
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 09 
Zastupitelstva města 

ze dne 23.9.2002 

 

Přítomní členové MZ:   Ing. Zima, Ing. Tóth, Ing. Šašek, pí Ettelová, ing. Rýc, p.Macko, p. 
Pecháček, Ing. Strnad, p. Špiler, MUDr.Bartáková, p.Škarka, p. 
Zezulka 

Nepřítomní: MUDr. Dragoun, p.Juránek, Ing.Dostálek 
Za MěÚ:                         Ing. Toman, pí Kubíčková, pí Pecháčková, p.Čuma 

      
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu, schválení programu 
02. Zprávy z jednání z městské rady 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 
      3.2 Úvěr města na I.etapu realizace projektu plochy pro využití volného času 
      3.3 Rozpočtové opatření na reformu veřejné správy – město III.stupně 
      3.4 Vstup města Králíky do Nadace Franze Schuberta 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou p. Špiler a Ing. Rýc 
Ing. Zima navrhl v hlavním jednání doplnit program o bod SÚP-rozšíření zadání. 
S navrženou změnou všichni přítomní souhlasili. 
 

02. Zprávy z jednání rady města 
Se zprávami z jednání rady města seznámil Ing. Toman. 

 
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 
3.1 Majetkové operace 

 

3.1.1 Prodej ostatních stavebních objektů - kolen na st.p.č. 551, 557, 812 a 813 v k.ú. Králíky 

Jedná se o kolny, které užívají vlastníci nebo nájemci bytových domů čp. 401 až 406 v ul. 
U Zastávky v Králíkách. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Předmětem prodeje jsou 
spoluvlastnické podíly na objektech a stavebních parcelách u vlastníků bytových jednotek 
čp. 401 až 406 v k.ú. Králíky. 

 
ZM/2002/09/096  
ZM schvaluje prodej jednotlivých spoluvlastnických podílů na ostatních stavebních 
objektech - kolen a stavebních parcelách v k.ú. Králíky: 

 kolna na st.p.č. 551 a st.p.č. 551 
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spoluvl. podíl ve výši 1/12 manželé Roupovi, Králíky 405  3.873,-- Kč 
spoluvl. podíl ve výši 1/12 pan Bohuslav Trlica, Králíky 405  3.873,-- Kč 
spoluvl. podíl ve výši 2/12 manželé Schweidlerovi, Králíky 405 7.746,-- Kč 

 kolna na st.p.č. 557 a st.p.č. 557 
 spoluvl. podíl ve výši 2/12 manželé Molnárovi, Králíky 403  7.710,-- Kč 
 spoluvl. podíl ve výši 1/12 manželé Večeřovi, Králíky 406  3.855,-- Kč 
 spoluvl. podíl ve výši 1/12 pan Milan Prokop, Králíky 403  3.855,-- Kč 
 spoluvl. podíl ve výši 1/12 paní Helena Ratimcová, Králíky 403 3.855,-- Kč 
 spoluvl. podíl ve výši 1/12 manželé Koreňovi, Králíky 403  3.855,-- Kč 
 spoluvl. podíl ve výši 1/12 manželé Ptáčkovi, Králíky 405  3.855,-- Kč 
 spoluvl. podíl ve výši 1/12 manželé Vavřikovi, Králíky 406  3.855,-- Kč 
 spoluvl. podíl ve výši 1/12 paní Leona Látalová, králíky 406  3.855,-- Kč 

 kolna na st.p.č. 812 a st.p.č. 812 
 spoluvl. podíl ve výši 2/12 manželé Kubíčkovi, Králíky 401  7.710,-- Kč 
 spoluvl. podíl ve výši 2/12 manželé Venclovi, Králíky 401  7.710,-- Kč 
 spoluvl. podíl ve výši 2/12 manželé Linhartovi, Králíky 401  7.710,-- Kč 
 spoluvl. podíl ve výši 2/12 manželé Jiruškovi, Králíky 401  7.710,-- Kč 

 kolna na st.p.č. 813 a st.p.č. 813 
 spoluvl. podíl ve výši 1/12 manželé Roupovi, Králíky 405  3.864,-- Kč 
 spoluvl. podíl ve výši 1/12 pan Bohuslav Trlica, Králíky 405  3.864,-- Kč 
a zároveň schvaluje do doby prodeje vždy celého ostatního stavebního objektu uzavřít 
s jednotlivými kupujícími smlouvu o budoucí kupní smlouvě. 
Hlasování: 
12:0:0 

3.1.2 Revokace usnesení ZM/2002/08/076 - oprava usnesení 

Z důvodu administrativní chyby předkládá MO návrh na revokaci usnesení 
ZM/2002/08/076 ze dne 26.08.2002. 

 
ZM/2002/09/097  
ZM revokuje usnesení ZM/2002/08/076 a schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve 
výši 1/2 ostatního stavebního objektu na st.p.č. 1074 v k.ú. Králíky a to: 

 manželům Remiášovým, Králíky 400 spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 za kupní cenu 
ve výši 2.550,-- Kč 

 manželům Starým, Králíky 400 spoluvlastnický podíl ve výši 3/12 za kupní cenu ve 
výši 7.645,-- Kč 

 paní Kataríně Mastíkové, Králíky 400 spoluvlastnický podíl ve výši 2/12 za kupní 
cenu ve výši 5.095,-- Kč. 

Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.3 Prodej obsazeného bytu č. 3 v čp. 654 v ulici Hřbitovní 

MO zveřejnil nabídku prodeje obsazeného bytu č. 3 v čp. 654 v ulici Hřbitovní 
v Králíkách. O koupi bytu projevili zájem 2 zájemci. Ve stanoveném termínu byla 
doručena 1 obálka a to od pana Miroslava Mišurce, který za byt nabízí 130.000,-- Kč. RM 
s prodejem souhlasí.  
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ZM/2002/09/098  
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 3 v čp. 654 v ul. Hřbitovní a spoluvlastnického 
podílu ve výši 10/1000 na st.p.č. 779/1, 779/2 a 779/3 vše v k.ú. Králíky panu Miroslavu 
Mišurcovi, Králíky 654 za kupní cenu ve výši 130.000,-- Kč. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
(poznamenává se, že zbývající spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách je ve vlastnictví 
restituentů bratrů Martincových, tudíž není předmětem prodeje) 
 
 
3.1.4 Prodej obsazeného bytu č. 6 v čp. 246 v ul. Na Příkopě v k.ú. Králíky 

MO delší dobu zveřejňoval nabídku prodeje obsazeného bytu č. 6 v čp. 246 v ulici Na 
Příkopě v Králíkách za nabídkovou kupní cenu 17.119,-- Kč. O koupi bytu projevil zájem 
1 zájemce a to pan Bohuslav Rakaš, Králíky 246, který nabízí stejnou cenu. RM 
s prodejem souhlasí. 

 
ZM/2002/09/099  
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 6 v čp. 246 v ul. Na Příkopě a spoluvlastnického 
podílu ve výši 84/1000 na st.p.č. 106 vše v k.ú. Králíky panu Bohuslavu Rakašovi, 
Králíky 246 za kupní cenu ve výši 17.119,-- Kč. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
 
3.1.5 Prodej obsazeného bytu č. 4 v čp. 346 v ul. Dlouhá v k.ú. Králíky 

MO delší dobu zveřejňoval nabídku prodeje obsazeného bytu č. 4 v čp. 346 v ulici Dlouhá 
v Králíkách za nabídkovou kupní cenu 53.599,-- Kč. O koupi bytu projevil zájem 1 
zájemce a to pan Robert Mucha, Králíky 662, který nabízí stejnou cenu. RM s prodejem 
souhlasí. 

 
ZM/2002/09/100  
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 4 v čp. 346 v ul. Dlouhá a spoluvlastnického 
podílu ve výši 215/1000 na st.p.č. 195/6 vše v k.ú. Králíky panu Robertu Muchovi, 
Králíky 662 za kupní cenu ve výši 53.599,-- Kč. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
 
3.1.6 Prodej pozemku p.p.č. 106/2 v k.ú. Králíky  

O koupi pozemku požádal pan Souček z důvodu údržby objektu, který vlastní. Poté o 
koupi požádal pan Bačovský, který pozemek užívá a má ho oplocen. Jedná se o zahradu za 
nemovitostí pana Bačovského. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny 
18.800,-- Kč. 

Po diskuzi ZM hlasovalo o tom, zda pozemek prodat  

Hlasování:      5 pro -  NÁVRH NEBYL PŘIJAT 
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3.1.7 Prodej pozemku p.p.č. 1280 v k.ú. Horní Lipka 

O koupi pozemku požádali sourozenci pan Bohuslav Kučera a paní Marie Moravcová za 
účelem rozšíření pozemků, sousední pozemky jsou ve vlastnictví žadatelů. Záměr prodeje 
byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny 10.415,-- Kč. 

 
ZM/2002/09/101  
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1280 v k.ú. Horní Lipka manželům Janině a 
Bohuslavu Kučerovým, Králíky 664 a paní Marii Moravcové, Králíky 311 za kupní cenu 
ve výši 10.415,-- Kč. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
 
3.1.8 Prodej pozemku p.p.č. 294/5 v k.ú. Červený Potok 

O koupi pozemku požádal pan Jaroslav Pařízek z Červeného Potoka za účelem zřízení 
příjezdu. Žadatel je SHR. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny 
3.675,-- Kč. 

 
ZM/2002/09/102  
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 294/5 v k.ú. Červený Potok panu Jaroslavu 
Pařízkovi, Červený Potok 21, IČO 47500786, za kupní cenu ve výši 3.675,-- Kč. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
 
3.1.9 Prodej pozemků p.p.č. 231/4 a 228 v k.ú. Horní Lipka 

O koupi pozemků požádali manželé Zezulkovi z Králík. Jedná se o pozemek u 
nemovitosti, kterou vlastní. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny 
53.300,-- Kč. 

 
ZM/2002/09/103  
ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 231/4 a 228 v k.ú. Horní Lipka manželům Ireně a 
Jaroslavu Zezulkovým, Králíky 722 za kupní cenu ve výši 53.300,-- Kč. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
 
3.1.10 Prodej pozemků v bývalém areálu Statku v k.ú. Dolní Boříkovice 

O koupi pozemků p.p.č. 1401/2, 1401/3, 1401/5, 1575/2 a pozemek ve zjednodušené 
evidenci p.č. (1439/1) v k.ú. Dolní Boříkovice požádala společnost s r.o. ZOBOR, 
zastoupená panem Melegem. Část pozemků užívá více vlastníků, kteří mají v areálu 
nemovitosti. Podmínkou prodeje bude zřízení věcného břemene - právo chůze a jízdy pro 
další uživatele. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny 300.000,-- Kč. 
Žadateli se však nepodařilo získat úvěr a proto navrhuje splátkový kalendář - měsíční 
splátka ve výši nejméně 10.000,-- Kč. MO navrhuje v tomto případě uzavřít smlouvu o 
budoucí kupní smlouvě, která by se uzavřela až po zaplacení. RM s tímto postupem 
souhlasí. 

 
 
ZM/2002/09/104  
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ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1401/2, 1401/3, 1401/5, 1575/2 a pozemek ve 
zjednodušené evidenci p.č. (1439/1) v k.ú. Dolní Boříkovice společnosti s r.o. ZOBOR, IČ 
25938061, se sídlem v Dolních Boříkovicích 139 za kupní cenu ve výši 300.000,-- Kč. 
Podmínkou uzavření kupní smlouvy je zřízení věcného břemene - právo chůze a jízdy 
pro ostatní vlastníky nemovitostí.  
Zároveň ZM schvaluje výjimečně uhrazení kupní ceny měsíčními splátkami ve výši 
minimálně 10.000,-- Kč. Do doby zaplacení kupní ceny schvaluje uzavřít smlouvu o 
budoucí kupní smlouvě. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
 
3.1.11 Záměr prodeje rodinných domků čp. 61, 62, 63 a 65 včetně pozemků v k.ú. Králíky 

Jedná se o řadové rodinné domky, které město Králíky v roce 1992 vykoupilo od 
původních vlastníků z důvodu, že byly zdravotně závadné. V měsíci listopadu 2002 končí 
10-ti letá lhůta, po kterou město nemohlo tyto nemovitosti převést na třetí osobu. 
RM schválila zahájit prodej nemovitostí a navrhuje nechat vypracovat znalecké posudky 
pro stanovení nabídkové kupní ceny. 

 
ZM/2002/09/105  
ZM schvaluje záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Králíky: 

 čp. 61 na st.p.č. 1027, st.p.č. 1027 a p.p.č. 492/7  
 čp. 62 na st.p.č. 1026, st.p.č. 1026 a p.p.č. 492/6 
 čp. 63 na st.p.č. 1025, st.p.č. 1025 a p.p.č. 492/5 
 čp. 65 na st.p.č. 1024, st.p.č. 1024 a p.p.č. 492/4 a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 
12:0:0 
 
 
3.1.12 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 71/9 a 71/14 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemků požádali pan Eliáš a slečna Bartošová z Dolní Hedeče. Jedná se o 
pozemky určené v výstavbě RD v ulici Kosmonautů v Králíkách. RM s prodejem souhlasí.  

ZM/2002/09/106  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 71/9 a 71/14 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
 
3.1.13 Záměr směny pozemků - části p.p.č. 416/2 za p.p.č. 416/3 v k.ú. Králíky 

O směnu pozemků požádali manželé Pučelíkovi z Prahy. Část pozemku p.p.č. 416/2 v k.ú. 
Králíky užívají a je v majetku města. Zároveň pozemek p.p.č. 416/3 v k.ú. Králíky je 
v majetku manželů Pučelíkových a pozemek je veden jako vodní tok a také k tomuto účelu 
slouží. Odbor VTSM souhlasí se směnou pozemků, rovněž SÚ souhlasí s dělením 
pozemku p.p.č. 416/2 v k.ú. Králíky 

 
 
 
ZM/2002/09/107 
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ZM schvaluje záměr směny části pozemku 416/2 ve vlastnictví města Králíky za 
pozemek p.p.č. 416/3 ve vlastnictví manželů Pučelíkových vše v k.ú. Králíky a ukládá 
záměr směny zveřejnit. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
 
3.1.14 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.p.č. 2127/1, 2127/9 a 2254/6 v k.ú. Králíky 

O zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti strpět na uvedených pozemcích 
výstavbu části stavby “Protipovodňová opatření v povodí Tiché Orlice - Opatření na 
Plynárenském potoce” a její následnou trvalou údržbu požádala ČR - Zemědělská 
vodohospodářská správa Brno. Technické řešení předpokládá vybudování zakryté části na 
pozemcích v majetku města. Žádají, aby dotčené pozemky byly ošetřeny budoucí 
smlouvou o zřízení věcného břemene. RM se zřízením věcného břemene souhlasí. 

ZM/2002/09/108  
ZM schvaluje zřízení věcného břemene - výstavbu části stavby “Protipovodňová 
opatření v povodí Tiché Orlice - Opatření na Plynárenském potoce” a její následnou 
trvalou údržbu na pozemcích p.p.č. 2127/1, 2127/9 a 2254/6 v k.ú. Králíky a do doby 
realizace stavby schvaluje uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
 
3.1.15 Bezúplatný převod samostatně evidovaného majetku v nemovitosti čp. 354 v k.ú.   

Králíky 

Jedná se o majetek evidovaný samostatně, který není zahrnut do hodnoty nemovitosti čp. 
354 v k.ú. Králíky, kterou nám ČR bezúplatně převádí. Jedná se o majetek dle přílohy č.j. 
4626/02-1161-09 ze dne 16.09.2002. 

 
ZM/2002/09/109  
ZM schvaluje bezúplatný převod samostatně evidovaného majetku v nemovitosti čp. 354 
v k.ú. Králíky dle přiloženého soupisu č.j. 4626/02-1161-09 ze dne 16.09.2002. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
 
3.2 Úvěr města na I.etapu realizace projektu “Plochy pro využití volného času” 

Bod uvedli Ing. Zima a p. Čuma  
Na několika minulých zasedáních jsme podrobně projednávali zahájení výstavby 

I.etapy projektu a to sportovního areálu za bílou školou. Na realizaci I. etapy, která bude 
stát 23 mil Kč, jsme podali žádost o dotaci z fondu SAPARD s tím, že podle propozic 
bychom se měli podílet na financování ve výši 1/3, tj. cca 8 mil. Kč.  

Financování je připraveno formou úvěru tak, že část ve výši 1/3 bude úvěr splácený 
městem a zbylé 2/3 budou v případě úspěchu na SAPARDU splaceny jako jednorázová 
splátka. Realizace je tomuto financování přizpůsobena tak, že i v případě, že bychom 
nebyli na SAPARDU úspěšní, náš podíl použijeme na příslušnou část areálu, která bude 
funkční a plně využitelná.  

Bohužel jsme v prvním kole úspěšní nebyli. V současné době se otevírá druhé kolo, 
které bude mít uzávěrku 6.11. Ve druhém kole však mohou být požadované částky max. do 
výše 10 mil Kč. Proto jsme se rozhodli, že kromě kluziště a příslušenství ukončíme 
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především zemní práce pro celý stadion, aby se časem a počasím neznehodnocovaly. To 
představuje veškeré inženýrské sítě (přeložky plynu, el. energie, napojení na kanalizaci, 
vodovod, apod.) a kompletní terénní úpravy.  

K tomu, abychom mohli postavit tuto první část, je potřeba investice ve výši 11,3 mil. 
Kč. Protože v rozpočtu na rok 2002 jsou ještě prostředky pro výstavbu tohoto stadionu ve 
výši 1,8 mil. Kč, je třeba si vzít úvěr 9,5 mil Kč. 
     

        V souvislosti s projednáním tohoto úvěru je potřebné velmi jasně reagovat na některé 
nepodložené a zveřejňované úvahy o jakémsi zadlužení města a informovat veřejnost o 
stavu financí města a jeho úvěrových závazcích: 

V současné době má město celkové závazky ve výši necelých 22 mil Kč, z toho je 17 
mil Kč bezúročný úvěr ze Státního fondu pro životní prostředí na výstavbu čistírny 
odpadních vod, zbytek jsou úvěry na bydlení a na pozemky. Takzvaný koeficient dluhové 
služby podle platných metodik již dlouhodobě činí 7%, což je hluboko pod průměrnou 
hranicí, posuzovanou bankami a ministerstvy pro poskytnutí úvěru nebo dotací. Finanční 
zdraví našeho města je bankou dokonce posuzováno tak, že nepotřebuje jištění úvěru 
žádnou nemovitostí a stačí ji jištění rozpočtem. Navíc v březnu 2003 budou další současné 
úvěry splaceny a koeficient dluhové služby ještě dále klesne.  
 Je třeba ještě dodat, že úroky v současné době leží tak nízko, že na některé typy 
investic je dokonce výhodné brát si úvěry.  

 

ZM/2002/09/110  
Zastupitelstvo města Králíky schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 9,5 mil Kč od 
Komerční banky, a.s. Ústí nad Orlicí, s dobou splatnosti 6 let, určeného na financování 
výstavby “Areálu pro využití volného času” – 1. etapa (Areál sportu – sport. plochy). 
Úvěr bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy města a krycími blankosměnkami 
v počtu 3 kusů. 
Hlasování: 
12:0:0  
 
 
3.3 Rozpočtové opatření na reformu veřejné správy – město III.stupně 

Bod uvedli Ing. Zima a pí Pecháčková 
    Tím, že jsme získali statut města III. stupně a připravujeme nový pověřený úřad, získali 

jsme od státu zálohu na investiční i neinvestiční výdaje spojené s reformou veřejné správy 
ve výši 5 mil Kč. V letošním roce počítáme ještě s další částkou 1,3 mil Kč a v příštím roce 
předpokládáme získání částky 6 – 7 mil Kč. 

 Jedná se tedy o zvýšení rozpočtu v příjmech a výdajích včetně financování na celkových 
87,5 mil Kč.   
  

ZM/2002/09/111  
Zastupitelstvo města Králíky schvaluje ve smyslu § 16 zákona č. 250/2000 o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozpočtové opatření číslo 3/2002, kterým se 
upravuje rozpočet v příjmech a výdajích o částku 5 000 000 Kč. 
Hlasování: 
12:0:0  

3.4 Vstup města Králíky do Nadace Franze Schuberta 
 

Bod uvedl Ing. Zima. 
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Nedaleko Králík, v obci Vysoká, žili po několik generací předkové slavného 
hudebního skladatele Franze Schuberta. Jeho rodiče se odtud odstěhovali do Vídně, kde se 
narodil Franz jako jedno z devíti dětí.  

V roce 1996 vznikla Nadace F. Schuberta, jejímiž členy jsou fyzické osoby 
z Rakouska i z České republiky. Nadace má za cíl vybudovat v obci Vysoká památník 
tomuto skladateli. Měla by to být stezka spojující domek rodiny Schubertových, kapli, ve 
které zpívali a hráli, pískovcovou sakrální plastiku a muzeum vytvořené v bývalé místní 
škole. Zatím se ze sbírky nadace podařila velmi pěkně opravit kaple, kde se již konají 
koncerty. Další významnou aktivitou jsou již tradiční mezinárodní Schubertovy soutěže 
pro klavírní dua v Jeseníku. 

Jsme přesvědčeni o tom, že toto téma je možné rozvinout na Králicku a případně 
propojit s mezinárodním festivalem Frederyka Chopina v Dusznikách - Zdroj v Polsku. 
Proto jsme na výroční schůzi nadace, která se konala v Králíkách, společně s několika 
dalšími obcemi navrhli účast i právnických osob v této nadaci, a to proto, že právnické 
osoby mohou lépe “dosáhnout” na různé granty a dotace. Na zasedání nadace byl přítomen 
i představitel Euroregionu Glacensis, který tuto myšlenku podporuje.  

 
ZM/2002/09/112 
Zastupitelstvo města schvaluje vstup města Králíky do Nadace Franze Schuberta. 
Zavazuje se plnit příslušné povinnosti a uplatňovat svá práva vyplývající z členství 
v souladu se statutem nadace a dalšími organizačními dokumenty. Výkon své činnosti 
bude provádět tak, aby zůstalo nedotčeno postavení, působnost a kompetence města a 
jeho orgánů. 
Město králíky se zavazuje uhradit jednorázový členský příspěvek ve výši 5 000,- Kč. 
Hlasování: 
12:0:0 
 

3.5 Doplnění zadání Směrného územního plánu města Králíky 

Bod uvedl Ing. Zima.   
     Na jednom z minulých jednání Zastupitelstva města byl schválen návrh na zadání 
změny územního plánu města Králíky pro: 
a) výhledovou lokalitu pro rozvoj bydlení na severní části města na Skřivánku 
b) rozvoj bytové zástavby jižně od vilové čtvrti (u regulační stanice plynu STL II) 
c) změna části pravostranné zástavby ulice Nádražní 
Tyto záměry bychom chtěli rozšířit o další. Jde o výhledové plochy v průmyslové zóně 
p.p.č.1820/1 v k.ú. Králíky, které by měly být předefinovány a zařazeny do zastavitelného 
území. Jedná se o lokalitu za stávajícím podnikem Teslamp Králíky směrem k lesu u 
železniční stanice Králíky zastávka.  

 
ZM/2002/09/113 
ZM souhlasí s doplněním návrhu na vypracování zadání změny č. 1/2002 doplňku a 
změn ÚPSÚ Králíky – návrh zástavby rodinnými domy v ulici Leoše Janáčka a doplnění 
využití pozemku až po les, změna výhledové plochy zástavby v lokalitě Skřivánek na 
návrhovou, změna části plochy pro drobnou výrobu a služby na plochu pro bydlení, a 
rozšíření průmyslové zóny o její výhledovou část.  
Hlasování: 
12:0:0 
 
4. Vstupy poslanců  
 
z projednávání tohoto bodu nevyplynula žádná usnesení. 
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Pokud nenastane situace pro mimořádné svolání Zastupitelstva města bylo toto jednání 
poslední v tomto volebním období.  
 
Starosta Ing. Anton Zima poděkoval všem přítomným členům Zastupitelstva města, 
tajemníkovi a pracovníkům zajišťujícím organizaci, náplň a chod tohoto orgánu za odvedenou 
práci a popřál mnoho zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě.  
 
 
zapsal L.Tóth  
 
ověření zápisu: 
 
 
 
 
 Ing. Rýc              ……………………………   
 
 
 
 
p. Špiler        ……………………………....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton  Z I M A       Ing. Ladislav  T Ó T H 
        starosta               místostarosta   
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