
Město Králíky  
 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 5 konaného dne  
13. května 2003 

 
Přítomní členové zastupitelstva města: 
 
Ing. 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. Berková (5)     Jaroslav Martinec ( 12 ) 
Ing. Anton Zima ( 6 )    MUDr. Marie Špičková ( 13 ) 
Mgr. Dušan Krabec ( 7 )    Mgr. Karel Hlava ( 14 ) 
Arnošt Juránek ( 8 )     Antonín Vyšohlíd (15) 
 
 
Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   o  zdržel se hlasování 
 
Za MěÚ: 
Bc. Miroslav Bouška, Věra Kubíčková, Bc. Jan Divíšek, Jan Čuma, Marie 
Pecháčková, Mgr. Hamplová 

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

4.1   Majetkové operace  
4.2   Příprava založení obchodních společností města 
4.3   Vyhláška o pronajímání bytů 

         4.4   Směrnice o prodeji domů a bytů 
4.5   Revize právních vztahů města (1998–2002) 
4.6   Závěrečný účet města za rok 2002 
4.7   Rozpočtové změny 
4.8   Smlouva se SFŽP na rekultivaci skládky v Dolních Boříkovicích 
4.9   Nabídka obchodního podílu ve společnosti Ekola České Libchavy 
4.10 Změny zřizovacích listin základních škol 

05. Vstupy občanů 
06. Vstupy zastupitelů 

 

01.  Zahájení a prezence 
Starosta města Mgr. Krabec zahájil zasedání Zastupitelstva města Králíky. 
 

02. Určení ověřovatelů zápisů 
Ověřovatelé zápisu: Karel Hlava, Mgr. Jiří Stejskal 
 
03. Zprávy rady města 
Ze zápisů z jednání RM četl člen rady města, pan Mgr. Němeček. 
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04. Hlavní jednání 
 
 
 4.1 Majetkové operace 
 
4.1.1 Prodej pozemku p.p.č. 570/16 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádal pan MVDr. Pulkrt z Králík za účelem scelení pozemku a 

užívání zahrady. Jedná se pozemek o celkové výměře 472 m2, který navazuje na pozemek 
žadatele. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, návrh kupní ceny 70,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, tj. 39.310,- Kč. 

ZM/2003/05/089: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 570/16 v k.ú. Králíky manželům 
MVDr. Josefu a Anně Pulkrtovým, Králíky 773 za kupní cenu ve výši 39.310,-- Kč. 

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

+ + + + + - + + + + 0 + + + + 
 
 
4.1.2 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 na pozemcích p.p.č. 253/1, 255/1, 261/1, 
256 a 259/1 vše v k.ú. Dolní Orlice 
Obsah: O prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 na výše uvedených pozemcích požádala 

a.s. Hanušovická lesní, Hanušovice. Jedná se o pozemky o celkové výměře 5457 m2, na 
kterých má a.s. lesní školku. Vlastníkem spoluvlastnického podílu ve výši 4/5 je obec 
Červená Voda, která rovněž podíl prodává. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, návrh 
kupní ceny spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 je 10,-- Kč/m2, tj. 10.914,-- Kč. Žadatel 
uhradí správní poplatek návrhu na vklad a daň z převodu nemovitostí na základě zvlášť 
uzavřené dohody. 

ZM/2003/05/090: ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 na 
pozemcích p.p.č. 253/1, 255/1, 261/1, 256 a 259/1 vše v k.ú. Dolní Orlice a.s. 
Hanušovická lesní, Hanušovice 146, IČ 45193169 za kupní cenu 10.914,-- Kč. 

hlasování: 15:0:0 
 
4.1.3 Prodej pozemku p. p. č. 1820/42 v k. ú. Králíky  

Obsah: O koupi pozemku o výměře 3 m2 požádali manželé Venclovi z Králík za účelem 
přemístění hlavního vchodu. Jedná se o pozemek v ul. U Zastávky u čp. 401 v Králíkách. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, návrh kupní ceny 70,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 4.440,- Kč. 

ZM/2003/05/091: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 1820/42 v k. ú. Králíky 
manželům Jiřímu a Anně Venclovým, Králíky 401 za kupní cenu ve výši 4.440,- Kč. 

hlasování: 15:0:0 
 

4.1.4 Prodej pozemku p. p. č. 628/51 v k. ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Ulrichovi z Králík za účelem scelení pozemku. 

Jedná se o pozemek o výměře 76 m2, který navazuje na zahradu žadatelů. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, návrh kupní ceny 70,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 6.130,- 
Kč. 

ZM/2003/05/092: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 628/51 v k. ú. Králíky manželům 
Josefu a Jarmile Ulrichovým, Králíky 754 za kupní cenu ve výši 6.130,- Kč. 

hlasování: 15:0:0 
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4.1.5 Záměr prodeje pozemků st. p. č. 158 a p. p. č. 285 v k. ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemků požádal pan Kubaník z Králík z důvodu možnosti komerčního 

využití za situace, kdy město uvažuje o prodeji. Odbor VTS souhlasí s prodejem, do doby 
výstavby je nutné zabezpečit vhodné ohraničení pozemku v ulici Dlouhá. Dle odboru RR je 
podle ÚP pozemek určen pro občanskou vybavenost, vzhledem k atraktivnosti pozemku 
v centru města a v památkové zóně doporučuje předložit studii podnikatelského záměru, aby 
nedocházelo ke sporům – mám pozemek a nemohu realizovat stavbu podle svých představ. 

 ZM dne 11. 3. 2003 neschválilo záměr prodeje těchto pozemků jinému žadateli. RM 
doporučuje prodej pozemků. 

ZM/2003/05/093: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st. p. č. 158 a p. p. č. 285 v k. ú. 
Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Zároveň ukládá MO pozvat všechny 
zájemce na příští jednání ZM. 

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

- + + + - - + + + + - + - + + 
 
 
4.1.6 Záměr prodeje nemovitosti čp. 61 na st. p. č. 41 a st. p. č. 41 v k. ú. Prostřední 
Lipka (hospoda) 
Obsah: O koupi nemovitostí požádala slečna Suchomelová z Horní Lipky za účelem 

provozování hostinské činnosti. Žadatelka má nebytové prostory v pronájmu. Má zájem o 
celou nemovitost, včetně sálu a hasičské klubovny. Žadatelka navrhuje zřízení věcného 
břemene pro užívání klubovny a garáže pro účely dobrovolných hasičů. 

Odbor VTS s prodejem souhlasí, doporučuje oddělit část , kterou užívají hasiči. Odbor RR 
rovněž nemá námitek proti prodeji nemovitosti, upozorňuje na dosud nevyjasněné řízení o 
odstranění stavby – přístavby klubovny a garáže. Vzhledem ke značným nákladům na 
oddělení přístavby doporučuje odbor VTS a MO prodej celé nemovitosti. RM doporučila 
prodej nemovitostí. 

ZM/2003/05/094: ZM schvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 61 na st. p. č. 41 a st. p. č. 
41 vše v k. ú. Prostřední Lipka a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

hlasování: 15:0:0 
 
4.1.7 Záměr prodeje volného bytu č. 1 v čp. 500 v ul. Orlická v Králíkách 
Obsah: MO se dne 30. 4. 2003 podařilo převzít předmětný byt od slečny Jednorógové, která 

byt užívala bez právního titulu. Jmenovaná byt koupila od města v roce 2000, kupní cenu 
však nezaplatila a město odstoupilo od kupní smlouvy. Byt je tedy volný a MO předkládá 
nabídku k prodeji bytu za nabídkovou kupní cenu 216.070,- Kč. RM doporučila prodej.  

ZM/2003/05/095: ZM schvaluje záměr prodeje volného bytu č. 1 v čp. 500 v ul. Orlická a 
spoluvlastnického podílu ve výši 95/1000 na st. p. č. 693 a p. p. č. 1024/34 vše v k. ú. 
Králíky za nabídkovou kupní cenu 216.070,- Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

hlasování: 15:0:0 
 
4.1.8 Záměr prodeje pozemků st. p. č. 1048/1, 1048/2, 1048/3, 1048/4, 1048/5 a p. p. č. 
1725/3, 1725/4, 1725/5, 1725/6 a 1725/7 vše v k. ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemků požádal pan Halász z Červené Vody za účelem provozu 

sportovního a zábavního podniku. Žadatel předložil popis podnikatelského záměru. 
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Dle odboru VTS jsou pozemky vhodné pro průmyslovou či podnikatelskou aktivitu, jedny 
z mála zainvestovaných pozemků ve městě s komunikačním napojením, proto k uvedenému 
záměru nedoporučuje pozemky prodávat. Dle odboru RR je plocha určena podle ÚP pro 
stavby průmyslové výroby, skladů a tech. vybavení. Plocha se nachází v ochranném pásmu 
silnice I. třídy a tratě ČD – omezení umístění, a dále vzhledem ke vzdálenosti od centra a 
pohybu osob po silnici I. tř. bez chodníků nedoporučuje prodej pozemků k tomuto záměru. 
RM rovněž nedoporučuje prodej pozemků. 

ZM/2003/05/096: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 1048/1, 1048/2, 1048/3, 
1048/4, 1048/5 a p.p.č. 1725/3, 1725/4, 1725/5, 1725/6 a 1725/7 vše v k.ú. Králíky k výše 
uvedenému záměru žadatele.  

hlasování: 15:0:0 
 
4.1.9 Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 651/45 v k. ú. Králíky 
Obsah: O koupi části pozemku opětovně požádal pan Jaroslav Langhans z Králík za účelem 

scelení pozemku a z důvodu plánované výsadby dřevin a výstavby oplocení pozemku. 
Odbor VTS s prodejem nesouhlasí, doporučuje pozemek ponechat ve vlastnictví města – 
vhodná stavební parcela. Dle odboru RR byl pozemek p. p. č. 651/45 v  k. ú. Králíky 
oddělen z důvodu navrhované zástavby bytového domu. Dle usnesení 
RM/1999/033/0333 ze dne 8. 11. 1999 byla předmětná část pozemku schválena pro 
stavbu bytového domu dotvářející ”Nové domovy”.  

ZM/2003/05/097: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 651/45 v k. ú. 
Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

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

+ + - + - - + + + + - + - 0 0 
 
 
4.1.10 Záměr prodeje pozemku p. p. č. 570/6 v k. ú. Králíky 
Obsah: O koupi části pozemku o výměře cca 136 m2 požádali manželé Heclovi. Jedná se o 

pozemek, který mají žadatelé v pronájmu, mají ho oplocen a užívají ho jako zahradu. 
Odbor VTS souhlasí s prodejem, dle odboru RR je pozemek p. p. č. 570/6 ve stávajícím 
územním plánu města veden jako zeleň obytné zástavby, proto doporučuje v dané lokalitě 
s prodejem pozemku posečkat do zpracování konceptu nového ÚP. MO navrhuje 
projednat záměr prodeje celého pozemku p. p. č. 570/6 v k.ú. Králíky o celkové výměře 
1709 m2 z důvodu, že o pozemky postupně požádají všichni uživatelé. RM doporučuje 
prodej pozemku. 

ZM/2003/05/098: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 570/6 v k. ú. Králíky a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

hlasování: 15:0:0 
 
4.1.11 Bezúplatný převod objektu KS 14 – STO “Cihelna” v k.ú. Prostřední Lipka 
Obsah: Město Králíky dne 5. 5. 2000 požádalo o bezúplatný převod tohoto objektu. Vojenská 

ubytovací a stavební správa Pardubice sdělila MO, že došlo k trvalému uvolnění objektu, 
k převodu je ale potřeba doložit obnovenou žádost a aktualizované usnesení ZM o 
převodu objektu. RM doporučila přijmout usnesení. 

ZM/2003/05/099: ZM schvaluje bezúplatný převod objektu KS 14 – STO “Cihelna” 
(vojenské evidenční číslo 169) na st.p.č. 237, st.p.č. 238 a st.p.č. 239 v k.ú. Prostřední 
Lipka na město Králíky za účelem vytvoření přírodního vojenského muzea. 

hlasování: 15:0:0 
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4.1.12 Snížení nabídkové kupní ceny bytu č. 40 v čp. 816 v ul. Leoše Janáčka 
v Králíkách  
Obsah: RM se zabývala technickým stavem výše uvedeného bytu – na mnoha místech je 

viditelná plíseň černé barvy. Příčinou problému je neodizolovaná ocelová konstrukce 
krovu procházející bytem. Podle odboru VTS pro odstranění plísně je nutné provést 
vnitřní zateplení části bytu. RM nedoporučila provádění stavebních úprav, ale snížení 
nabídkové kupní ceny bytu. 
MO dne 23. 4. 2003 navrhl RM přehodnotit usnesení týkající se snížení nabídkové kupní 
ceny z důvodu, že v dalších 10 bytech je také plíseň. Z důvodu neodstranitelné technické 
závady je v těchto bytech plíseň a město poskytuje těmto nájemníkům slevu z nájemného. 
Město Králíky nabídlo všem nájemcům byty k prodeji za nabídkovou kupní cenu a je na 
rozhodnutí nájemce, zda byt za nabízenou cenu 44.671,-- Kč v takovém stavu koupí nebo 
ne. RM návrh MO neprojednala. 

ZM/2003/05/100: ZM neschvaluje snížení nabídkové kupní ceny bytu č. 40 v čp. 816 v ul. 
Leoše Janáčka v k. ú. Králíky. Zaslaná nabídka převodu bytové jednotky do 
vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16. 12. 2002 
je konečná.  

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

+ + + + 0 + + + + + + + + + + 
 
 
 4.1.13 Pohledávka města Králíky za manžely Plankovými ve výši 540.000,- Kč + 
náklady řízení 
Obsah: MO připravil pro zastupitele následující podklady: 
● přijatá usnesení RM, ZM související s prodejem pivovarských sklepů a plněním závazku 

včetně komentářů popisujících zdůvodnění přijatých usnesení 
● časový vývoj událostí ve věci pohledávky města Králíky za manžely Plankovými 
● časový sled soudních rozhodnutí 
● kopie právního posouzení ve věci ústavní stížnosti pana Planky 
● kopie návrhu na zastavení řízení ze dne 15. 1. 2002 a návrhu na nařízení exekuce ze dne 15. 

1. 2002. 
Pro upřesnění celého případu MO shrnuje časový vývoj událostí. Dne 4. 1. 1996 uzavřelo 

město Králíky smlouvu o plnění závazku s fyzickými osobami manžely Petrou a Reném 
Plankovými a panem Miroslavem Felgrem, ve které se uvedení zavázali, že objekt sklepů v 
jejich vlastnictví na své náklady zastřeší, a to do 30. 9. 1996. Pokud nesplní tento závazek, 
zavázali se zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každý započatý měsíc prodlení. 
Tato sankční klauzule byla stanovena na návrh povinných a účinná byla až po době 9 
měsíců ode dne podpisu smlouvy o plnění závazku. Závazek do dnešního dne nesplnili.  

• Manželé Plankovi a pan Felgr požádali o prominutí pokuty za nesplnění závazku a město 
Králíky jim vyhovělo za předpokladu, že žadatelé uhradí městu v termínu do 30. 11. 1998 
částku ve výši 130.000,-Kč, o kterou jim byla snížena kupní cena objektu sklepů. Jelikož 
na výzvu nereagovali a nic nezaplatili, rozhodlo MZ/1999/07078 ze dne 17. 5. 1999 
smluvní pokutu za období 10/1996 až 12/1998 ve výši 540.000,-- Kč vymáhat.  

• Okresní soud v Ústí nad Orlicí vydal platební rozkaz, proti kterému se výše jmenovaní 
odvolali. Dne 22. 7. 1999 vydal Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozsudek ve prospěch 
města, proti kterému bylo podáno odvolání.  

• Dne 13. 6. 2000 proběhlo u Krajského soudu v Hradci Králové odvolací jednání a byl 
potvrzen rozsudek okresního soudu ve prospěch města Králíky. Podle pravomocného 
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rozsudku měli výše jmenovaní povinnost společně a nerozdílně zaplatit městu částku 
540.000,-- Kč s příslušenstvím a to do tří dnů od právní moci rozsudku, tj. do 29. 7. 2000.  

• Povinní tak neučinili a zaslali městu návrh na úhradu dluhu. Navrhli dne 21. 8. 2000 
vyrovnat svůj dluh zpětným převodem nemovitostí - zbořeniště bývalého pivovaru včetně 
pozemku. MR nesouhlasila s návrhem na vyrovnání dluhu tímto způsobem a rozhodla se 
posuzovat pouze ta řešení, která vedou k zajištění finančního plnění.  

• ZM dne 25. 9. 2000 svým usnesením MZ/2000/09/117 schválilo podat návrh na výkon 
rozhodnutí prodejem nemovitostí čp. 360 včetně pozemků v k. ú. Králíky manželů 
Plankových.  

• Dne 8. 1. 2001 zaslali povinní další návrh dohody o narovnání, kde by jejich dosavadní 
závazky byly uhrazeny závazkem, dle něhož by povinní vyrovnali částku 200.000,-- Kč a 
to v měsíčních splátkách ve výši 20.000,-- Kč počínaje měsícem 01/2001 až do úplného 
zaplacení. RM návrh nepřijala a to z důvodu, že nešlo o plnou dlužnou částku.  

• Dne 16. 1. 2001 zaslal právní zástupce povinných další nový návrh dohody o 
mimosoudním vyrovnání a ZM o obou návrzích jednalo dne 22. 1. 2001. ZM svým 
usnesením ZM/2001/01/009 souhlasilo s návrhem na dohodu o mimosoudním vyrovnání a 
to formou měsíčních splátek ve výši 20.000,-- Kč počínaje měsícem 01/2001 až do 
úplného zaplacení přiznaných pohledávek a to pod ztrátou výhody splátek, za těchto 
podmínek: Povinní na svých nemovitostech, které jsou předmětem exekuce odstraní 
zástavy a zřídí ve prospěch města Králíky zástavu ve výši přiznaných pohledávek. A dále 
povinný stavebně zajistí objekt tak, aby splnil podmínky určené stavebním úřadem.  
• Dle sdělení právního zástupce povinných bylo zřízení zástavy ve prospěch města 

Králíky nepřijatelné.  
 
• Dne 13. 7. 2001 byla podána povinnými proti městu Králíky žaloba na neplatnost smlouvy 

o plnění závazku z roku 1996. Okresní soud žalobu zamítl, povinní se odvolali a Krajský 
soud v Hradci Králové řízení zastavil. Rovněž tak dovolání povinných proti usnesení 
Krajského soudu v Hradci Králové a u Nejvyššího soudu ČR v Brně bylo zamítnuto. Lze 
tedy konstatovat, že byly soudem zamítnuty všechny návrhy povinných na odklad a marné 
se ukázaly i jejich další snahy o revizi původního meritorního rozsudku.  

• Dne 10. 5. 2002 byla podána panem Plankou ústavní stížnost, kde účastníkem řízení byl 
Krajský soud v HK a Okresní soud v ÚO. Město Králíky bylo v této ústavní stížnosti 
vedlejším účastníkem a řízení o ústavní stížnosti nemělo odkladný účinek na výkon 
rozhodnutí.  
MO požádal právního zástupce města v této věci JUDr. Macka o právní posouzení ve věci 
ústavní stížnosti pana Planky, které bylo doručeno dne 10. 3. 2003. Ze stanoviska JUDr. 
Macka je zřejmé, že ústavní stížnost se netýkala samotného exekučního titulu a neměla 
vliv na to, aby si město mohlo splnit svůj nárok cestou exekuce. Dále uvedl, že 
předmětem věci se již Ústavní soud ČR zabýval a došel k opačnému závěru, než bylo 
tvrzeno stěžovatelem panem Plankou.  

• Dne 10. 3. 2003 rozhodla RM/2003/10/122 vzít návrh na nařízení exekuce vůči panu 
Plankovi a paní Plankové zpět. 

• Dne 21. 3. 2003 bylo doručeno městu usnesení Ústavního soudu ČR ve věci ústavní 
stížnosti a ústavní stížnost byla odmítnuta (viz. výše cit. právní posouzení). 

Diskuse:  
Mgr. Berková si není jistá, zda je správné část dluhu pana Planky zaplatit ve službách. 
Navrhuje, aby celý dluh uhradil finančně. – Návrh nebyl ZM podpořen. 
ZM jednalo o znění návrhu dohody mezi panem René Plankou a Městem Králíky. 
ZM/2003/05/101: ZM schvaluje dohodu o způsobu úhrady dlužné částky s dlužníkem 

René Plankou, Jana Opletala 360, Králíky ve znění pozměňujících návrhů.  

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

+ + 0 + - - + 0 + + - 0 + + + 
 
 
 
4.1.14 Snížení nabídkové kupní ceny nemovitostí čp. 62 a čp. 65 v ul. Polní v k.ú. Králíky 
ZM/2003/04/081, ZM/2003/04/082 
Obsah: Na základě usnesení ZM požádal odbor VTS Hasičský záchranný sbor Králíky o 

provedení měření gama záření v rámci výcviku. Naměřené hodnoty byly ve stejné 
hodnotě jako při měření v roce 1995 a 1996. MO dále požádal o stanovisko odboru RR, 
podle kterého protiradonová opatření byla realizována v roce 1995 až 1996. Provedená 
úprava – montáž větrací jednotky s regulací – za účelem ozdravení prostor s vysokou 
koncentrací radonu splňovala dle sdělení o ukončení prací požadavky orgánů hygien. 
služby ust. vyhl. č. 76/1991 Sb., a doložena výsledky měření o provedených opatření.  
Z přiloženého protokolu o měření po provedených ozdravných opatřeních v čp. 65 a 62 
vyplývá, že po provedených protiradonových opatřeních všechny pobytové místnosti 
splňují požadavky dané cit. vyhláškou za předpokladu chodu větracího zařízení 
v automatickém režimu. Podle protokolu  u čp. 65 měření dávkových příkonů ze zevního 
fotonového ozáření provedla KHS Hradec Králové a opatření ke snížení dávkových 
příkonů nebyla provedena. U čp. 62 opatření ke snížení dávkových příkonů ze zevního 
fotonového ozáření nebylo nutné provádět. 
Při stanovení nabídkové kupní ceny dle znaleckého posudku byla zohledněna tato 
skutečnost (koeficient prodejnosti). RM snížení nabídkové kupní ceny nedoporučila. 

ZM/2003/05/102: ZM neschvaluje snížení nabídkové kupní ceny u nemovitostí čp. 62 a 
čp. 65 v ul. Polní v k. ú. Králíky. Zaslaná nabídka převodu nemovitostí včetně 
pozemků do vlastnictví ze dne 31. 3. 2003 je konečná. 

hlasování: 15:0:0  
 
 4.2 Příprava založení obchodních společností města 
 
Obsah: Starosta předložil základní informace a teze k založení obchodních společností města. 

Navrhuje zvolit v Králíkách tento ekonomicko-právní model: 
1. Založit obchodní společnosti. 
2. Dosáhnout postupem doby toho, aby se obchodní společnosti částečně 

samofinancovaly, tedy aby nemusely být dotovány, a aby z určitého zisku dokázaly i 
investovat do svého rozvoje. 

Diskuse: 
Mgr. Hamplová – V této chvíli jsme v bodě nula. Jde o to, zda se rozhodnete, zda do toho 
půjdete, či ne. 
ZM jednalo o nejefektivnějším postupu založení těchto společností. 
Zastupitel Ing. Zima navrhuje usnesení: 

ZM/2003/05/103: ZM schvaluje realizaci přípravných prací směřujících k určení 
různých modelů a jejich studie proveditelnosti při dosažení nejlepšího ekonomického 
výsledku pro město, včetně posouzení případné jejich formy a počtu. 

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

+ 0 + + - + 0 - 0 0 + - - + + 
 
 
 

 7



ZM/2003/05/104: ZM bere na vědomí materiál “Příprava založení obchodních 
společností města Králíky”.  
ZM schvaluje realizaci přípravných prací na založení obchodních společností města 
Králíky, a to v intencích předloženého materiálu a v tomto rozsahu: 
a) komplexní zpracování návrhů zakládacích dokumentů 

- zakladatelská listina 
- stanovy  
- model smluvních vztahů města a s. r. o. 
- související 

b) komplexní zpracování přehledu všech nutných kroků z časového hlediska 
c) ostatní související činnosti 
ZM ukládá starostovi města 

- zadat přípravu návrhů zakládacích dokumentů a jiných právních písemností 
Mgr. Janě Hamplové, právní zástupkyni města 

- zadat jiné činnosti s realizací založení obchodních společností související a 
nutné 

- za město poskytovat potřebnou součinnost a osobní spolupráci při realizaci 
přípravných prací 

- nutné výdaje související přímo s přípravou hradit v mezích stávajícího 
rozpočtu 

- informovat zastupitele o postupu příprav nejpozději k 31. 8. 2003 
Hlasování: 12 : 0 : 3 

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

0 + + + + + + + + + 0 + + 0 + 
 
 

4.3, 4.4, 4.5 Změna programu 
 
Obsah: Mgr. Hamplová, která byla pověřena uvedením bodů: 4.3 – Vyhláška o pronajímání 

bytů; 4.4 – Směrnice o prodeji domů a bytů; 4.5 – Revize právních vztahů města (1998 – 
2002), musela z rodinných důvodů  ZM opustit a vrátit se domů. Proto pan místostarosta 
Juránek navrhuje tyto body projednat na příštím ZM. 

ZM/2003/05/105: ZM schvaluje změnu programu, vypuštění bodů 4.3, 4.4 a 4.5. 
hlasování: 15:0:0 
 

 
 4.6 Závěrečný účet města za rok 2002 
 
Obsah: Paní Pecháčková přednesla a podrobně vysvětlila závěrečný účet města za rok 2002. 
ZM/2003/05/106: ZM projednalo a schvaluje závěrečný účet Města Králíky za rok 2002 

a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
Hlasování: 14 : 1 : 0 

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

- + + + + + + + + + + + + + + 
 
 

4.7 Rozpočtové změny 
 
Obsah: ZM projednalo navrhované úpravy schváleného rozpočtu v souladu s ustanovením § 

16 odst. (2) a (3) písmeno b) zákona číslo 250/2000 Sb. Jedná se o zvýšení rozpočtu v 
příjmech a výdajích o 9 807 000,- Kč. 
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 Příjmy po úpravě budou činit ………. 92 850,90 tis Kč 
 Výdaje po úpravě budou činit ………. 92 504,90 tis Kč 
 Financování ………………………….      346,00 tis Kč 
 
ZM/2003/05/107: ZM schvaluje ve smyslu ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozpočtová opatření číslo 1/2003; 2/2003 
a 3/2003, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 9 807 
000,- Kč. 

hlasování: 15:0:0 
 
 4.8 Smlouva se SFŽP na rekultivaci skládky v Dolních Boříkovicích 
 
Obsah: V roce 2003 bude provedena rekultivace uzavřené skládky TDO Dolní Boříkovice. 

Dodavatelem stavby je a. s. AGROSTAV Ústí nad Orlicí. Celkové náklady na stavbu činí 
3.389.568,- Kč. SFŽP ČR předkládá smlouvu č. 02410241 o poskytnutí podpory a 
Zástavní smlouvu č. 02410241 – Z za účelem financování výše uvedené stavby. 

 Stavba bude financována: 
 Dotace SFŽP ČR   60%  Kč 2.033.700,-- 
 Půjčka SFŽP ČR (úrok 2%) 20%  Kč    677.900,-- 
 Vlastní prostředky  20%  Kč    677.968,-- 
ZM/2003/05/108: ZM schvaluje Smlouvu č. 02410241 o poskytnutí podpory Státního 

fondu životního prostředí ČR ze dne 29. 4. 2003 na financování stavby “Rekultivace 
uzavřené skládky TDO, Dolní Boříkovice” a pověřuje starostu města k podpisu této 
smlouvy.  
ZM schvaluje Zástavní smlouvu č. 02410241 – Z Státního fondu životního prostředí 
ČR ze dne 29. 4. 2003 ve prospěch zástavního věřitele nemovitosti uvedené v bodu 2. 
smlouvy a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy. 

hlasování: 15:0:0 
       
 4.9 Nabídka obchodního podílu ve společnosti Ekola České Libchavy 
 
Obsah: Města Žamberk, Vysoké Mýto a Ústí nad Orlicí nám nabízí k odkupu akcie 

společnosti Ekola České Libchavy, sro. RM nedoporučuje odkup těchto akcií. RM 
současně doporučila nabídnout k prodeji akcie Ekola České Libchavy, sro, kterých je 
Město doposud držitelem (3,36%). 

ZM/2003/05/109: ZM neschvaluje odkup akcií firmy Ekola České Libchavy, s. r. o. od 
měst Žamberk, Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí v podílech 23,64%, 30% a 14%. 

hlasování: 15:0:0 
 
 4.10 Změny zřizovacích listin základních škol, mateřské školy a muzea 
 
4.10.1 Změna zřizovacích listin ZŠ, Moravská; ZŠ, 5. května 
Obsah: a) Základní škola, Moravská, Králíky 
 b) Základní škola, ul. 5. května, Králíky 

Rozhodnutím zastupitelstva města č. ZM/1994/11/084 byla zřízena k 1. 1. 1995  
příspěvková organizace – Základní škola, Moravská, Králíky a příspěvková organizace 
Základní škola, ul. 5. května, Králíky. 

 Školský úřad Ústí nad Orlicí v databázi registru sítě škol několikrát změnil název tohoto 
školského zařízení: 
- rozhodnutí č.j. 96/71/ZŠ/Be-01: 

 a) Základní škola Králíky, Moravská ulice 
 b) Základní škola Králíky, ul. 5. května 
- rozhodnutí č.j. 45/05/98 ze dne 4. 5. 1998: 
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 a) Základní škola Králíky, ulice Moravská 647, okr. Ústí nad Orlicí 
 b) Základní škola Králíky, ulice 5. května 412, okr. Ústí nad Orlicí 
Dne 1. 9. 1998 rozeslal školský úřad Ústí nad Orlicí faxemna školská zařízení  informační 
výpis ze sítě škol. Tímto informačním výpisem došlo opět ke změně názvu školského 
zařízení: 
 a) Základní škola Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí 
 b) Základní škola Králíky, 5. května 412, okres Ústí nad Orlicí 
Informační výpis nemá charakter rozhodnutí. 
Na základě požadavku správce registru sítě škol, české školní inspekce, je nutné provést 
opravu názvu školského zařízení ve zřizovací listině podle údajů v registru sítě škol. 

 
ZM/2003/05/110: ZM schvaluje změnu zřizovací listiny: -  název příspěvkové 

organizace: 
 a) Základní škola Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí 
 b) Základní škola Králíky, 5. května 412, okres Ústí nad Orlicí 
 Školská zařízení ve spolupráci s  tajemníkem prověří názvy škol. zařízení v dalších 

evidencích (IČO, hospodářský rejstřík, bankovní účty) 
hlasování:15:0:0 
 

 
4.10.2 Změna zřizovací listiny -  Mateřská škola, Červený Potok,  Králíky, okres Ústí 

nad Orlicí 
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, Červený Potok, 
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 roku  2002 nebyla tato výdejna (školní jídelna) 
zahrnuta. Z těchto důvodů byl v návrhu rozpočtu pro toto školské zařízení snížen návrh 
rozpočtu na rok 2003. Po dohodě se správcem registru sítě škol byl navýšen rozpočet 
školského zařízení a zároveň byl navýšen úvazek pro zaměstnance. Zřizovatel musí 
provést dodatečně opravu ve zřizovací listině a následovně změnu v žádosti o zařazení do 
sítě škol. 

ZM/2003/05/111: ZM schvaluje změnu zřizovací listiny MŠ Červený Potok, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí v bodě II a III následovně: 

 
II. Příspěvková organizace 

Sídlo organizace:  Červený Potok č.p. 78, 561 69 Králíky 
Druh organizace: Příspěvková organizace města s právní subjektivitou  
IČO:    75016761 
Součástí organizace je podle § 39 odst. 3 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve 
znění pozdějších předpisů,  školní jídelna. 

 
III. Vymezení hlavního účelu a předmětů činnosti 

Hlavní účel a předmět činnosti organizace je  vymezen § 2, § 3  a § 39 zákona ČNR 
č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších přepisů, vyhláškou MŠMT o 
mateřských školách č. 35/1992 Sb. ve znění platných právních předpisů a prováděcími 
právními předpisy.  
Poskytování stravování žákům a zaměstnancům 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:15:0:0 
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4.10.3 Změna zřizovací listiny -  Městské muzeum Králíky 
Obsah: Rozhodnutím zastupitelstva města č. ZM/2001/06/102 byla zřízena příspěvková 

organizace Městské muzeum Králíky. Vymezení hlavní činnosti organizace a předmětů 
činnosti je v bodě III. Organizace nemá vymezenu doplňkovou činnost.  

 S ohledem na provedený audit organizace je nutné provést následující změny: 
 1. nově vymezit bod III tak, že budou sloučeny body a, b, c, d, e, f, g, j do jedné části: 
      2. za bod III uvést bod IIIa s vymezením doplňkové činnosti (bod h, i části III  
           původní zřizovací listiny) 
ZM/2003/05/112: ZM schvaluje změnu zřizovací listiny Městského muzea Králíky 

následovně: 
III. Vymezení hlavního účelu a předmětů činnosti 

Získává sbírkové předměty; podle zvláštních předpisů o správě sbírek zajišťuje jejich 
evidenci, ochranu, restaurování, konzervaci a řádnou správu; poskytuje služby badatelům; 
organizuje přednášky, semináře, koncerty a výstavy; prezentuje svoje sbírky; odborně 
zpracovává a připravuje sbírkové předměty pro výstavy jiných subjektů; vydává neperiodické 
tiskoviny; provozuje informační centrum. 
  

IIIa. Doplňková činnost 
 Vyrábí, nakupuje a prodává zboží se zaměřením organizace; zprostředkovává reklamy firem, 
které se podílejí na akcích organizace. 
hlasování: 15:0:0 
 
05. Vstupy občanů 
 
5.1.1 Hlasování v Králickém zpravodaji 
Obsah: Pan Jungvirt se ptá, proč přestaly být zveřejňovány výsledky hlasování RM v 

Králickém zpravodaji. Od června bude hlasování RM v Králickém zpravodaji opět 
zveřejňováno. 

 
06. Vstupy zastupitelů 
 
6.1.1 Chata na Suchém Vrchu 
Obsah: Pan Juránek informoval ZM o rozhodnutí Sdružení obcí Orlicko ustoupit od koupi 

Chaty na Suchém Vrchu. 
 
6.1.2 Příprava studie plynofikace 
Obsah: Pan Juránek informoval ZM, že 28. 4. 2003 proběhlo pracovní jednání ohledně 

přípravy studie “Plynofikace - Orlické hory”. Jedná se o plošnou přípravu projektu plošné 
plynofikace všech obcí Králicka. Zadavateli jsou Sdružení obcí Orlicko a Sdružení obcí 
Orlické hory. V nejbližších dnech bude doručena konkrétní kalkulace. 

 
6.1.3 Smlouva o spolupráci obcí mikroregionu Králicko 
Obsah: Pan Juránek informoval ZM, že zastupitelstvo obce Těchonín neschválilo Smlouvu o 

spolupráci obcí mikroregionu Králicko. K podpisu smlouvy dojde v nejbližších dnech, 
podepíší ji starostové Králík, Červené Vody, Lichkova, Mladkova a Dolní Moravy. 

 
6.1.4 Znečištění potoka 
Obsah: Pan Mgr. Němeček upozornil ZM na katastrofální stav Králického potoka a 

výsledcích ekologické akce pořádané pro děti Zvláštní školy Králíky. 
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Další vstupy nebyly. 
 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 23:40 hod. 
Zapsala Iva Večeřová 
 
Ověřili: 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 
             Karel Hlava                                                                   Mgr. Jiří Stejskal 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
      Mgr. Dušan Krabec                                                                 Arnošt Juránek 

                          starosta                                                                             místostarosta   
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	Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   o  zdržel se hlasování

	Ověřovatelé zápisu: Karel Hlava, Mgr. Jiří Stejskal
	4.1.1 Prodej pozemku p.p.č. 570/16 v k.ú. Králíky
	ZM/2003/05/089: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 570/16 v k.ú. Králíky manželům MVDr. Josefu a Anně Pulkrtovým, Králíky 773 za kupní cenu ve výši 39.310,-- Kč.
	4.1.2 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 na pozemcích p.p.č. 253/1, 255/1, 261/1, 256 a 259/1 vše v k.ú. Dolní Orlice
	ZM/2003/05/090: ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 na pozemcích p.p.č. 253/1, 255/1, 261/1, 256 a 259/1 vše v k.ú. Dolní Orlice a.s. Hanušovická lesní, Hanušovice 146, IČ 45193169 za kupní cenu 10.914,-- Kč.
	4.1.3 Prodej pozemku p. p. č. 1820/42 v k. ú. Králíky 
	ZM/2003/05/091: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 1820/42 v k. ú. Králíky manželům Jiřímu a Anně Venclovým, Králíky 401 za kupní cenu ve výši 4.440,- Kč.
	4.1.4 Prodej pozemku p. p. č. 628/51 v k. ú. Králíky
	ZM/2003/05/092: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 628/51 v k. ú. Králíky manželům Josefu a Jarmile Ulrichovým, Králíky 754 za kupní cenu ve výši 6.130,- Kč.
	4.1.5 Záměr prodeje pozemků st. p. č. 158 a p. p. č. 285 v k. ú. Králíky
	ZM/2003/05/093: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st. p. č. 158 a p. p. č. 285 v k. ú. Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Zároveň ukládá MO pozvat všechny zájemce na příští jednání ZM.
	4.1.6 Záměr prodeje nemovitosti čp. 61 na st. p. č. 41 a st. p. č. 41 v k. ú. Prostřední Lipka (hospoda)
	ZM/2003/05/094: ZM schvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 61 na st. p. č. 41 a st. p. č. 41 vše v k. ú. Prostřední Lipka a ukládá záměr prodeje zveřejnit.
	4.1.7 Záměr prodeje volného bytu č. 1 v čp. 500 v ul. Orlická v Králíkách
	ZM/2003/05/095: ZM schvaluje záměr prodeje volného bytu č. 1 v čp. 500 v ul. Orlická a spoluvlastnického podílu ve výši 95/1000 na st. p. č. 693 a p. p. č. 1024/34 vše v k. ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 216.070,- Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit.
	4.1.8 Záměr prodeje pozemků st. p. č. 1048/1, 1048/2, 1048/3, 1048/4, 1048/5 a p. p. č. 1725/3, 1725/4, 1725/5, 1725/6 a 1725/7 vše v k. ú. Králíky
	ZM/2003/05/096: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 1048/1, 1048/2, 1048/3, 1048/4, 1048/5 a p.p.č. 1725/3, 1725/4, 1725/5, 1725/6 a 1725/7 vše v k.ú. Králíky k výše uvedenému záměru žadatele. 
	4.1.9 Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 651/45 v k. ú. Králíky
	4.1.10 Záměr prodeje pozemku p. p. č. 570/6 v k. ú. Králíky
	4.1.11 Bezúplatný převod objektu KS 14 – STO “Cihelna” v k.ú. Prostřední Lipka
	4.1.12 Snížení nabídkové kupní ceny bytu č. 40 v čp. 816 v ul. Leoše Janáčka v Králíkách 
	ZM/2003/05/100: ZM neschvaluje snížení nabídkové kupní ceny bytu č. 40 v čp. 816 v ul. Leoše Janáčka v k. ú. Králíky. Zaslaná nabídka převodu bytové jednotky do vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16. 12. 2002 je konečná. 
	 4.1.13 Pohledávka města Králíky za manžely Plankovými ve výši 540.000,- Kč + náklady řízení
	4.1.14 Snížení nabídkové kupní ceny nemovitostí čp. 62 a čp. 65 v ul. Polní v k.ú. Králíky ZM/2003/04/081, ZM/2003/04/082
	ZM/2003/05/102: ZM neschvaluje snížení nabídkové kupní ceny u nemovitostí čp. 62 a čp. 65 v ul. Polní v k. ú. Králíky. Zaslaná nabídka převodu nemovitostí včetně pozemků do vlastnictví ze dne 31. 3. 2003 je konečná.
	hlasování: 15:0:0 
	ZM/2003/05/105: ZM schvaluje změnu programu, vypuštění bodů 4.3, 4.4 a 4.5.
	hlasování: 15:0:0
	ZM/2003/05/106: ZM projednalo a schvaluje závěrečný účet Města Králíky za rok 2002 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
	ZM/2003/05/107: ZM schvaluje ve smyslu ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozpočtová opatření číslo 1/2003; 2/2003 a 3/2003, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 9 807 000,- Kč.
	hlasování: 15:0:0
	ZM/2003/05/108: ZM schvaluje Smlouvu č. 02410241 o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 29. 4. 2003 na financování stavby “Rekultivace uzavřené skládky TDO, Dolní Boříkovice” a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy. 
	ZM schvaluje Zástavní smlouvu č. 02410241 – Z Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 29. 4. 2003 ve prospěch zástavního věřitele nemovitosti uvedené v bodu 2. smlouvy a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.
	ZM/2003/05/109: ZM neschvaluje odkup akcií firmy Ekola České Libchavy, s. r. o. od měst Žamberk, Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí v podílech 23,64%, 30% a 14%.
	hlasování: 15:0:0
	4.10.1 Změna zřizovacích listin ZŠ, Moravská; ZŠ, 5. května
	Obsah: a) Základní škola, Moravská, Králíky
	ZM/2003/05/110: ZM schvaluje změnu zřizovací listiny: -  název příspěvkové organizace:
	 a) Základní škola Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí
	 b) Základní škola Králíky, 5. května 412, okres Ústí nad Orlicí
	 Školská zařízení ve spolupráci s  tajemníkem prověří názvy škol. zařízení v dalších evidencích (IČO, hospodářský rejstřík, bankovní účty)
	hlasování:15:0:0
	4.10.2 Změna zřizovací listiny -  Mateřská škola, Červený Potok,  Králíky, okres Ústí nad Orlicí
	ZM/2003/05/111: ZM schvaluje změnu zřizovací listiny MŠ Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí v bodě II a III následovně:
	II. Příspěvková organizace
	- 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
	4.10.3 Změna zřizovací listiny -  Městské muzeum Králíky
	Obsah: Rozhodnutím zastupitelstva města č. ZM/2001/06/102 byla zřízena příspěvková organizace Městské muzeum Králíky. Vymezení hlavní činnosti organizace a předmětů činnosti je v bodě III. Organizace nemá vymezenu doplňkovou činnost. 
	 1. nově vymezit bod III tak, že budou sloučeny body a, b, c, d, e, f, g, j do jedné části:
	ZM/2003/05/112: ZM schvaluje změnu zřizovací listiny Městského muzea Králíky následovně:
	5.1.1 Hlasování v Králickém zpravodaji
	6.1.1 Chata na Suchém Vrchu
	6.1.2 Příprava studie plynofikace
	6.1.3 Smlouva o spolupráci obcí mikroregionu Králicko
	6.1.4 Znečištění potoka

