
Město Králíky 
 

Zápis z mimořádného jednání č. 05 
Zastupitelstva města 

ze dne 6.5.2002 

 

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

Omluven: MUDr. Dragoun, Ing. Šašek, p.Juránek, Ing.Dostálek, p.Škarka, 
Za MěÚ:                         Ing. Toman, pí Pecháčková 

      
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu, schválení programu 
02. Hlavní jednání 
      2.1 Přijetí příslibu investičního úvěru 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou p. Pecháček a pí Ettelová 
S navrženým programem všichni přítomní souhlasili. 
 

02. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
 
2.1 Přijetí příslibu investičního úvěru  

 
    Bod uvedl Ing. Zima 

Na minulém zasedání Zastupitelstva města jsme podali informaci, že byl vypracován a 
schválen Program rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské hornatiny. Tento dlouhodobý 
strategický plán rozvoje našeho regionu obsahuje také náš záměr vybudovat v Králíkách 
plochy pro využití volného času. Ty by se měly stavět samostatně v jednotlivých etapách, 
kdy každá z těchto etap by obsahovala plochy pro využití volného času a to takovéhoto 
charakteru: 

1. areál pro využití volného času za bílou školou – jedná se o víceúčelový stadion pro 
zimní a letní sporty (lední hokej, on-line hokej, lehkoatletické disciplíny, míčové 
kolektivní sporty, apod.) včetně veškerého zázemí, jako jsou šatny, sociály a 
klubovna. 

 2. plocha nad fotbalovým hřištěm – zde by se mělo postavit tréninkové hřiště, dráha pro 
hasiče, zpevněný ovál pro kolečkové brusle, kurty, nástupní místo pro běžecké trasy 
apod. 

3. sportovní hala – na místě současné sokolovny, která by splňovala parametry pro 
míčové sporty  

4. areál pro relaxaci a oddech – na místě zdejšího letního kina a koupaliště. Postupně by 
se měl vybudovat objekt s bowlingem, squaschem, restaurací a objekt pro balnea 
provoz (masáže, koupele, fitnes, bazén, apod.) 

5. ostatní plochy – to jsou dětská hřiště, sportoviště různého druhu na vesnicích, apod. 
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Na první z těchto etap jsme vypracovali projekt a budeme podávat žádost na finanční dotaci 
z evropského fondu SAPARD. Celý projekt bude mít hodnotu 22,6 mil Kč a budeme-li 
úspěšní, můžeme dostat finanční příspěvek až do výše téměř 19 mil Kč. Podle metodiky 
Evropské unie však lze obdržet dotaci až po kolaudaci. Zda ji však dostaneme budeme vědět 
již během dvou měsíců. Podle toho pak můžeme postavit areál celý nebo některou její část. 
K podání žádosti o dotaci z fondu SAPARD je třeba mít doloženo, že máme krátkodobě 
zajištěno financování v plné výši. Proto finanční odbor provedl výběrové řízení na peněžní 
ústavy, které nabídly podmínky za jakých by nám tento krátkodobý úvěr poskytly. Nejlepší 
podmínky předložila Komerční banka, které bychom ve zvláštním splátkovém kalendáři 
zaplatily první splátkou tu část, kterou dostaneme z fondu SAPARD a zbytek by se platil 
sjednaným standardním splátkovým kalendářem.     
 
ZM/2002/05/057  
Zastupitelstvo města Králíky schvaluje přijetí příslibu investičního úvěru ve výši 
23000000 Kč od Komerční banky, a.s. Ústí nad Orlicí, s dobou splatnosti 6 let, určeného 
na financování výstavby “Areál pro využití volného času” – 1. etapa (sportovní areál). 
Následný úvěr bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy města a krycími 
blankosměnkami v počtu 5 kusů. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ZM.  
 
zapsal L.Tóth  
 
ověření zápisu: 
 
 
 
 
 p. Pecháček   ……………………………   
 
 
 
 
pí Ettelová         ……………………………....... 

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