
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 08 
Zastupitelstva města 

ze dne 26.8.2002 

 

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

Nepřítomní: MUDr. Dragoun, p.Zezulka, p. Pecháček, p.Macko 
Za MěÚ:                         Ing. Toman, pí Kubíčková, pí Pecháčková, pí Bartíková 

      
 
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 Zřízení příspěvkových organizací města – mateřské školy 
      3.3 Novela vyhlášky o veřejném pořádku 
      3.4 Plnění rozpočtu a rozpočtové změny 
      3.5 Plochy pro využití volného času – aktuální stav  
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou pí Ettelová a Ing. Šašek 
Ing. Zima navrhl v hlavním jednání programu projednat jako první bod Novelu vyhlášky 
o veřejném pořádku. 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 pozemku p.p.č. 550 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku požádali manželé Šimonovi z Poděbrad. Jedná se o pozemek u 
nemovitosti, kterou vlastní. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny  

44. 520,-- Kč.  

ZM/2002/08/073  
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 550 v k.ú. Králíky manželům Janu a Marii 
Šimonovým, Poděbrady 1284 za kupní cenu ve výši 44.520,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 
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3.1.2 Prodej pozemku p.p.č. 936/2 v k.ú. Heřmanice 
O koupi pozemku požádal pan Ing. Jiří Lhoták z Hradce Králové. Jedná se o pozemek u 
nemovitosti, kterou vlastní. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny 
4.130,-- Kč. 

ZM/2002/08/074  
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 936/2 v k.ú. Heřmanice manželům Ing. Jiřímu a 
Evě Lhotákovým, Gočárova 1265, Hradec Králové za kupní cenu ve výši 4.130,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.3 Prodej pozemků p.p.č. 447/15, 1902/13 a 2205/7 v k.ú. Králíky 

     O koupi pozemku požádal pan Zdeněk Votava z Červené Vody. Jedná se o pozemek 
v ulici Jana Opletala. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny 167.130,-
- Kč. 

ZM/2002/08/075  
ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 447/15, 1902/13 a p.p.č. 2205/7 vše v k.ú. Králíky 
manželům Zdeňku a Aleně Votavovým, Červená Voda 464 za kupní cenu ve výši 
167.130,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.4 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 ostatního stavebního objektu (kolny) na 
st.p.č. 1074 v k.ú. Králíky 

    Jedná se o část kolny, která přísluší k bytovému domu čp. 400 v ul. U Zastávky 
v Králíkách. Uživateli části kolny jsou manželé Remiášovi, Starý a paní Mastíková. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny 10.195,-- Kč. 

ZM/2002/08/076  
ZM schvaluje prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 ostatního stavebního objektu 

na st.p.č. 1074 v k.ú. Králíky a to: 
 manželům Romanu a Ludmile Remiášovým, Králíky 400 spoluvl. podíl ve výši 1/8 za 
kupní cenu ve výši 2.550,-- Kč 

 manželům Zdeňku a Alici Starým, Králíky 400 spoluvl. podíl ve výši 1/8 za kupní 
cenu ve výši 2.550,-- Kč 

 paní Kataríně Mastíkové, Králíky 400 spoluvl. podíl ve výši 1/4 za kupní cenu ve výši 
5.095,-- Kč. 

Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.5 Prodej pozemku p.p.č. 670/2 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku požádala a.s. VČP Hradec Králové, závod Litomyšl z důvodu přemístění 
RS plynu. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny 11.410,-- Kč. 

ZM/2002/08/077  
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 670/2 v k.ú. Králíky a.s. Východočeská 
plynárenská, Pražská 702, Hradec Králové za kupní cenu ve výši 11.410,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 
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3.1.6 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1280 v k.ú. Horní Lipka 

    O koupi pozemku požádali pan Bohuslav Kučera a paní Marie Moravcová za účelem 
rozšíření pozemků, sousední pozemky jsou ve vlastnictví žadatelů. Odbor VTSM souhlasí 
s prodejem, původní cesta neexistuje a sloužila pouze jako přístup k nemovitosti žadatelů. 
RM s prodejem souhlasí. 

ZM/2002/08/078  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1280 v k.ú. Horní Lipka a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.7 Záměr prodeje části pozemků p.p.č. 428/1 a 428/2 v k.ú. Dolní Boříkovice 

    O koupi pozemku požádal pan Morávek ze Šumperka, který si zároveň kupuje přilehlou 
nemovitost. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, rovněž SÚ MěÚ souhlasí s dělením parcel. 
RM s prodejem také souhlasí. 

ZM/2002/08/079  
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemků p.p.č. 428/1 a 428/2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.8 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 294/5 v k.ú. Červený Potok 

    O koupi pozemku požádal pan Pařízek z Červeného Potoka ke zřízení příjezdu. Odbor 
VTSM souhlasí s prodejem, RM s prodejem také souhlasí. 

ZM/2002/08/080  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 294/5 v k.ú. Červený Potok a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.9 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 231/4 v k.ú. Horní Lipka 

    O koupi pozemku požádali manželé Zezulkovi z Králík. Jedná se o pozemek u nemovitosti, 
kterou vlastní. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, RM s prodejem také souhlasí. Zároveň 
je pozemek p.p.č. 228 v k.ú. Horní Lipka rovněž v majetku města a proto by měl být také 
předmětem prodeje. 

ZM/2002/08/081  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 231/4 a 228 v k.ú. Horní Lipka a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
 
 
3.1.10 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 546 v k.ú. Dolní Hedeč 

    O koupi pozemku požádal pan Pavel Tůma z Kolína. Jedná se o pozemek, který navazuje 
na pozemek, který má žadatel v pronájmu od PF ČR. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, 
RM s prodejem také souhlasí. 

ZM/2002/08/082  



 4

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 546 v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.11 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 793/2 v k.ú. Červený Potok 

    O koupi pozemku požádal pan Zippe z Horní Hedeče k zemědělskému využití. Odbor 
VTSM souhlasí s prodejem, RM s prodejem také souhlasí. 

ZM/2002/08/083  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 793/2 v k.ú. Červený Potok a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.12 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 106/2 v k.ú. Králíky 

    O koupi pozemku požádal pan Souček a poté pan Bačovský z Králík. Jedná se o zahradu za 
nemovitostí pana Bačovského a pozemek užívá. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, RM 
s prodejem také souhlasí. 

ZM/2002/08/084  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 106/2 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.13 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 1184/2, 1184/3 a st.p.č. 644/1, 644/2 v k.ú. Králíky 

     Jedná se o pozemky v Nádražní ulici v Králíkách, v současné době jsou již pozemky 
připraveny k prodeji k výstavbě 2 RD. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, RM s prodejem 
také souhlasí. 

ZM/2002/08/085  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 1184/2, 1184/3 a st.p.č. 644/1, 644/2 v k.ú. 
Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.14 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 2006, 2007, 2009, 2010, 2022, 2024, 2025/1, 2027, 

2100, 2101, 2102 vše v k.ú. Dolní Boříkovice  

    O koupi pozemku požádal pan Jaroslav Ptáčník z Jablonného nad Orlicí. Jedná se o 
pozemky, které žadatel užívá. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, RM s prodejem také 
souhlasí. 

ZM/2002/08/086  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 2006, 2007, 2009, 2010, 2022, 2024, 2025/1, 
2027, 2100, 2101, 2102 vše v k.ú. Dolní Boříkovice a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
 
3.1.15 Záměr prodeje ostatních stavebních objektů (kolen) na st.p.č. 551, 557, 812, 813 a 814 

včetně pozemků vše v k.ú. Králíky  
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     Jedná se o kolny, které užívají vlastníci nebo nájemci bytových domů čp. 401 až 406 v ul. 
U Zastávky v Králíkách.  

ZM/2002/08/087  
ZM schvaluje záměr prodeje ostatních stavebních objektů (kolen) na st.p.č. 551, 557, 
812, 813, 814 a pozemků st.p.č. 551, 557, 812, 813 a 814 vše v k.ú. Králíky a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.16 Bezúplatný převod staveb Letního tábora Hněvkov  

     Nemovitosti - stavby na st.p.č. 127, 128 a 129 v k.ú. Hněvkov byly vedeny na listu 
vlastnictví SRPŠ při SVVŠ a ZDŠ v Králíkách a v zákonem stanoveném rejstříku je jako 
subjekt vzniklý ze zákona ČR-Okresní úřad Ústí nad Orlicí. Pozemky jsou ve vlastnictví 
města Králíky. 

ZM/2002/08/088  
ZM schvaluje bezúplatný převod nemovitostí na st.p.č. 127, 128 a 129 v k.ú. Hněvkov od 
ČR-Okresní úřad Ústí nad Orlicí, IČO 00086886 na město Králíky. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.17 Úplatný převod nemovitosti čp. 316 na st.p.č. 920 v k.ú. Králíky 

     Jedná se o administrativní budovu v ulici Karla Čapka v Králíky včetně garáží na p.p.č. 
2239/4 v k.ú. Králíky. Město Králíky požádalo o úplatný převod pro potřeby Městského 
úřadu s rozšířenou působností - tzv. pověřený úřad 3. stupně. Pozemky jsou ve vlastnictví 
města Králíky. Cena nemovitosti je 1.553.216,08 Kč. 

ZM/2002/08/089  
ZM schvaluje úplatný převod nemovitosti čp. 316 na st.p.č. 920 včetně pěti garáží na 
pozemku p.p.č. 2239/4 vše v k.ú. Králíky v hodnotě 1.553.216,08 Kč od ČR-PF ČR ÚP 
Ústí nad Orlicí na město Králíky. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.18 Prodej obchodního podílu společnosti EKOLA České Libchavy ZM/2002/02/029 

     V návaznosti na usnesení ZM ze dne 25.02.2002 předkládá MO ke schválení prodej 
obchodního podílu ve výši 3,35 %, který vlastníme ve společnosti EKOLA, městu Ústí nad 
Orlicí. Zároveň město Králíky ručí společnosti příjmem do výše velikosti obch. podílu. 

ZM/2002/08/090  
ZM schvaluje prodej obchodního podílu ve výši 3,35 % společnosti EKOLA České 
Libchavy, s.r.o., městu Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, IČO 279676, za kupní 
cenu ve výši 1.407.000,-- Kč za podmínky převedení ručitelského závazku města Králíky 
na město Ústí nad Orlicí. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
 
 
3.2 Zřízení příspěvkových organizací města – mateřské školy 
Bod uvedl Ing. Toman. 
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První částí tohoto bodu je doplnění zřizovací listiny školní jídelny v kapitole doplňková 
činnost a to o praní, žehlení, opravy a údržba oděvů a o specializovaný maloobchod. 
V prvním případě má volnou kapacitu na poskytování této služby a proto ji může nabídnout i 
jiným organizacím. Ve druhém případě se umožní školní jídelně odprodávat nadbytečné 
zásoby potravin před ukončením záruční doby a zbytky ze školní jídelny. 
 

ZM/2002/08/091  
ZM schvaluje dodatek č.2 ke zřizovací listině Školní jídelna, Moravská, Králíky v hlavě 
IV. o bod e) praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží a 
v bodě f) specializovaný maloobchod. 
Hlasování: 
11:0:0  
 
Parlament přijal nový zákon, který ukládá školám a školským zařízením aby od 1.1.2003 
podle §24 měla právní subjektivitu. V případě města Králíky již základní školy právní 
subjektivitu mají, jedná se tedy o čtyři mateřské školy. V úvahu přicházejí tři varianty: 
Varianta a) všechny mateřské školy vytvoří samostatné příspěvkové organizace s veškerými 
právy a povinnostmi vztahujícími se ke školám 
Varianta b) mateřské školy vytvoří jednu příspěvkovou organizaci. Tato varianta se příliš 
nedoporučuje, protože potlačuje aktivitu jednotlivých zařízení, snižuje odpovědnost za 
hospodaření apod.   
Varianta c) přičlenit mateřské školy k některé ze stávajících příspěvkových organizací. 
Varianta a) neznamená nutně zvýšení počtu zaměstnanců v každé mateřské škole, ale po 
dohodě ředitelek mateřských škol může účetnické práce vykonávat jedna pracovnice, nebo se 
mohou domluvit na zcela jiném řešení.  
Vzhledem k tomu, že vznik nové příspěvkové organizace je spojen s poměrně složitou 
procedurou, je nutné všem ředitelkám především v počátcích pomoci. Jedná se hlavně o 
přidělení IČO, změnu účetnictví, zařazení do sítě škol, zřízení účtů apod. U dvou těchto škol, 
Pivovarská a Prostřední Lipka pak ještě ve zřizovací listině bude uvedeno stravování. 
 

ZM/2002/08/092  
ZM zřizuje své samostatné příspěvkové organizace Mateřská škola Moravská, MŠ 
Pivovarská, MŠ Prostřední Lipka a MŠ Červený Potok od 1.1.2003 na dobu neurčitou. 
Hlasování: 
11:0:0 

ZM/2002/08/093  
ZM schvaluje zřizovací listiny Mateřská škola Moravská, MŠ Pivovarská, MŠ 
Prostřední Lipka a MŠ Červený Potok. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.3 Novela vyhlášky o veřejném pořádku 
Bod uvedla pí Bartíková. 
Rada města schválila na svém zasedání Řád veřejného pohřebiště.Tento řád vyvolal změny, 
které je nutné promítnout do Obecně závazné vyhlášky č.1/2001 o místních záležitostech 
veřejného pořádku. Jedná se především o čl.5, který upravuje chování návštěvníků veřejného 
pohřebiště.   
ZM/2002/08/094 
ZM schvaluje novelu Obecně závazné vyhlášky č.6/2002 o místních záležitostech 
veřejného pořádku, o stanovení závazných podmínek k zajištění veřejného pořádku a o 
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udržování čistoty ulic a veřejných prostranství v rozsahu předloženém správním 
odborem. 
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.4 Plnění rozpočtu a rozpočtové změny 

Bod uvedla paní Pecháčková. 
Zastupitelům je předloženo plnění rozpočtu města za 7 měsíců letošního roku, což by na 
straně příjmů i výdajů mělo činit přibližně 58% schváleného rozpočtu. Na straně příjmů je 
potřeba odečíst částky několika položek. Je to 2,856 mil Kč v důsledku změny nájemních 
smluv škol, které nezřizuje obec a které nám již Školský úřad nezaplatí, dále je to snížení o 
1,8 mil Kč za nájemné z budoucích městských bytů v nástavbě na č.p. 658, které jsme měli 
v úmyslu vybrat jako zálohy a poslední je snížený příjem o 440 tis Kč z vedlejší činnosti 
firmy DÉMOS. Na straně příjmů je dále potřeba přičíst částku 1,4 mil Kč za prodej akcií 
Ekoly Libchavy, 567 tis za prodej akcií České spořitelny a 82 tis Kč za vymožené 
nedoplatky stočného a za příspěvky na neinvestiční náklady škol. Celková bilanční částka 
se na straně příjmů snižuje o 3,04 mil Kč. Proto je nutné o stejnou částku upravit i výdaje. 
Především se v letošním roce sníží proinvestování nástavby na bytovce č.p. 658 o 2,8 mil 
Kč na částku 5 mil Kč a zbylá část se dostaví v příštím roce. V letošním roce se také 
nebude  dělat přeložka el. vedení v aleji v hodnotě 800 tis Kč. Současně se výdaje ještě 
zvýší o příspěvek obci Lichkov na vypracování Směrného územního plánu. 
Rozpočet města se dále musí upravit o rozpočtová opatření, která jsou dalším přájmem: 
- 9,189 mil Kč na mzdové výdaje pro školská zařízení 
- 110 tis Kč na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny 
- 3,84 mil Kč dotace na nástavbu bytů v č.p. 658 
- 100 tis Kč na neinvestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů 
- 25 tis Kč na řezbářský plenér 

Úprava rozpočtu v příjmech i výdajích o dotace činí 13 264 305 Kč a celková úprava 
rozpočtu pak činí 10 224 305 Kč. 
 
ZM/2002/08/095 
ZM schvaluje ve smyslu § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, rozpočtová opatření, kterými se upravuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 10 224 305 Kč. 
Výše financování těmito úpravami zůstane nedotčena. 
Hlasování: 
11:0:0 

  
3.5 Plochy pro využití volného času - aktuální stav 

     Bod uvedl Ing. Zima. 

Na mimořádném zastupitelstvu v květnu letošního roku jsme podali informaci o celkovém 
konceptu rozvoje a záměru vybudovat první etapu projektu “Plochy pro využití volného času” 
v Králíkách za bílou školou. Touto první etapou je víceúčelový stadion pro zimní a letní 
sporty a pro atletiku (lední hokej, on-line hokej, lehkoatletické disciplíny, míčové kolektivní 
sporty, apod.) včetně veškerého zázemí, jako jsou veřejná klubovna, šatny a sociální zařízení. 
Na realizaci této etapy jsme podali žádost o finanční dotaci z evropského fondu SAPARD. 
Celý projekt bude mít hodnotu 22,6 mil Kč a naše finanční spoluúčast má činit přibližně 8 mil 
Kč. I přes formální správnost a úplnost jsme v prvním kole neuspěli. Proto budeme 
opakovaně žádat ještě ve druhém kole, které bude otevřeno v průběhu měsíce září.  Naši 
finanční spoluúčast však v každém případě budeme čerpat, ať již budeme v SAPARDU 
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úspěšní či nikoli. V případě, že neuspějeme, postavíme základní infrastrukturu pro celý 
stadion a kluziště, tak aby se mohlo na další výstavbu navázat bez opětovných zbytečných 
nákladů. Zatím je celá stavba zajištěna formou dodavatelského úvěru do doby než budeme 
znát konečný výsledek naší žádosti.  
 
 
4. Vstupy poslanců  
z projednávání tohoto bodu nevyplynula žádná usnesení. 
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ZM.  
 
zapsal L.Tóth  
 
ověření zápisu: 
 
 
 
 
 Ing. Šašek           ……………………………   
 
 
 
 
pí Ettelová        ……………………………....... 

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