
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 07 
Zastupitelstva města 

ze dne 24.6.2002 

 

Přítomní členové MZ:   Ing. Zima, Ing. Tóth, Ing. Šašek, pí Ettelová, ing. Rýc, p.Juránek, 
Ing.Dostálek, p. Pecháček, Ing. Strnad 

Nepřítomní: MUDr. Dragoun, p.Zezulka, p. Špiler, MUDr.Bartáková, p.Macko, 
p.Škarka 

Za MěÚ:                         pí Kubíčková, pí Pecháčková, pí Bartíková, Ing. Orlita 
      

 
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 Pokračování diskuze o novele vyhlášky o odpadech 
      3.3 Určení počtu členů Zastupitelstva města a Rady města na období 2002-2006 
      3.4 Pověřený úřad III. stupně 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou p. Pecháček a Ing. Strnad 
V návrhu programu navrhl Ing. Dostálek v bodě 3.2 vypustit “Pokračování diskuze” a bod 
nazvat Novela vyhlášky o odpadech. Ing. Strnad navrhl doplnit program o bod Festival 
2002. S navrženými změnami všichni přítomní souhlasili. 
 

02. Zprávy z jednání rady města 
Se zprávami z jednání rady města seznámil ing. Tóth. 

 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 
3.1 Majetkové operace 

 
3.1.1 Prodej pozemků st.p.č. 64 a 65 a p.p.č. 483/1 v k.ú. Dolní Boříkovice 

O koupi pozemků požádal pan Milan Dostálek z Dolních Boříkovic. Jedná se o pozemky, 
které navazují  na pozemky žadatele, a žadatel pozemky užívá na základě nájemní 
smlouvy. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny 57.245,-- Kč. 

 
ZM/2002/07/065  
ZM schvaluje prodej pozemků st.p.č. 64, 65 a p.p.č. 483/1 v k.ú. Dolní Boříkovice 
manželům Milanu a Aleně Dostálkovým Dolní Boříkovice 37 za kupní cenu ve výši 
57.245,-- Kč. 
Hlasování: 
8:1:0 
3.1.2 Prodej pozemku p.p.č. 2281 v k.ú. Králíky 
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O koupi pozemku požádal pan Lukáš Klíma z Králík za účelem zřízení přístupové cesty 
k objektu na st.p.č. 152/3 v k.ú. Králíky. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh 
kupní ceny 19.495,-- Kč. 

 
ZM/2002/07/066  
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2281 v k.ú. Králíky panu Lukáši Klímovi, Králíky 
664 za kupní cenu ve výši 19.495,-- Kč. 
Hlasování: 
9:0:0 
 
3.1.3 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 550 v k.ú. Králíky 

    O koupi pozemku požádali manželé Šimonovi z Poděbrad. Jedná se o pozemek okolo 
nemovitosti, kterou vlastní. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, RM rovněž prodej 
schválila. 

 
ZM/2002/07/067  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 550 v k.ú. Králíky a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 
Hlasování: 
9:0:0 
 
3.1.4 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 936/2 v k.ú. Heřmanice 

    O koupi pozemku požádal pan Ing. Lhoták z Hradce Králové za účelem rozšíření zahrady u 
nemovitosti, kterou vlastní. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, RM rovněž prodej 
schválila. 

 
ZM/2002/07/068  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 936/2 v k.ú. Heřmanice a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
8:0:0 
 
3.1.5 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 651/40 a části pozemku p.p.č. 651/44 v k.ú. Králíky 

    O koupi pozemků požádali nájemníci bytového domu čp. 584 v ul. Fr. Palackého 
v Králíkách. Pozemky užívali zahrádkáři, v současné době pozemky nikdo neužívá. 
Pozemek p.p.č. 651/26 mají žadatelé v pronájmu od PF ČR. Odbor VTSM souhlasí 
s prodejem, zbývající část pozemku p.p.č. 651/44 je pro plánovanou dostavbu bytového 
domu. RM rovněž s prodejem souhlasí. 

 
ZM/2002/07/069  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 651/40 a části p.p.č. 651/44 v k.ú. Králíky a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
8:0:0 
 
 
 
 
 
3.1.6 Úplatný převod pozemků p.p.č. 328/2 a 328/4 v k.ú. Dolní Boříkovice 
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     Jedná se o pozemky, které navazují na skládku TDO v Dolních Boříkovicích. Pozemky 
jsou v majetku ČR-PF ČR Ústí nad Orlicí. Zbývající pozemky město vykoupilo od 
restituentů z důvodu zřízení zemníku. RM souhlasí s úplatným převodem. 

 
ZM/2002/07/070  
ZM schvaluje úplatný převod pozemků p.p.č. 328/2 a 328/4 v k.ú. Dolní Boříkovice od 
ČR - PF ČR Ústí nad Orlicí na město Králíky. 
Hlasování: 
9:0:0 
 
3.1.7 Nákup pozemků st.p.č. 190 a 284, p.p.č. 1388/4 v k.ú. Dolní Boříkovice 

    MO předkládá nákup pozemků u fotbalového hřiště v Dolních Boříkovicích, které jsou ve 
vlastnictví fyzických osob. Odbor VTSM požádal SÚ MěÚ Králíky o kolaudaci stavby a 
doporučil pozemky majetkoprávně dořešit. RM s nákupem pozemků souhlasí, návrh kupní 
ceny je 21.890,-- Kč. 

 
ZM/2002/07/071 
ZM schvaluje nákup pozemků p.p.č. 1388/4 a st.p.č. 190 a 284 v k.ú. Dolní Boříkovice od 
manželů Jiřího a Dany Peterkových, Zábřeh na Moravě 4 za kupní cenu 21.890,-- Kč. 
Hlasování: 
9:0:0 
 

3.2 Novela vyhlášky o odpadech 

Bod uvedl Ing. Dostálek. 

Na dnešní zastupitelstvo jsme si připravili, tak jak jsme se minule dohodli, text na úlevy 
z poplatků za likvidaci odpadů. Jsou navrženy tři návrhy změn: 
a) úleva ve výši 50% se přiznává studentům a učňům, kteří prokáží (potvrzením internátu, 

vysokoškolské koleje), že se v pracovních dnech nezdržují v místě trvalého pobytu 
b) úlevu ve výši 50% poplatku se přiznává osobě, která v roce splatnosti dosáhne 70 let 

věku a osoby starší  
c) od poplatku jsou osvobozeny osoby, které prokáží, že po dobu více jak 10 měsíců se 

zdržují mimo území České republiky 
 
Po diskuzi, kdy bylo konstatováno, že vyhláškou se koncem roku bude muset zabývat 
zastupitelstvo v souvislosti s vyhodnocením vyhlášky a uvedením nové výše poplatku na 
příští rok, bylo o jednotlivých bodech hlasováno: 
a) úleva ve výši 50% se přiznává studentům a učňům, kteří prokáží (potvrzením 

internátu), že se v pracovních dnech nezdržují v místě trvalého pobytu (po diskuzi by se 
sleva nepřiznala vysokoškolákům) 

HLASOVÁNÍ      3:0:6  návrh nebyl přijat 
b) úlevu ve výši 50% poplatku se přiznává osobě, která v roce splatnosti dosáhne 70 let 

věku a osoby starší  
        HLASOVÁNÍ      4:0:5  návrh nebyl přijat 
     v bodě c) hlasováno o dvou návrzích      
         od poplatku jsou osvobozeny osoby, které věrohodně prokáží (povolení k pobytu, ke 

studiu, zaměstnání, apod.), že po dobu více jak 10 měsíců se zdržují mimo území České 
republiky  

        HLASOVÁNÍ      4:1:4  návrh nebyl přijat 
    od poplatku jsou osvobozeny osoby, které prokáží, že po dobu více jak 10 měsíců se     

zdržují mimo území České republiky 
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      HLASOVÁNÍ      2:1:6  návrh nebyl přijat 
  

3.3 Určení počtu členů Zastupitelstva města a Rady města na období 2002-2006 

     Bod uvedl Ing. Zima. 

     Podle zákona má vždy staré zastupitelstvo povinnost určit počet členů Zastupitelstva města 
a Rady města na příští volební období. Dosavadní praxe byla u nás taková, že jsme měli 15 
členů zastupitelstva a 5 členů rady. Je to spodní hranice zákonem stanovené normy.   

 
ZM/2002/07/072 
ZM stanovuje počet členů Zastupitelstva města na 15 a tedy počet členů Rady města na 
5 na období 2002-2006.  
Hlasování: 
9:0:0 
 
3.4 Pověřený úřad III. stupně 
 
      Bod uvedl Ing. Zima  

     13. června 2002 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pozměňovací návrhy 
senátu, ve kterých bylo i rozšíření stávajících pověřených úřadů III. stupně o město 
Králíky. Ten u nás začne pracovat od 1.1.2003, ale již nyní se připravuje delimitace 
pravomocí Okresního úřadu, které přejdou na pověřené úřady. Mezi tím budeme řešit dva 
problémy.     První je umístění úřadu a druhý je obsazení kanceláří. Umístit úřad by se měl 
v budovách bývalého celního úřadu, které jsou již takto koncipovány a vybaveny 
počítačovou sítí. Co se týká zaměstnancům, měli by k nám především přejít již 
zapracovaní úředníci z Okresního úřadu, který se bude rušit. Zde však musí dojít 
k trojdohodě mezi novým zaměstnavatelem, starým zaměstnavatelem a zaměstnancem. 
Nepředpokládá se však, že by do Králík jezdilo větší množství zaměstnanců z bývalého 
Okresního úřadu. V nejbližších dnech budeme analyzovat strukturu úřadu z čehož nám 
vyjde nutný počet zaměstnanců, kteří by měli zvládnou veškerou agendu. Při obsazování 
jednotlivých míst se budeme snažit vybrat vzdělané a připravené lidi a to výběrovým 
řízením. Přednost by měli dostat ti, kteří žijí na Králicku.            

 
3.5 Králický festival 2002 

     Bod uvedl Ing. Strnad 

 Informace o festivalu spočívá v tom, že se bude konat od 19. do 21.7.a to v rozsahu jako se 
konal již čtyřikrát předtím. Polohově to bude opět od Střelnice přes park, fotbalové hřiště,  
koupaliště a plochou nad hřištěm. Jak je již zvykem, bude to festival multižánrový, tj. 
vystoupení hudebních skupin, divadelní a filmové stany, dětské městečko, apod. Pořádající 
agentura je personálně stejná jako v minulosti, stejně jako bezpečnostní agentura z Prahy.  

 Podle vyhlášky o poplatcích je pořadatel povinen zaplatit poplatek z veřejného 
prostranství. Případné osvobození od poplatku má v kompetenci Městská rada. Protože se 
však jedná o poměrně velkou částku, rádi bychom slyšeli názor zastupitelstva na případné 
vyhovění nebo nevyhovění žádosti. A to nejen pro tento případ, ale pro všechny akce, 
které mají daleko nadregionální charakter, jako je Cihelna, sympozia, plenéry apod. Na 
všech těchto akcích se přímo podílí město nebo má alespoň nad nimi záštitu. 

 

 Z diskuze vyplynulo, že by se poplatek v tomto případě měl snížit, ale ne odpouštět.        
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4. Vstupy poslanců  
 
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ZM.  
 
zapsal L.Tóth  
 
ověření zápisu: 
 
 
 
 
 p. Pecháček        ……………………………   
 
 
 
 
Ing. Strnad       ……………………………....... 

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