
Město Králíky  
 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne  
11. března 2003 

 
Přítomní členové zastupitelstva města: 
Ing. Roman Kosuk ( 1 )    Arnošt Juránek ( 8 ) 
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 )    Jaroslav Martinec ( 12 ) 
Ing. Anton Zima ( 6 )    MUDr. Marie Špičková ( 13 ) 
Mgr. Dušan Krabec ( 7 )    Mgr. Karel Hlava ( 14 ) 
       Antonín Vyšohlíd (15) 
 
Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   o  zdržel se hlasování 
 
Za MěÚ: 
Ing. Bernard Toman, Věra Kubíčková, Dana Nosková, Bc. Miroslav Bouška 
 
Program jednání: 
01. Zahájení a prezence 
02. Určení ověřovatelů zápisů 
03. Slib nového člena zastupitelstva 
04. Volba nového člena rady města 
05. Zprávy rady města 
06. Hlavní jednání 
      6.1 Majetkové operace 
      6.2 Založení osadních výborů 
      6.3 Změna členů kontrolního a finančního výboru 
      6.4 Fond rozvoje bydlení 
      6.5 Informace o konceptu územního plánu velkého územního celku Pardubického 
kraje 
      6.6 Vyhláška č. 3/2003 o zrušení vyhlášek ZM Králíky 
07. Vstupy občanů 
08. Vstupy zastupitelů 
 
  

01.  Zahájení a prezence 
Starosta města Mgr. Krabec zahájil zasedání Zastupitelstva města Králíky. Navrhl 
vložení do programu bod 6.6. 
 

02. Určení ověřovatelů zápisů 



2.1. Doplnění zápisu ze zasedání Zastupitelstva 
Obsah: Paní Mgr. Berková žádá o doplnění zápisu ze zasedání Zastupitelstva města č. 
2 konaného 18. 2. 2003 v bodě 4.2.1. 
ZM/2003/03/038: ZM schvaluje doplnění zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 2 
konaného 18. 2. 2003 v bodě 4.2.1. 
Hlasování: 9 : 1 : 4 

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

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

 
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Špičková, Mgr. Krabcová 
 

03.  Slib nového člena zastupitelstva 
Obsah: Dne 26. 2. 2003 odstoupil ze svého mandátu člena RM a ZM pan Oldřich Švéda. 

Uprázdněný mandát volební strany KSČM odmítl oslovený první náhradník pan Ing. 
Josef Šašek. Dalším náhradníkem za tutéž volební stranu byl pan Antonín Vyšohlíd. 

3.1 Slib člena Zastupitelstva města Králíky 
Obsah: Pan Antonín Vyšohlíd (volební strana KSČM) složil slib člena zastupitele města. 
 

04.  Volba nového člena rady města 
4.1 Člen rady města 
Obsah: Navrženým členem rady města na uprázdněné místo po panu Oldřichu Švédovi 

je pan Jan Škarka (KSČM). 
ZM/2003/03/039: ZM schvaluje volbu pana Škarky za člena Rady města Králíky. 
Hlasování: 13 : 0 : 2 

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

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

 

05. Zprávy rady města 
Ze zápisů z jednání RM četl místostarosta pan Juránek. 
5.1 Informace z Rady města zastupitelům 
Obsah: Paní Špičková navrhla, aby informace z rady města byly zasílány, po zhotovení 

zápisu,  zastupitelům. 
ZM/2003/03/040: ZM schvaluje zasílání zápisu z Rady města e-mailovou poštou 
zastupitelům. 
Hlasování: 15: 0: 0 
 
 



06.  Hlavní jednání 
6.1 Majetkové operace 
6.1.1 Prodej pozemku p. p. č. 789/2 v k. ú. Červený Potok 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Klimešovi z Ústí nad Orlicí ze účelem 

scelení pozemku u nemovitosti, kterou vlastní. Jedná se o pozemek o výměře 476 
m2, záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, návrh kupní ceny 30,-- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 15.560,-- Kč. 

ZM/2003/03/041: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 789/2 v k. ú. Červený Potok 
manželům Jiřímu a Gabriele Klimešovým, Ústí nad Orlicí 1170 za kupní cenu 
ve výši 15.560,-- Kč. 

Hlasování: 15: 0: 0 
 
6.1.2 Prodej pozemků p. p. č. 71/9 a 71/14 v k. ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemků o celkové výměře 834 m2 požádali manželé Halířovi z Dolní 

Moravy za účelem výstavby RD. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, návrh kupní 
ceny 200,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 176.950,-- Kč. 

ZM/2003/03/042: ZM schvaluje prodej pozemků p. p. č. 71/9 a 71/14 v k. ú. Králíky 
manželům Vladimíru a Renatě Halířovým, Dolní Morava 43 za kupní cenu ve výši 
176.950,-- Kč. 
Hlasování: 15: 0: 0 
 
6.1.3. Prodej pozemku p. p. č. 106/2 v k. ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádali pan Bačovský a pan Souček z Králík. Jedná se o 

pozemek o výměře 248 m2 , který navazuje na nemovitost pana Bačovského. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, návrh kupní ceny 70,-- Kč/m2 + náklady spojené s 
převodem, tj. 18.800,-- Kč. 

ZM/2003/03/043: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 106/2 v k. ú. Králíky panu 
Vladimíru Bačovskému, Králíky 416 za kupní cenu ve výši 18.800,-- Kč. 

Hlasování: 15: 0: 0 
 
6.1.4. Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1820/14 v k. ú. Králíky 
Obsah: O koupi části pozemku o výměře cca 5 m2 požádali manželé Venclovi z Králík 

za účelem přemístění hlavního vchodu. Jedná se o pozemek v ul. U Zastávky u čp. 
401. Odbor VT souhlasí s prodejem, rovněž SÚ MěÚ souhlasí s dělením pozemku. 
RM doporučila prodej části pozemku. 

ZM/2003/03/044: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1820/14 v k. ú. 
Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 15: 0: 0 
 
6.1.5. Záměr prodeje pozemku p. p. č. 570/6 a p. p. č. 570/12 v k. ú. Králíky  
Obsah: O prodej části pozemků požádal pan MVDr. Josef Pulkrt z Králík za účelem 

užívání zahrady a scelení pozemku. Jedná se o pozemky o celkové výměře cca 
1,83 ha, které má žadatel v pronájmu. Dle stanoviska odboru VT je přes pozemek 
navržen odvodňovací příkop, který ochrání stávající zástavbu a odvede povrchové 
vody, a tím se zabrání soustavným stížnostem. Dále upozorňuje, že je město před 



zpracováním územního plánu, který může lokalitu konkretizovat. V současné době 
je dle ÚP v části pozemku navrženo parkoviště. Rovněž tak dle SÚ MěÚ je podle 
současného ÚP část pozemku určena k zástavbě a dále vzhledem k plánované 
úpravě ÚP navrhuje odložit případný prodej až po schválení nového ÚP, který 
zhodnotí případné využití uvedených pozemků. Zároveň další rozšiřování chovu 
zvířat u obytné zástavby není vhodné. RM doporučila odložit prodej těchto pozemků. 

ZM/2003/03/045: ZM odkládá záměr prodeje p. p. č. 570/12 v k. ú. Králíky. 
Hlasování: 15: 0: 0 
 
ZM/2003/03/046: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely 570/6 přímo 

navazující na zahradu manželů Pulkrtových. 
 
Hlasování: 14: 0: 1 

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

+ 0 + + + + + + + + + + + + + 
 
 
6.1.6. Záměr prodeje 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 pozemky o celkové výměře 1960 m2, které jsou v těsné 
blízkosti a v areálu dílen, žadatel je vlastníkem těchto nemovitostí. Odbor VTSM 
souhlasí s prodejem, RM doporučuje prodej pozemků. 

ZM/2003/03/047: ZM schvaluje záměr prodeje 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 a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 15: 0: 0 
 
6.1.7. Záměr prodeje pozemků st. p. č. 158 a p. p. č. 285 v k. ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemků požádal pan Balšánek z Dolní Hedeče za účelem realizace 

svého podnikatelského záměru – občanská vybavenost. Jedná se o proluku v 
Dlouhé ulici o výměře 607 m2 vedle nemovitosti čp. 279, kterou žadatel vydražil. Dle 
stanoviska SÚ MěÚ se jedná o atraktivní místo v centru města, podle ÚP města je 
určeno pro občanskou vybavenost, a proto navrhuje předložit podnikatelský záměr 
se studií objektu a to již v návaznosti na zástavbu po demolici čp. 279. Odbor VTSM 
doporučuje prodej pozemků podmínit demolicí objektu čp. 279 (soustavné stížnosti 
majitele sousední budovy) a dále do výstavby nového objektu pozemky z ulice 
vhodně ohradit. RM doporučuje prodej pozemků. 

ZM/2003/03/048: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st. p. č. 158 a p. p. č. 285 v 
k. ú. Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

 
Hlasování: 5: 9: 1 (záměr prodeje nebyl schválen) 

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

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



6.1.8. Bezúplatný převod pozemků p. p. č. 934/2 a st. p. č. 22 v k. ú. Heřmanice u 
Králík 
Obsah: Jedná se o pozemky o výměře 14599 m2 u nemovitosti čp. 93 v Heřmanicích. 

Pozemky slouží jako cvičiště dobrovolných hasičů v Heřmanicích. 
ZM/2003/03/049: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p. p. č. 934/2 a st. p. č. 

22 v k. ú. Heřmanice u Králík od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, územní pracoviště Hradec Králové na město Králíky. 

Hlasování: 15: 0: 0 
 
6.1.9. Bezúplatný převod pozemku p. p. č. 294/12 v k. ú. Dolní Lipka 
Obsah: Jedná se o pozemek o výměře 1577 m2, který slouží jako komunikace. 

Usnesením vlády byl schválen převod pozemku a Vojenská ubytovací a stavební 
správa Pardubice požádala město o aktualizaci usnesení MZ/2000/03/038 ze dne 
20. 3. 2000, kterým se schválil bezúplatný převod pozemku od ČR-Ministerstva 
obrany. 

ZM/2003/03/050: ZM potvrzuje usnesení ZM/2000/03/038 ze dne 20. 3. 2000 o 
bezúplatném převodu pozemku p.p.č. 294/12 – komunikace pro veřejné účely v 
k. ú. Dolní Lipka od ČR-Ministerstvo obrany Praha na město Králíky. 

 

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

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

 
6.1.10. Revokace usnesení ZM/2003/02/023 ze dne 18. 02. 2003 
Obsah: Při projednání prodeje pozemků p. p. č. 1902/14, 1902/15 a p. p. č. 447/1 v k. ú. 

Králíky na minulém zastupitelstvu došlo u pozemku p. p. č. 447/1 k administrativní 
chybě ve výměře – místo výměry 659 m2 bylo chybně uvedeno 2559 m2. Předmětem 
prodeje jsou pozemky p. p. č. 1902/14, 1902/15 a p. p. č. 447/1 v k. ú. Králíky o 
celkové výměře 1135 m2 za kupní cenu ve výši 70,-- Kč/m2 + náklady spojené s 
převodem, tj. 88.265,-- Kč. 

ZM/2003/03/051: ZM revokuje usnesení ZM/2003/02/023 ze dne 18. 2. 2003 a 
schvaluje prodej pozemků p. p. č. 447/1, 1902/14 a 1902/15 v k. ú. Králíky firmě 
Zdeněk Falta – Pekárny, IČ 41241053, se sídlem Králíky 307 za kupní cenu ve 
výši 88.265,-- Kč. 

Hlasování: 15 : 0 : 0 
 
6.1.11. Revokace usnesení ZM/2003/01/007 ze dne 14. 1. 2003 
Obsah: ČR-Okresní úřad Ústí nad Orlicí v rámci ukončení činnosti převedl na město 

Králíky movité věci dle darovací smlouvy pouze v účetní hodnotě 40.152,-- Kč místo 
původní účetní hodnoty 102.448,-- Kč. Z tohoto důvodu předkládá MO revokaci 
usnesení. 

ZM/2003/03/052: ZM revokuje usnesení ZM/2003/01/007 ze dne 14. 1. 2003 a 
schvaluje bezúplatný převod movitých věcí – zařízení PO III. v Králíkách 
darovací smlouvou o převodu movitého majetku v účetní hodnotě 40.152,-- Kč 
od ČR-Okresního úřadu Ústí nad Orlicí na město Králíky. 



Hlasování: 15 : 0 : 0 
 
6.1.12. Revokace usnesení ZM/2002/12/134 ze dne 10. 12. 2002 
Obsah: ČR-Okresní úřad Ústí nad Orlicí v rámci ukončení činnosti převedl na město 

Králíky movité věci dle delimitačního protokolu v účetní hodnotě 3.747.806,-- Kč. Z 
důvodu opravy součtu předaných technických prostředků - chybná cena fotoaparátu 
předkládá MO revokaci usnesení. 

 A dále se převádí další movitý majetek v účetní hodnotě 7.690,-- Kč (číslovačky a 
laminovací strojek). Původní účetní hodnota movitého majetku dle delimitačního 
protokolu ve výši 3.747.806,-- Kč se dodatkem č. 2 delimitačního protokolu mění a 
doplňuje na účetní hodnotu 3.755.766,-- Kč. 

ZM/2003/03/053: ZM revokuje usnesení ZM/2002/12/134 ze dne 10. 12. 2002 a 
schvaluje bezúplatný převod movitých věcí – zařízení PO III. v Králíkách 
delimitačním protokolem a dodatkem č. 2 delimitačního protokolu v účetní 
hodnotě 3.755.766,-- Kč od ČR-Okresního úřadu Ústí nad Orlicí na město 
Králíky. 

Hlasování: 15 : 0 : 0 
 
6.1.13. Nákup nemovitosti – stodoly na st. p. č. 232 v k. ú. Prostřední Lipka 
Obsah: V souvislosti s plánovanou realizací projektu vojenského muzea předkládá MO 

k majetkoprávnímu vyřízení nemovitost – stodolu na st.p.č. 232, která je ve 
vlastnictví MS Pod Klapáčem. Nákup nemovitosti  byl zahrnut do rozpočtu na rok 
2003. Ocenění nemovitosti je určeno znaleckým posudkem ve výši 49.750,-- Kč. MS 
Pod Klapáčem souhlasí s prodejem nemovitosti. Návrh kupní ceny 50.000,-- Kč. RM 
doporučila nákup nemovitosti. 

ZM/2003/03/054: ZM schvaluje nákup nemovitosti – stodoly na st. p. č. 232 v k. ú. 
Prostřední Lipka od MS Pod Klapáčem, Králíky za kupní cenu ve výši 50.000,-- 
Kč. 

Hlasování: 15 : 0 : 0 
 
6.2 Založení osadních výborů 
 
6.2.1. Volba členů osadních výborů pro jednotlivé integrované obce 
Obsah: Pan Juránek seznámil zastupitele s dosavadní praxí fungování osadních výborů 

a navrhl členy osadních výborů pro jednotlivé integrované obce. 
ZM/2003/03/055: ZM určuje tyto členy osadních výborů pro jednotlivé integrované 

obce:  
Dolní Lipka – Milan Kacálek, František Faltus, Karel Veselý 
Dolní Boříkovice – Jan Halbrštát, Pavel Kalianko, Milan Dostálek 
Heřmanice u Králík – Jiří Bartoníček, Jiří Vonz, Petr Mezulián 
Červený Potok – Ing. Petr Marek, Ota Fišer, Imrich Tóth 
Horní Lipka – Jitka Špontáková, Věra Kováčová, Jan Škarka 
Dolní Hedeč – Ludmila Kráčmarová, Oldřich Theimer, Jiří Horák 
Prostřední Lipka – Mga Kristýna Brůnová, Radek Halmich, Věra Ostrodická 
 
Hlasování: 15 : 0 : 0 



 
6.2.2. Volba předsedů osadních výborů pro integrované obce 
Obsah: Pan Juránek navrhl předsedy osadních výborů pro integrované obce. 
ZM/2003/03/056: ZM volí tyto předsedy osadních výborů pro integrované obce: 
Dolní Lipka – Milan Kacálek, Doní Boříkovice – Jan Halbrštát, Heřmanice u Králík – 
Jiří Bartoníček, Červený Potok – Ing. Petr Marek, Horní Lipka – Jitka Špontáková, 
Dolní Hedeč – Ludmila Kráčmarová, Prostřední Lipka – Mga Kristýna Brůnová 
 
Hlasování: 15 : 0 : 0 
 
6.3. Změna členů kontrolního a finančního výboru 
6.3.1. Členství pana Františka Šlezingra v kontrolním výboru 
Obsah: Pan Ing. Kosuk žádá ZM o odvolání usnesení ZM ze dne 18. 2. 2003 o 

pozastavení členství pana Františka Šlezingra v kontrolním výboru. Odůvodnění – 
své dluhy vůči městu již uhradil. Proto Ing. Kosuk navrhuje, aby mu členství v 
kontrolním výboru bylo obnoveno. 

Pan Ing. Zima nesouhlasí s obnovou jeho členství, neboť vidí nebezpečí v tom, že bude 
zjišťovat důvěrné informace a manipulovat s údaji. Pan Ing. Zima své podezření 
dokládá článkem, který pan Šlezingr napsal do Králického zpravodaje a navrhl jako 
protinávrh usnesení neobnovení členství pana Šlezingra v kontrolním výboru. 

ZM/2003/03/057: ZM neobnovuje panu F. Šlezingrovi členství v kontrolním výboru. 
Hlasování: 10 : 2 : 3 (panu F. Šlezingrovi nebylo obnoveno členství) 

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

- 0 + + + + 0 0 - + + + + + + 
 
6.3.2. Členství pana Petra Jungvirta v kontrolním výboru 
Obsah: Pan Ing. Kosuk navrhl nového člena kontrolního výboru – pana Petra Jungvirta. 

Pan Ing. Zima zvažuje, zda pan P. Jungvirt není v obchodním střetu zájmů, neboť je 
zaměstnancem firmy, která má přímo obchodní vztah k městu. 
Mgr. Krabec: „Pan Jungvirt vstupuje do obchodních vztahů města pouze v nepatrné 
částí případů.“ 
Pan Jungwirt: „Pokud taková situace nastane, nezúčastním se jednání výboru.“ 

ZM/2003/03/058: ZM schvaluje za člena kontrolního výboru pana P. Jungvirta. 
Hlasování: 5 : 9 : 1 (pan P. Jungvirt nebyl zvolen) 

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

+ + - - - - + + + - - - - - 0 
 
6.3.3. Členství pana Evžena Černého ve finančním výboru 
Obsah: Pan Škarka navrhuje pana Evžena Černého za člena finančního výboru. 
ZM/2003/03/059: ZM schvaluje pana E. Černého za člena finančního výboru. 
Hlasování: 13 : 0 : 2 (pan E. Černý byl zvolen) 

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

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



6.4. Fond rozvoje bydlení 
Obsah: Pan Mgr. Němeček seznámil ZM s průběhem a seznamem žadatelů o půjčku z 

FRB – rok 2003 
ZM/2003/03/060: ZM bere na vědomí zprávu o průběhu výběru do fondu rozvoje 

bydlení a prodlužuje termín podání žádosti do 8. 4. 2003. 
 
Hlasování: 15 : 0 : 0 
 
6.5. Informace o konceptu územního plánu velkého územního celku Pardubického 
kraje 
Obsah: Paní Dana Nosková přednesla problematiku konceptu územního plánu velkého 

územního celku Pardubického kraje a vysvětlila z pohledu Králicka. V našem 
regionu je v ÚP VÚC kromě jiného zanesena plánovaná přeložka silnice R 11 
(Šedivec – Lichkov), dále pak koncept rychlostní komunikace R 43 (Wroclav – Brno) 
a některá plánovaná protipovodňová opatření (poldry) na Lipkovském potoce.  Pro 
případ dalšího zájmu uvedla adresu, na které je možno získat informace na toto 
téma: www.uzemniplany.cz. 

ZM/2003/03/061: ZM bere na vědomí zprávu o konceptu územního plánu velkého 
územního celku Pardubického kraje. 
 
Hlasování: 15 : 0 : 0 
 
6.6. Vyhláška č. 3/2003 o zrušení vyhlášek ZM Králíky 
Obsah: Pan Bouška provedl kontrolu vyhlášek a odhalil tři vyhlášky, které buď 

neobsahovaly sebezrušující ustanovení, nebo došlo k opomenutí, že novela 
vyhlášky nezrušila původní verzi. Jedná se o vyhlášky 7/2000 ze dne 23. 10. 2000, 
3/2001 ze dne 26. 11. 2001 a 1/2002 ze dne 21.1.2002. 

ZM/2003/03/062: ZM schvaluje vyhlášku číslo 3/2003, která ruší vyhlášky č. 7/2000, 
3/2001 a 1/2002. 
 
Hlasování: 15 : 0 : 0 
 
 
07. Vstupy občanů 
Bez vstupu 
 
08. Vstupy zastupitelů 
8.1 Rozhledna 
Obsah: Pan Juránek informoval o jednání ze dne 3. 3. 2003 s představitelem firmy 

Český mobil, a. s., s panem Mgr. Koutným, za účasti zástupce VaK Jablonné nad 
Orlicí Ing. Hubeným. Došlo k předběžné dohodě o uzavření smlouvy o provozování 
rozhledny na Dolní Hedeči, podle níž bude na majetku firmy Český mobil 
provozovatelem za symbolickou úplatu město Králíky – VaK nemá výhrady, objekt 
vodárny je zabezpečen uzamykatelnými ocelovými dveřmi (navíc je majetkem 
města). 

 
8.2 Účast na konferenci Kłodzko – Orlicko 2003 



Obsah: Pan místostarosta informoval o výstupu jeho a starosty 4. března na této 
konferenci v Polanici Zdrój (která měla podtitul Spolupráce Kłodzko – Orlicko v 
podmínkách intergrace do EU) s vlastní prezentací. Asi 20 minutový příspěvek na 
téma „Potenciál rozvoje turistického ruchu na Králicku“. 
„Setkání jsme využili k navázání kontaktů např. s organizátory Dnů české a polské 
kultury 2003, jichž bychom se jako město chtěli aktivně účastnit.“ 

 
8.3 Rozloučení s tajemníkem, panem Ing. Tomanem 
Obsah: Pro pana Ing. Bernarda Tomana jako tajemníka, bylo toto zasedání 

zastupitelstva s největší pravděpodobností poslední, neboť odchází do starobního 
důchodu. Bylo mu proto veřejně poděkováno za jeho práci a vše dobré, co za 12 let 
působení na radnici, pro Králíky udělal. 

 
8.4 Omezení lékařské služby první pomoci v Červené Vodě 
Obsah: Starosta informoval o kroku Pardubického kraje, který se chystá omezit v kraji 

lékařské služby první pomoci, tedy i v Červené Vodě. Chybí finanční prostředky na 
uhrazení mezd lékařů, během týdne je málo výkonů. Ředitel LSPP navrhuje držet 
pohotovost jen o víkendech. V týdnu by byla LSPP nahrazena rychlou záchrannou 
službou. Zánik LSPP bude je v budoucnu pravděpodobný (nemá oporu v zákoně), je 
nutné prosadit do Červené Vody druhou osádku rychlé záchranné služby. 

 
8.5 Tibetská vlajka 
Obsah: Starosta informoval ZM, že dne 10. 3. 2003 byla na králické radnici vyvěšena 

tibetská vlajka. Toto bylo učiněno jako gesto, které sympatizuje s hnutím tibetských 
občanů za nezávislost.  

 
8.6 Villmar 
Obsah: Naše partnerské město Villmar (Německo) letos oslaví 950. jubileum. Jsme 

srdečně zváni k účasti. Slavností průvod městem se uskuteční dne 13. 7. 2003. 
Naše představa je naplnit jeden autobus návštěvníků. Vzhledem k tradičně dobrým 
vztahům s obyvateli města Villmar oslovuje starosta města obyvatele Králík, 
sportovní, klubové a zájmové aktivity, aby využili možnosti se zájezdu zúčastnit a 
reprezentovat tak naše město. 

 
Další vstupy nebyly. 
 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:16 hod. 
 
Ověřili: 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 
     MUDr. Marie Špičková                                                             Mgr. Alena Krabcová 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 



     Mgr. Dušan Krabec                                                                  Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                                 místostarosta   
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