
Město Králíky  
 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 4 konaného dne  
8. dubna 2003 

 
Přítomní členové zastupitelstva města: 

     
Mgr. Alena Krabcová ( 2 )    Mgr. Zdeněk Němeček ( 9 ) 
Mgr. Jiří Stejskal ( 3 )    Pavel Kalianko ( 10 ) 
Jan Škarka ( 4 )     Ing. Ladislav Tóth ( 11 ) 
Ing. Anton Zima ( 6 )    Jaroslav Martinec ( 12 ) 
Mgr. Dušan Krabec ( 7 )    MUDr. Marie Špičková ( 13 ) 
Arnošt Juránek ( 8 )     Mgr. Karel Hlava ( 14 ) 

Antonín Vyšohlíd (15) 
 
Omluvení členové zastupitelstva města: Mgr. Berková (5), Ing. Kosuk (1) 
 
Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   o  zdržel se hlasování,   x  nepřítomen 
 
Za MěÚ: 
Bc. Miroslav Bouška, Věra Kubíčková, Bc. Jan Divíšek, Jan Čuma 
 
Program jednání: 
01. Zahájení a prezence 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
03. Zprávy rady města 
04. Hlavní jednání 

4.1 Majetkové operace  
4.2 Fond rozvoje bydlení 2003 
4.3 Opravy památek v historické zóně města – fond regenerace 2003  
4.4 Jednací řád a stanovení rozsahu činnosti kontrolního a finančního výboru 
4.5 Smlouva o spolupráci obcí mikroregionu Králicko 
4.6 Zplnomocnění starosty města (akcie VaK Jablonné nad Orlicí, a. s.) 

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: Ing. Tóth, Mgr. Němeček 
 
03. Zprávy rady města 
Ze zápisů z jednání RM četl člen rady města, pan Škarka. 
 
04. Hlavní jednání 
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 4.1 Majetkové operace 
 
4.1.1 Prodej pozemků st. p. č. 201, p. p. č. 148/6, 148/7, 148/9, 285/7, 285/9, 
285/10, 285/11, 285/12 a 285/13 v k. ú. Červený Potok 
Obsah: O koupi pozemků požádal pan Doleček z Králík ze účelem scelení pozemků, 

na kterých podniká. Jedná se o pozemky o celkové výměře 2006 m2, které jsou 
v těsné blízkosti areálu dílen, žadatel je vlastníkem těchto nemovitostí. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, návrh kupní ceny 30,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 63.880,- Kč. 

ZM/2003/04/063: ZM schvaluje prodej pozemků st. p. č. 201, p. p. č. 148/6, 148/7, 
148/9, 285/7, 285/9, 285/10, 285/11, 285/12 a 285/13 v k. ú. Červený Potok 
manželům Václavu a Libuši Dolečkovým, Králíky 156 za kupní cenu ve výši 
63.880,- Kč. 

Hlasování: 13:0:0 
 
4.1.2 Prodej obsazeného bytu č. 1 v čp. 246 v ul. Na Příkopě v Králíkách 
Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje bytu č. 1 v čp. 246 v ul. Na Příkopě v Králíkách 

za nabídkovou kupní cenu 19.866,- Kč. O koupi bytu projevili zájem dva žadatelé, 
ve stanoveném termínu byly doručeny 2 obálky. Po rozlepení obálek RM 
konstatovala, že doporučuje prodej nabízeného bytu a spoluvlastnického podílu ve 
výši 97/1000 na st.p.č. 106 manželům Jílkovým za kupní cenu ve výši 22.000,- Kč. 

ZM/2003/04/064: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 1 v čp. 246 v ul. Na 
Příkopě a spoluvlastnického podílu ve výši 97/1000 na st. p. č. 106 vše v k. ú. 
Králíky manželům Josefu a Terezii Jílkovým, Králíky 246 za kupní cenu ve 
výši 22.000,- Kč. 

Hlasování: 13:0:0 
 
4.1.3 Prodej obsazeného bytu č. 9 v čp. 401 v ul. U Zastávky v Králíkách  
Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje bytu č. 9 v čp. 401 v ul. U Zastávky v Králíkách 

za nabídkovou kupní cenu 13.022,- Kč. O koupi bytu projevili zájem dva žadatelé, 
ve stanoveném termínu byly doručeny 2 obálky. Po rozlepení obálek RM 
konstatovala, že doporučuje prodej nabízeného bytu a spoluvlastnického podílu ve 
výši 53/1000 na st. p. č. 556 panu Božoňovi za kupní cenu ve výši 20.199,- Kč. 

ZM/2003/04/065: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 9 v čp. 401 v ul. U 
Zastávky a spoluvlastnického podílu ve výši 53/1000 na st. p. č. 556 vše v k. 
ú. Králíky panu Tomáši Božoňovi, Horní Lhota 75 za kupní cenu ve výši 
20.199,- Kč. 

Hlasování: 13:0:0 
 

4.1.4 Prodej obsazeného bytu č. 1 v čp. 402 v ul. U Zastávky v Králíkách 
Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje bytu č. 1 v čp. 402 v ul. U Zastávky v Králíkách 

za nabídkovou kupní cenu 31.463,- Kč. O koupi bytu projevili zájem dva žadatelé, 
ve stanoveném termínu byly doručeny 2 obálky. Po rozlepení obálek RM 
konstatovala, že doporučuje prodej nabízeného bytu a spoluvlastnického podílu ve 
výši 96/1000 na st. p. č. 541 panu Božoňovi za kupní cenu ve výši 45.280,- Kč. 

ZM/2003/04/066: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 1 v čp. 402 v ul. U 
Zastávky a spoluvlastnického podílu ve výši 96/1000 na st.p.č. 541 vše v k.ú. 
Králíky panu Tomáši Božoňovi, Horní Lhota 75 za kupní cenu ve výši 45.280,- 
Kč. 
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Hlasování: 9 : 0 : 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

x 0 0 + x + + + + + + + 0 + 0 
 
 
4.1.5 Prodej obsazeného bytu č. 2 v čp. 402 v ul. U Zastávky v Králíkách 
Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje bytu č. 2 v čp. 402 v ul. U Zastávky v Králíkách 

za nabídkovou kupní cenu 31.463,- Kč. O koupi bytu projevili zájem dva žadatelé, 
ve stanoveném termínu byly doručeny 2 obálky. Po rozlepení obálek RM 
konstatovala, že doporučuje prodej nabízeného bytu a spoluvlastnického podílu ve 
výši 96/1000 na st. p. č. 541 panu Božoňovi za kupní cenu ve výši 45.280,- Kč. 

ZM/2003/04/067: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 2 v čp. 402 v ul. U 
Zastávky a spoluvlastnického podílu ve výši 96/1000 na st. p. č. 541 vše v k. 
ú. Králíky panu Tomáši Božoňovi, Horní Lhota 75 za kupní cenu ve výši 
45.280,- Kč. 

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

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

 
 
 
4.1.6 Prodej obsazeného bytu č. 9 v čp. 402 v ul. U Zastávky v Králíkách 
Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje bytu č. 9 v čp. 402 v ul. U Zastávky v Králíkách 

za nabídkovou kupní cenu 12.731,- Kč. O koupi bytu projevili zájem dva žadatelé, 
ve stanoveném termínu byly doručeny 2 obálky. Po rozlepení obálek RM 
konstatovala, že doporučuje prodej nabízeného bytu a spoluvlastnického podílu ve 
výši 51/1000 na st. p. č. 541 panu Božoňovi za kupní cenu ve výši 20.199,- Kč. 

ZM/2003/04/068: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 9 v čp. 402 v ul. U 
Zastávky a spoluvlastnického podílu ve výši 51/1000 na st.p.č. 541 vše v k.ú. 
Králíky panu Tomáši Božoňovi, Horní Lhota 75 za kupní cenu ve výši 20.199,- 
Kč. 

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

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

 
 
 
4.1.7 Prodej obsazeného bytu č. 8 v čp. 404 v ul. U Zastávky v Králíkách 
Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje bytu č. 8 v čp. 404 v ul. U Zastávky v Králíkách 

za nabídkovou kupní cenu 71.023,- Kč. O koupi bytu projevili zájem dva žadatelé, 
ve stanoveném termínu byly doručeny 2 obálky. Po rozlepení obálek RM 
konstatovala, že doporučuje prodej nabízeného bytu a spoluvlastnického podílu ve 
výši 171/1000 na st. p. č. 543 paní Borovičkové za kupní cenu ve výši 92.000,- Kč. 

ZM/2003/04/069: ZM schvaluje prodej 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 paní Evě Borovičkové, Červená Voda 439 za kupní cenu ve výši 
92.000,- Kč. 
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hlasování: 13:0:0 
 
4.1.8 Prodej obsazeného bytu č. 12 v čp. 404 v ul. U Zastávky v Králíkách 
Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje bytu č. 12 v čp. 404 v ul. U Zastávky v Králíkách 

za nabídkovou kupní cenu 13.885,- Kč. O koupi bytu projevil zájem jeden žadatel, 
ve stanoveném termínu byla doručena 1 obálky. Po rozlepení obálky RM 
konstatovala, že doporučuje prodej nabízeného bytu a spoluvlastnického podílu ve 
výši 41/1000 na st. p. č. 543 panu Božoňovi za kupní cenu ve výši 20.199,- Kč. 

ZM/2003/04/070: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 12 v čp. 404 v ul. U 
Zastávky a spoluvlastnického podílu ve výši 41/1000 na st. p. č. 543 vše v k. 
ú. Králíky panu Tomáši Božoňovi, Horní Lhota 75 za kupní cenu ve výši 
20.199,- Kč. 

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

x 0 0 + x + + 0 + + + + 0 + + 
 
 
4.1.9 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 ost. st. objektu – kolny na st. 
p. č. 551 v k. ú. Králíky 
Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 ostatního 

stavebního objektu – kolny v ul. U Zastávky v Králíkách za nabídkovou kupní cenu 
3.873,- Kč. O koupi spol. podílu projevilo zájem pět žadatelů, ve stanoveném 
termínu bylo doručeno 5 obálek. Po rozlepení obálek RM konstatovala, že 
doporučuje prodej nabízeného  spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 ostat. stav. 
objektu – kolny na st. p. č. 551 a st. p. č. 551 vše v k. ú. Králíky manželům 
Schweidlerovým za kupní cenu ve výši 7.777,- Kč. 

ZM/2003/04/071: ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 
ostatního stavebního objektu – kolny na st. p. č. 551 a st. p. č. 551 vše v k. ú. 
Králíky manželům Eduardu a Anně Schweidlerovým, Králíky 405 za kupní 
cenu ve výši 7.777,- Kč. 

hlasování: 13:0:0 
 
4.1.10 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 ost. st. objektu – kolny na 
st. p. č. 813 v k. ú. Králíky 
Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 ostatního 

stavebního objektu – kolny v ul. U Zastávky v Králíkách za nabídkovou kupní cenu 
3.864,- Kč. O koupi spol. podílu projevili zájem čtyři žadatelé, ve stanoveném 
termínu byly doručeny 4 obálky. Po rozlepení obálek RM konstatovala, že 
doporučuje prodej nabízeného  spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 ostat. stav. 
objektu – kolny na st. p. č. 813 a st. p. č. 813 vše v k. ú. Králíky manželům 
Maťašovským za kupní cenu ve výši 9.200,- Kč. 

ZM/2003/04/072: ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 
ostatního stavebního objektu – kolny na st. p. č. 813 a st. p. č. 813 vše v k. ú. 
Králíky manželům Janu a Jaroslavě Maťašovským, Králíky 526 za kupní cenu 
ve výši 9.200,- Kč. 

hlasování:13:0.0 
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4.1.11 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 ost.st. objektu – kolny na 
st. p. č. 551 v k. ú. Králíky 
Obsah: Jedná se o kolnu, kterou užívá vlastník bytu v čp. 404 v ul. U Zastávky 

v Králíkách. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Předmětem prodeje je 
spoluvlastnický podíl na objektu na st. p. č. 551 a st. p. č. 551 v k. ú. Králíky. 

ZM/2003/04/073: ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 
ostatního stavebního objektu – kolny na st.p.č. 551 a st.p.č. 551 vše v k.ú. 
Králíky manželům Evě a Vladimíru Bulovým, Králíky 404 za kupní cenu ve 
výši 3.873,- Kč. 

hlasování: 13:0:0 
 
4.1.12 Záměr prodeje nemovitosti čp. 93 na st. p. č. 135, st. p. č. 135 a p. p. č. 
934/3 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: O koupi nemovitostí požádal pan Temňák z Králík. Jedná se o bývalou 

hospodu, přistavěnou garáž využívali dobrovolní hasiči. Odbor VTS s prodejem 
souhlasí, rovněž odbor RR nemá námitek k prodeji, přístavba garáže je 
nepovolenou stavbou, kterou je nutné řešit řízením o odstranění stavby. Předseda 
SDH Heřmanice zaslal stanovisko k předkládanému záměru prodeje – členové 
SDH Heřmanice souhlasí s případným prodejem nemovitostí s tím, že by byla 
mezi hasiči a žadatelem sepsána smlouva o umožnění užívání prostor nemovitosti 
členy SDH. RM doporučuje prodej nemovitostí.  

ZM/2003/04/074: ZM schvaluje záměr prodeje 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 a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

hlasování: 13:0:0 
 
 4.1.13 Záměr prodeje 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. Odbor VTS 
souhlasí s prodejem, návrh kupní ceny je ve stejné výši jako navrhuje obec 
Červená Voda, tj. 10,- Kč/m2.  

ZM/2003/04/075: ZM schvaluje záměr prodeje 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 ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

hlasování: 13:0:0 
 
4.1.14 Záměr prodeje pozemku p. p. č. 628/51 v k. ú. Králíky 
Obsah: O prodej pozemku požádali manželé Ulrichovi z Králík. Jedná se o pozemek 

o výměře 76 m2, který navazuje na zahradu žadatele. Odbor VTS souhlasí 
s prodejem, RM doporučuje prodej pozemku.   

ZM/2003/04/076: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 628/51 v k. ú. 
Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

hlasování: 13:0:0 
 
4.1.15. Záměr prodeje pozemků p. p. č. 793/2, 793/5 a 793/6 v k. ú. Červený 
Potok  
Obsah: O koupi pozemku 793/2 požádal pan Zippe z Horní Hedeče k zemědělskému 

využití. ZM schválilo záměr prodeje (ZM/2002/08/083) a byl zveřejněn. V zákonné 
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lhůtě se přihlásila paní Konyariková, která pozemek užívá na základě nájemní 
smlouvy. Na základě jednání MO s oběma žadateli došlo k dohodě a zároveň byla 
zaměřena stávající místní komunikace. Část komunikace zasahuje do pozemků ve 
vlastnictví pana Zippeho. Z tohoto důvodu navrhuje MO směnu pozemků. 

    Paní Konyariková žádá o prodej části pozemku p. p. č. 793/2 – nově označené 
jako p. p. č. 793/6 o výměře 340 m2 v k. ú. Červený Potok. Pan Zippe žádá o 
prodej části pozemku p. p. č. 793/2 – nově označené jako p. p. č. 793/2 o výměře 
1458 m2 v k. ú. Červený Potok a dále užívá část pozemku p. p. č. 793/3 – nově 
označenou jako p. p. č. 793/5 o výměře 29 m2 v k.ú. Červený Potok. Zároveň pan 
Zippe vlastní pozemky, do kterých zasahuje místní komunikace. Jedná se o nově 
vzniklé parcely č. 794/3 a č. 794/5 o celkové výměře 242 m2 v k.ú. Červený Potok. 
RM doporučuje prodej pozemků p. p. č. 793/2, 793/5 a 793/6 v k. ú. Červený 
Potok a zároveň dále doporučuje nákup pozemků p. p. č. 794/3 a 794/5 v k. ú. 
Červený Potok od pana Evžena Zippeho, Horní Hedeč 3. 

ZM/2003/04/077: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 793/2, 793/5 a 
793/6 v k. ú. Červený Potok a ukládá záměr prodeje zveřejnit.  

    Zároveň ZM schvaluje záměr nákupu pozemků p. p. č. 794/3 a 794/5 v k. ú. 
Červený Potok od pana Evžena Zippeho, Horní Hedeč 3. 

hlasování: 13:0:0 
 
4.1.16 Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 393 v k. ú. Králíky  
Obsah: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Pardubice žádá o 

majetkoprávní vypořádání pozemků. Jedná se o část pozemku p.p.č. 393  v k. ú. 
Králíky, který je částečně zastavěn stavbou ve vlastnictví HZS. Část pozemku 
st.p.č. 805 v k. ú. Králíky, která je ve vlastnictví HZS, nabízí vlastník městu 
z důvodu nepotřebnosti. O tuto část pozemku projevil zájem tenisový oddíl pro 
vybudování zázemí u tenisových kurtů. Odbor VTS souhlasí se směnou, rovněž 
odbor RR nemá z hlediska ÚP námitky. RM doporučuje prodej části pozemku p. p. 
č. 393 a zároveň doporučuje nákup části pozemku st. p. č. 805 vše v k. ú. Králíky. 

ZM/2003/04/078: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 393 v k. ú. 
Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit.  

    Zároveň ZM schvaluje záměr nákupu části pozemku st. p. č. 805 v k. ú. 
Králíky od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Pardubice. 

hlasování: 13:0:0 
 
4.1.17 Nezaplacené nájemné u školských zařízení v roce 2002 – v návaznosti na 

rozpočtová opatření ZM/2002/08/095 
Obsah: V souvislosti se schváleným rozpočtem Krajského úřadu pro rok 2002 byly na 

základě usnesení RM/2002/013/111 ze dne 29. 4. 2002 uzavřeny nové nájemní 
smlouvy  z důvodu snížení výše nájemného s Gymnáziem Králíky, ZUŠ Králíky a 
ZvŠ Králíky. 

Dle původně uzavřených nájemních smluv pokud školská zařízení neobdrží od 
zřizovatele uvedené nájemné v plném rozsahu, nedoplatek bude převeden do 
následujícího kalendářního roku. Přes veškerá jednání Krajský úřad nepřevzal 
nedoplatky na nájemném a proto dne 26. 8. 2002 schválilo ZM/2002/08/095 
rozpočtová opatření, kterými se upravil schválený rozpočet 2002. Na straně příjmů 
to bylo mimo jiné snížení o 2,856 mil Kč v důsledku změny nájemních smluv u 
škol, které nezřizuje obec a nájemné nám již zřizovatel neuhradí. 
Jedná se o neuhrazené nájemné: 

 ZUŠ  nájemné za nebytové prostory      125.823,- Kč 
nájemné za movité věci                 222.569,- Kč 

 Zvláštní škola nájemné za nebytové prostory                624.047,80 Kč 
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 Gymnázium nájemné za nebytové prostory  1.195.096,- Kč 
Na základě provedeného auditu Krajským úřadem mělo být v návaznosti na 
rozpočtová opatření schváleno usnesení o odepsání dlužného nájemného. RM 
doporučuje odepsání dlužného nájemného u školských zařízení. 

ZM/2003/04/079: ZM schvaluje v návaznosti na usnesení ZM/2002/08/095 ze dne 
26. 8. 2002 odepsání dlužného nájemného u školských zařízení, tj. 
Gymnázium Králíky, ZUŠ Králíky a ZvŠ Králíky, ve výši 2.167.535,80 Kč 
z důvodu, že školská zařízení neobdržela od zřizovatele nájemné v plném 
rozsahu a zřizovatel dlužné nájemné neuhradí.  

hlasování: 13:0.0 
 
4.1.18 Prodej nemovitosti čp. 91 v k. ú. Dolní Hedeč – snížení nabídkové kupní 

ceny 
Obsah: Realitní kancelář STAVOINVESTA Ústí nad Orlicí sdělila MO, že má zájemce 

(nechce být jmenován) o koupi nemovitosti čp. 91 na st. p. č. 83 včetně pozemků 
v k. ú. Dolní Hedeč. Zájemce je však schopen akceptovat kupní cenu ve výši 
400.000,- Kč. 

    MO v současné době nedoporučuje snižovat kupní cenu a nadále nabízet 
nemovitost za nabídkovou kupní cenu 450.000,- Kč. RM doporučila snížení 
nabídkové kupní ceny na 400.000,- Kč. 

ZM/2003/04/080: ZM schvaluje snížení nabídkové kupní ceny u nemovitosti čp. 
91 na st. p. č. 83 včetně pozemků v k. ú. Dolní Hedeč nabízené přes realitní 
kancelář STAVOINVESTA, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí na částku 400.000,- Kč 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

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

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

 
4.1.19 Prodej nemovitosti čp. 65 v k. ú. Králíky – snížení nabídkové kupní ceny 
Obsah: O snížení nabídkové kupní ceny zažádali u nemovitosti čp. 65 na st. p. č. 

1024 a p. p. č. 492/4 v k. ú. Králíky manželé Saňákovi. U uvedené nemovitosti 
přetrvává gama záření, které způsobuje i přes provedené protiradonové opatření 
zdravotní závadnost. 

ZM/2003/04/081: ZM pověřuje odbory VTS a MO, aby ve spolupráci s odbornými 
firmami ohodnotily míru gama záření a navrhly způsob řešení. 

hlasování: 13:0:0 
 
4.1.20 Prodej nemovitosti čp. 62 v k. ú. Králíky – snížení nabídkové kupní ceny 
Obsah: O snížení nabídkové kupní ceny zažádali u nemovitosti čp. 62 na st. p. č. 

1026 a p. p. č. 492/6 v k. ú. Králíky manželé Liepoldovi. U uvedené nemovitosti 
přetrvává gama záření, které způsobuje i přes provedené protiradonové opatření 
zdravotní závadnost. 

ZM/2003/04/082: ZM pověřuje odbory VTS a MO, aby ve spolupráci s odbornými 
firmami ohodnotily míru gama záření a navrhly způsob řešení. 

hlasování: 13:0:0 
 
4.1.21 Informace o sporu Planka, Felgr versus město  
Obsah: Starosta informoval ZM o vyjádření Ústavního soudu ke stížnosti pana 

Planky (neplatnost smlouvy). Pan Planka svůj spor u Ústavního soudu prohrál, 
soud jeho stížnost zamítl jako neopodstatněnou. 
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      Dále starosta informoval o jednání s panem Plankou o vypořádání formou 
dohody, kdy by část závazku (asi 200.000,-Kč) splatil finančně – jako náhradu 
prokazatelně vzniklé finanční újmy města, zbývající část dlužné částky formou 
barterového plnění (poskytnutí služeb). 

      Zastupitel Ing. Zima vyjádřil nedůvěru k plnění závazku pana Planky vůči městu a 
znovu žádá o veškeré podklady pro zastupitele, včetně právního rozboru a 
posouzení tohoto případu oficiálním právním zástupcem v této kauze. 

 
4.2 Fond rozvoje bydlení 2003 

Obsah: Pan Němeček informoval ZM o rozhodnutí výběrové komise pro fond rozvoje 
bydlení: 

     Bylo zaregistrováno 10 žádostí, jedna vyloučena. Celková vyčerpaná částka: 
455.000,-Kč, zbylá částka: 307.000,-Kč.  

  
Seznam uchazečů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení 2003: 
 

 Milan Maurer, Červený Potok 81 55.000,- Kč zřízení ústředního topení 
 Jiří Bažant, Králíky 792   50.000,- Kč obnova střechy 
 Katarína Mastíková, Králíky 400 40.000,- Kč zřízení plyn. topení 
 Jindřich Mikulecký, Králíky 238 70.000,- Kč obnova střechy 
 Jindřich Mikulecký, Králíky 238 30.000,- Kč zřízení plyn. topení 
 Jan Ruprich, Králíky 300  50.000,- Kč obnova střechy 
 Drahomíra Zerzánová, Králíky 892 60.000,- Kč zřízení plyn. topení 
 Josef Čermák, Králíky 503  40.000,- Kč obnova fasády 
 Juraj Vonz, Heřmanice 18  20.000,- Kč  vybudování WC, koupelny 
 Jan Krejčí, Králíky 407   40.000,- Kč obnova fasády 
 Celkem:             455.000,- Kč 
 
ZM/2003/04/083: ZM bere na vědomí zprávu výběrové komise pro fond rozvoje 

bydlení 2003, schvaluje seznam uchazečů a ukládá finančnímu odboru 
informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení o čerpání FRB 2003 a 
uzavřít s nimi smlouvy o půjčce v uvedených částkách a to neprodleně. 

hlasování: 13:0:0 
 

4.3 Opravy památek v historické zóně města – fond regenerace 2003 
Obsah: Město Králíky zažádalo Ministerstvo kultury o státní dotaci na opravu 

památek a získalo v letošním roce částku 1,3 mil. Kč. Komise navrhla použití 
získaných prostředků na základě informací o požadavcích a finančních 
možnostech města. Komise doporučila použití dotace na opravu těchto památek: 
socha přadleny, střecha kostela, podlaha kláštera.  

ZM/2003/04/084: ZM schvaluje finanční podíly z rozpočtu města a státu pro rok 
2003 na obnovu kulturních památek v památkové zóně města Králíky podle 
následující tabulky: 

 
NÁZEV PAMÁTKY PODÍL MĚSTA PODÍL STÁTU PODÍL VLASTNÍKA 
oprava kašny 
s restaurováním sochy 
přadleny r. č. památky 
3948 

 70.000,-  

oprava podlahy kostela 
Nanebevzetí Panny 
Marie, r. č. 3942 v 
Králíkách – Dolní 

180.000,- 630.000,- 90.000,- 
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Hedeči 
Oprava střechy farního 
kostela sv. Michaela 
Archanděla – r. č. 3946 

172.000,-  600.000,- 88.000,- 

CELKEM 352.000,- 1.300.000,- 178.000,- 
 
 
hlasování: 13:0:0  
 

4.4 Jednací řád a stanovení rozsahu činnosti kontrolního a finančního 
výboru 

Obsah: Jednací řád by měl ustanovit základní pravidla pro fungování finančního a 
kontrolního výboru tak, aby mohly smysluplně provádět svou činnost na úseku, 
kde je k tomu zákon zplnomocňuje. Zastupitelé hodnotili vypracovaný návrh na 
jednací řád a dohodli se na dílčích úpravách a změnách. 

ZM/2003/04/085: ZM schvaluje jednací řád a stanovení v rozsahu činnosti 
kontrolního a finančního výboru ve znění s přijatými pozměňovacími návrhy. 

hlasování: 13:0:0 
 

4.5 Smlouva o spolupráci obcí mikroregionu Králicko 
Obsah: Pan místostarosta Juránek informoval o účelu Smlouvy o spolupráci obcí 

mikroregionu Králicko. Tato smlouva je deklarací spolupráce obcí v rámci 
“jednotného postupu v regionu” a zahrnuje obce Červená Voda, Dolní Morava, 
Králíky, Lichkov, Mladkov a Těchonín.   

ZM/2003/04/086: ZM schvaluje smlouvu o spolupráci obcí mikroregionu 
Králicko. 

hlasování: 13:0:0 
 

4.6 Zplnomocnění starosty města 
 

4.6.1 Zplnomocnění starosty města (akcie VaK Jablonné nad Orlicí, a. s.) 
 Obsah: Města Králíky je akcionářem VaK Jablonné nad Orlicí, a.s., kde vlastní 

19.147 ks akcií v nominální hodnotě 1.000,- Kč / 1 akcie. Rozhodnutím Valné 
hromady společnosti z loňského roku se akcie firmy převádějí ze zaknihované 
podoby na  listinnou a je potřeba tyto akcie na firmě do 12.5.2003 vyzvednout.  

ZM/2003/04/087: ZM zplnomocňuje starostu k převzetí 19.147 ks akcií VaK 
Jablonné nad Orlicí, a. s. v listinné podobě, v nominální hodnotě 1.000,-Kč. 

hlasování: 13:0:0 
 
4.6.2 Zplnomocnění starosty města k zastupování města v orgánech firem VaK 
Jablonné nad Orlicí, a. s. a Ekola Libchavy 
Obsah: Město Králíky je akcionářem ve firmách VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. a 

Ekola České Libchavy, sro. V obou společnostech máme malý podíl (VaK 4,1 % a 
Ekola 3,36 %). Protože po komunálních volbách došlo ke změnám ve vedení 
města, je třeba zplnomocnit nového zástupce města v orgánech obou firem.   

ZM/2003/04/088: ZM zplnomocňuje starostu města k zastupování v orgánech 
firem VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. a Ekola České Libchavy, sro. 

hlasování: 13:0:0 
 
 
05. Vstupy občanů 

 
5.1 Dokončení práce Telecomu 
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Obsah: Mgr. Stejskala zajímalo, kdy Telecom odstraní sloupy nadzemního vedení.  
V rámci digitalizace ústředny bylo nadzemní vedení nahrazeno zemním, ale na 
mnoha místech ve městě zůstaly dosud staré sloupy včetně původních kabelů. 

    Mgr. Krabec: Dozvěděli jsme se, že Telecom získal peníze, které by na toto mohl 
použít, oslovili jsme ho, aby práce provedli, peníze však nebudou stačit na 
kompletní odstranění.  

    Ing. Zima: Telecom měl ve smlouvě, že do jednoho roku od uvedení nových 
kabelů v Králíkách zlikviduje vrchní vedení. 

 
 

 06. Vstupy zastupitelů 
 
6.1 Poděkování  

Obsah: Pan místostarosta Juránek veřejně děkuje Zvláštní škole a Základní škole 
Moravská za reprezentaci města Králíky. V sobotu 5. 4. 2003 se na Základní škole 
v Mezilesí sešlo asi 60 vystavovatelů na velikonoční výstavě. K účasti na této akci 
vyzval město Králíky starosta Mezilesí, pan Tomasz Korczak. Obě naše školy 
připravily velikonoční stoly, které byly oceněny diplomy a věcnými cenami. 

 
6.2 Zasedání výkonné rady Sdružení obcí Orlicko  

Obsah: Pan místostarosta Juránek informoval o zasedání výkonné rady Sdružení 
obcí Orlicko. Ta se sešla 28. března a jednala na téma chata na Suchém vrchu. 
Vedení sdružení upustilo od založení nadace, vzneslo návrh, že by objekt od pana 
Kačeny koupilo.  

    Zastupitelé nejsou nakloněni vstoupení do tohoto projektu a žádají vrácení půjčky 
od Sdružení obcí Orlicko. 

 
6.3 Villmar  

Obsah: Pan starosta informoval o návštěvě v partnerském městě Villmaru a opět 
opakoval pozvání partnerského města u příležitosti 950. výročí jeho založení 
Informoval zastupitele o připravovaném zájezdu ve dnech 10.-14.7.2003 a požádal 
je, aby o pozvání  informovali v kruzích, ve kterých se pohybují a tímto akci 
podpořili.  

 
6.4 Vybudování společností s ručením omezeným  

Obsah: Pan starosta informoval o záměru vedení města převést některé ze 
stávajících příspěvkových organizací na společnosti s ručením omezeným se 
100% účastí města, pravděpodobně od 1.1.2004. Tato právní forma je pružnější a 
umožňuje efektivnější spravování majetku města (např. Technické služby).  

 
6.5 Benzina v Králíkách  

Obsah: Starosta informoval ZM o iniciaci jednání s firmou Benzina, a.s. o 
rekonstrukci čerpací stanice uvedené firmy v Králíkách.  Firma Benzina, a.s. Praha 
má stavební povolení na provedení rekonstrukce. Tato rekonstrukce je 
momentálně zabržděna kvůli provedení  sanace starých ekologických závad, které 
má financovat Fond národního majetku ČR.  V blízké době proběhne v Králíkách 
oponentní řízení analýzy rizika čerpací stanice jako prvního kroku k provedení 
rekonstrukce čerpací stanice. 

 
 
Další vstupy nebyly. 
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Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:31 hod. 
Zapsala Iva Večeřová 
 
Ověřili: 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 
          Ing. Ladislav Tóth                                                         Mgr. Zdeněk Němeček 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                         Arnošt Juránek 
              starosta                                                                          místostarosta   
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	ZM/2003/04/077: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 793/2, 793/5 a 793/6 v k. ú. Červený Potok a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
	    Zároveň ZM schvaluje záměr nákupu pozemků p. p. č. 794/3 a 794/5 v k. ú. Červený Potok od pana Evžena Zippeho, Horní Hedeč 3.
	ZM/2003/04/078: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 393 v k. ú. Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
	    Zároveň ZM schvaluje záměr nákupu části pozemku st. p. č. 805 v k. ú. Králíky od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Pardubice.
	4.1.17 Nezaplacené nájemné u školských zařízení v roce 2002 – v návaznosti na rozpočtová opatření ZM/2002/08/095
	ZM/2003/04/079: ZM schvaluje v návaznosti na usnesení ZM/2002/08/095 ze dne 26. 8. 2002 odepsání dlužného nájemného u školských zařízení, tj. Gymnázium Králíky, ZUŠ Králíky a ZvŠ Králíky, ve výši 2.167.535,80 Kč z důvodu, že školská zařízení neobdržela od zřizovatele nájemné v plném rozsahu a zřizovatel dlužné nájemné neuhradí. 
	4.1.18 Prodej nemovitosti čp. 91 v k. ú. Dolní Hedeč – snížení nabídkové kupní ceny
	ZM/2003/04/080: ZM schvaluje snížení nabídkové kupní ceny u nemovitosti čp. 91 na st. p. č. 83 včetně pozemků v k. ú. Dolní Hedeč nabízené přes realitní kancelář STAVOINVESTA, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí na částku 400.000,- Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit.
	4.1.19 Prodej nemovitosti čp. 65 v k. ú. Králíky – snížení nabídkové kupní ceny
	4.1.20 Prodej nemovitosti čp. 62 v k. ú. Králíky – snížení nabídkové kupní ceny
	4.1.21 Informace o sporu Planka, Felgr versus město 
	ZM/2003/04/083: ZM bere na vědomí zprávu výběrové komise pro fond rozvoje bydlení 2003, schvaluje seznam uchazečů a ukládá finančnímu odboru informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení o čerpání FRB 2003 a uzavřít s nimi smlouvy o půjčce v uvedených částkách a to neprodleně.
	ZM/2003/04/086: ZM schvaluje smlouvu o spolupráci obcí mikroregionu Králicko.
	ZM/2003/04/087: ZM zplnomocňuje starostu k převzetí 19.147 ks akcií VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. v listinné podobě, v nominální hodnotě 1.000,-Kč.
	Obsah: Město Králíky je akcionářem ve firmách VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. a Ekola České Libchavy, sro. V obou společnostech máme malý podíl (VaK 4,1 % a Ekola 3,36 %). Protože po komunálních volbách došlo ke změnám ve vedení města, je třeba zplnomocnit nového zástupce města v orgánech obou firem.  
	ZM/2003/04/088: ZM zplnomocňuje starostu města k zastupování v orgánech firem VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. a Ekola České Libchavy, sro.

	Obsah: Pan místostarosta Juránek veřejně děkuje Zvláštní škole a Základní škole Moravská za reprezentaci města Králíky. V sobotu 5. 4. 2003 se na Základní škole v Mezilesí sešlo asi 60 vystavovatelů na velikonoční výstavě. K účasti na této akci vyzval město Králíky starosta Mezilesí, pan Tomasz Korczak. Obě naše školy připravily velikonoční stoly, které byly oceněny diplomy a věcnými cenami.
	Obsah: Pan starosta informoval o návštěvě v partnerském městě Villmaru a opět opakoval pozvání partnerského města u příležitosti 950. výročí jeho založení Informoval zastupitele o připravovaném zájezdu ve dnech 10.-14.7.2003 a požádal je, aby o pozvání  informovali v kruzích, ve kterých se pohybují a tímto akci podpořili. 
	Obsah: Pan starosta informoval o záměru vedení města převést některé ze stávajících příspěvkových organizací na společnosti s ručením omezeným se 100% účastí města, pravděpodobně od 1.1.2004. Tato právní forma je pružnější a umožňuje efektivnější spravování majetku města (např. Technické služby). 
	Obsah: Starosta informoval ZM o iniciaci jednání s firmou Benzina, a.s. o rekonstrukci čerpací stanice uvedené firmy v Králíkách.  Firma Benzina, a.s. Praha má stavební povolení na provedení rekonstrukce. Tato rekonstrukce je momentálně zabržděna kvůli provedení  sanace starých ekologických závad, které má financovat Fond národního majetku ČR.  V blízké době proběhne v Králíkách oponentní řízení analýzy rizika čerpací stanice jako prvního kroku k provedení rekonstrukce čerpací stanice.


