákladů na odkanalizovanou vodu a výši 
stočného pro rok 2003 ve výši 19,- Kč včetně DPH. 

hlasování: 13:0:0 (nepřítomna MUDr. Špičková) 
 

5.6 Rozpočet 2003 - informace 
Obsah: Zastupitelstvu bylo předloženo k projednání plnění čerpání rozpočtu za první čtyři 

měsíce roku 2003, které by mělo činit příbližně 33 % upraveného rozpočtu. Příjmová 
část rozpočtu je plněna na 50,08 % upraveného rozpočtu ve skutečné výši 46 498,60tis 
Kč. Výdajová část rozpočtu je čerpána na 49,4 % ve výši 40 854,63 tis. Kč. 
Financování  ve výši 5 643,98 tis Kč.  

  
 
ZM/2003/06/134: ZM bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu 2003 k 30. 4. 2003. 

ZM ukládá finančnímu výboru průběžné sledování vývoje rozpočtu. 

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

- + + + + + + + + + + x + + + 
 
 
06. Vstupy občanů 
 

6.1 Chyby v zápisech RM 1998 - 2002 
Obsah: Pan Jungvirt žádá, aby byla zveřejněna informace, kdo nese odpovědnost za chyby v 

zápisech RM 1998–2002. 
 
07. Vstupy zastupitelů 

 
7.1 Rezignace na funkci člena RM a člena kontrolního výboru 

Obsah: Pan Ing. Kosuk rezignoval na funkci člena RM a člena kontrolního výboru, jehož je 
předsedou. Nadále však zůstává členem ZM. Jako důvod uvádí svůj nesouhlas s tím, 
jak se ZM postavilo ke zprávě o revizi zápisů z RM za léta 1998-2002, kdy vzalo tuto 
zprávu pouze na vědomí a nevyvodilo z ní personální důsledky. 

ZM/2003/06/135: ZM bere na vědomí rezignaci pana Ing. Kosuka na funkci člena RM a 
člena kontrolního výboru. 

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

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

7.2 Podpora akce „Cihelna“ 
Obsah: Pan Juránek informoval o přípravných pracích na akci „Cihelna“. Dále dodal, že letní 

rockový festival se konat nebude z důvodu, že organizátoři nemají na akci tohoto 
rozsahu dostatečné finanční pokrytí. 

 
7.3 Oplocení školky 

Obsah: Pan Mgr. Stejskal připomenul stále nezhotovené oplocení MŠ Moravská. Pan Juránek 
již upozornil pana Čumu, že ploty musí stát do konce června u MŠ Moravská a MŠ 
Pivovarská. 
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7.4 ZUŠ Králíky 

Obsah: ZUŠ Králíky letos oslaví 50. výročí. Pan Mgr. Stejskal navrhl vylepšení prostředí před 
školou. 

 
7.5 Zrušení služebny energetiky 

Obsah: Pan Mgr. Stejskal tlumočí obavy občanů Králík ze zrušení služebny energetiky. 
 

7.6 Protipovodňová stavba 
Obsah: Pan Mgr. Stejskal upozornil, že za pár dní se bude otevírat koupaliště a díky 

protipovodňové stavbě, která je zastavena, nebude kde parkovat. Dále upozornil na to, 
že do odbagrovaných částí natékají splašky, které zapáchají. Navíc se zvedne silnice 
asi o 60 cm. Pan Švéda bude mít velký problém se dostat do domu. 
Mgr. Krabec: „Jedná se opravdu o protipovodňová opatření. Akce je spojena  
s protipovodňovými opatřeními v D. Boříkovicích. Tam se nyní intenzivně jedná  
s majiteli jednotlivých pozemků, kteří mají své podmínky a nechtějí tam některé  
navržené úpravy umožnit. Možná proto se stavba zastavila.“ 

 
7.7 Oplocení volejbalového kurtu 

Obsah: Pan Hlava urguje oplocení volejbalového kurtu. Je důležité, aby se tak stalo do 
začátku prázdnin. 

 
7.8 Humanitární sbírka ošacení 

Obsah: Paní Mgr. Berková informuje o humanitární sbírce ošacení, která se bude konat 1. 2. a 
3. 7. 2003. 

 
7.9 Dražba Teslampu 

Obsah: Pan starosta informoval o dražbě Teslampu, které se zúčastnil jediný zájemce – pan 
Ján Novák z Králík. Ten také Teslamp vydražil. 

 
7.10 Referendum o přistoupení ČR k EU 

Obsah: Pan starosta připomněl, že 13. a 14. 6. proběhne referendum o přistoupení ČR k EU. 
Organizačně zodpovědná je paní Vogelová a paní Panchártková. 

 
7.11 Sraz motorkářů - veteránů 

Obsah: Pan starosta informoval ZM o plánovaném srazu motorkářů – veteránů. Akce 
proběhne dne 5. 7. 2003 v Králíkách na Velkém náměstí. 

 
7.12 Volba nového člena RM a člena kontrolní komise 

Obsah: Členové ZM si dali krátkou přestávku na zvážení, koho navrhnou jako nového člena 
RM a člena kontrolní komise. Protože nedošli k žádnému závěru, navrhl pan starosta 
sejít se na mimořádném jednání ZM v úterý 17. 6. v 18:00 hodin, kde by měl být nový 
člen RM a předseda kontrolního výboru zvolen. 

 
Další vstupy nebyly. 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:36 hod. 
Zapsala Iva Večeřová 
 
Ověřili: 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 
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        Antonín Vyšohlíd                                                        Mgr. Jarmila Berková 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
      Mgr. Dušan Krabec                                                              Arnošt Juránek 
                      starosta                                                                          místostarosta   
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