
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 06 
Zastupitelstva města 

ze dne 27.5.2002 

 

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

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

      
 
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 Závěrečný účet za rok 2001 
      3.3 Prodej akcií ČS 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou p. Škarka a Ing. Dostálek 
Do programu navrhnul Ing. Dostálek doplnit bod návrh novely vyhlášky o místním 
poplatku za provoz systému sběru, shromažďování, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 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 Záměr prodeje spoluvl. podílu ve výši 1/2 kolny na st.p.č.1074 v k.ú. Králíky 

MO předkládá k projednání záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 kolny na 
st.p.č. 1074 v k.ú. Králíky. Stavební parcela není předmětem prodeje, není ve vlastnictví 
města. Rada města prodej projednala a schválila. 

 
ZM/2002/06/058  
ZM schvaluje záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 kolny na st.p.č. 1074 v 
k.ú. Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

 1



 2

 
3.1.2 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Boříkovice 

Pan Milan Dostálek, Dolní Boříkovice 37 požádal o koupi pozemků st.p.č. 64, st.p.č. 65 a 
p.p.č. 483/1 v k.ú. Dolní Boříkovice. Předmětné pozemky navazují na pozemky žadatele a 
jsou jím užívány na základě nájemní smlouvy. Rada města prodej projednala a schválila. 

 
ZM/2002/06/059  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 64, st.p.č. 65 a p.p.č. 483/1 v k.ú. Dolní 
Boříkovice a ukládá záměr prodeje zveřejnit.  
Hlasování: 
12:1:0 
 

 
3.1.3 Prodej pozemku p.p.č. 494/4 v  k.ú. Králíky 

    O koupi pozemku za účelem zřízení přístupové komunikace ke garáži u nemovitosti, kterou 
vlastní společně s manželkoum, požádal pan Josef Hošpes, Králíky 69. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, návrh kupní ceny 5.320,- Kč. 

 
ZM/2002/06/060  
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 494/4 v k.ú. Králíky manželům Anně  a Josefu 
Hošpesovým, Králíky 69 za kupní cenu ve výši  5.320,-- Kč. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
 
3.1.4 Prodej pozemků p.p.č. 796 a p.p.č. 809 v k.ú. Červený Potok 

    O koupi pozemků požádal pan Václav Doleček, Králíky 156 za účelem scelení pozemků. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, návrh kupní ceny 5.295,-- Kč. 

ZM/2002/06/061  
ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 796 a p.p.č. 809 v k.ú. Červený Potok panu 
Václavu Dolečkovi, Králíky 156 za kupní cenu ve výši 5.295,-- Kč. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
 
3.1.5 Prodej pozemku p.p.č. 463/7 (tj. původně část p.p.č. 463/2) v k.ú. Dolní Hedeč 
    O koupi pozemku požádali manželé Jarmila a Petr Schwarzovi, Brno, Filipova 14 za 

účelem zajištění příjezdu k nemovitosti, kterou vlastní. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 28.770,--Kč. 

 
ZM/2002/06/062 
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 463/7 v k.ú. Dolní Hedeč manželům Jarmile a 
Petru Schwarzovým, Brno, Filipova 14 za kupní cenu ve výši 28.770,--Kč. 
Hlasování: 
13:0:0 
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3.2 Závěrečný účet za rok 2001  

Bod uvedl Ing. Zima. 

Podle zákona je město povinno si každý rok nechat provést přezkoumání hospodaření za 
předešlý rok a nechat schválit ZM. Na našem úřadě tato kontrola proběhla 16.4.2002, kdy 
se kontrolovalo: 
- vedení účetnictví, účetní výkazy a účetní závěrka, rozpočtové skladby apod. 
- finanční hospodaření a hospodaření podle rozpočtu 
- vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím 
- pravomoc zastupitelstva a činnost jeho orgánů 
Z této kontroly pak vzešel návrh na opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 
Podle závěru ověřovatele nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle zákona o 
obcích a zjištěné nedostatky neměly za následek neprůkaznost vedení účetnictví. 
Starosta vyslovil pochvalu a poděkování finančnímu odboru.  
Ve vztahu k činnosti zastupitelstva a jeho orgánů byl vytknut jeden stále se opakující 
nedostatek, a to nečinnost kontrolního a finančního výboru.  
  

ZM/2002/06/063 
ZM projednalo zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Králíky za rok 
2001 a vyjadřuje souhlas s hospodařením bez výhrad. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.3 Prodej akcií České spořitelny 

     Bod uvedl Ing. Zima. 

     V minulosti jsme prodali již akcie distribučních společností plynu a el. energie. Ty jsme 
prodali prostřednictvím sdružení měst a obcí, které bylo za tímto účelem zřízeno. Prodej 
akcií ČS přes žádné sdružení realizováno nebude, ale musíme se o prodej postarat sami, 
nejlépe prostřednictvím makléřské firmy, která má k tomu oprávnění. Samozřejmě 
takováto firma má nejlepší a nejrychlejší informace z kapitálového trhu a může posoudit, 
kdy je nejvhodnější akcie prodat.  

 
ZM/2002/06/064 
ZM schvaluje prodej akcií ČS a pověřuje starostu realizací tohoto prodeje 
prostřednictvím oprávněné makléřské firmy. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
 
3.4 Návrh novely Vyhlášky o místním poplatku za provoz systému sběru, shromažďování,   

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
      Bod uvedl Ing. Dostálek  

     Projednání bodu je navrhujeme na základě některých reakcí občanů města, ale i 
z porovnání, jakým způsobem funguje podobná vyhláška v okolních městech a obcích. 
Naše vyhláška se nám jeví nejtvrdší a proto navrhujeme některé úlevy. Měla by tam být 
úleva ve výši 50% pro studenty, kteří prokazatelně doloží, že v pracovních dnech se 
nezdržují v místě trvalého pobytu, 50% u osob nad 70 let a 100% úleva u osob, kteří žijí 
mimo republiku. Z celkových ročních příjmů z těchto poplatků ve výši 1,8 mil Kč bychom 
z rozpočtu města na úlevy vynaložili částku 140 000 Kč. 



 4

 
Po diskuzi a připomínce tajemníka (legislativní a procesní důvody) doporučil starosta odložit 
projednání návrhů  změn  na příští jednání ZM.  Navrhovatel s tímto postupem souhlasil. 
 
 
4. Vstupy poslanců  
 
    Z projednávaných bodů nevznikla žádná usnesení. 
 
 
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ZM.  
 
zapsal L.Tóth  
 
ověření zápisu: 
 
 
 
 
 p. Škarka            ……………………………   
 
 
 
 
Ing. Dostálek         ……………………………....... 

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