
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 04 
Zastupitelstva města 

ze dne 22.4.2002 

 

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 

Nepřítomni: MUDr. Dragoun, p.Zezulka, Ing. Strnad (omluven) 
Za MěÚ:                         Ing. Toman, pí Kubíčková 

      
 
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 Ekola – nabídka podílu akcií 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou p. Macko a p. Špiler 
Do programu navrhnul Ing. Toman doplnit bod s názvem “novela vyhlášky o místních 
poplatcích”.  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. 278/3 v k.ú. Králíkách 

Na základě rozhodnutí ZM předkládá MO opětovně ke schválení prodej celého 
zbytkového pozemku u parkoviště v Moravské ulici. O prodej celého zbytkového pozemku 
požádali manželé Obrovi z Chocně, kteří vlastní přilehlou zahradu. Původní zájemce pan 
Jan Reichl se k rozhodnutí ZM o prodeji celého zbytkového pozemku nevyjádřil, na 
jednání ZM požádal osobně o část pozemku. Dne 08.04.2002 dodatečně podal pan Reichl 
žádost o koupi celého pozemku. 

 
ZM/2002/04/045  
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 278/3 v k.ú. Králíky manželům Zdeňku a Janě 
Obrovým, Choceň 623 za kupní cenu 11.730,-- Kč. 
Hlasování: 
9:0:3 
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3.1.2 Prodej obsazeného bytu č. 7 v čp. 302 v ul. Červenovodská v k.ú. Králíky 

MO zveřejnil nabídku prodeje obsazeného bytu č. 7 v čp. 302 v Králíkách. Nabídková 
kupní cena byla 53.644,-- Kč. O koupi bytu projevili zájem dva zájemci, kteří doručili ve 
stanoveném termínu obálky. Po rozlepení obálek bylo konstatováno, že nejvyšší nabídka a 
to 82.000,-- Kč je od paní Evy Holubcové, Králíky 347. RM s prodejem souhlasí. 

 
ZM/2002/04/046  
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 7 v čp. 302 a spoluvlastnického podílu ve výši 
86/1000 na st.p.č. 182/1 vše v k.ú. Králíky paní Evě Holubcové, Králíky 347 za kupní 
cenu ve výši 82.000,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.3 Prodej pozemku st.p.č. 110  v k.ú. Dolní Lipka 

    O koupi pozemku pod stavbou požádal pan Josef Bednář, Dolní Lipka 50 za účelem 
legalizace stavby. Jedná se o zahradní domek. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena 3.530,-- Kč. 

 
ZM/2002/04/047  
ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 110 v k.ú. Dolní Lipka manželům Věře a Josefu 
Bednářovým, Dolní Lipka 50 za kupní cenu ve výši 3.530,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.4 Prodej pozemků st.p.č. 81, p.p.č. 286/22 a p.p.č. 286/28 v k.ú. Dolní Lipka 

O koupi pozemků požádala společnost s r.o. PREXIM DIESEL se sídlem v Praze 9. 
Žadatel zároveň jednal s Konzumem Ústí nad Orlicí o prodeji objektů. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena 112.500,-- Kč. RM s prodejem souhlasí. 

 
ZM/2002/04/048  
ZM schvaluje prodej pozemků st.p.č. 81, p.p.č. 286/22 a p.p.č. 286/28 vše v k.ú. Dolní 
Lipka společnosti s r.o. PREXIM DIESEL, se sídlem Peluškova 1399, Praha 9 za kupní 
cenu ve výši 112.500,-- Kč. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.5 Záměr prodeje části pozemku st.p.č. 153/1 v k.ú. Králíky 

O koupi části pozemku požádal pan Lukáš Klíma, Králíky 664 za účelem zřízení 
přístupové cesty k objektu na st.p.č. 152/3 v k.ú. Králíky a zeleně na zbytku pozemku. 
Odbor VTSM souhlasí s převodem za podmínky oddělení jen po hranu stávajícího objektu, 
prostor k místní komunikaci je nutno zachovat, rovněž SÚ MěÚ Králíky s dělením parcely 
souhlasí. RM s prodejem části pozemku souhlasí. 

 
ZM/2002/04/049  
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku st.p.č. 153/1 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
12:0:0 
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3.1.6 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 494/4 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku požádal pan Josef Hošpes, Králíky 69 za účelem zřízení přístupové 
komunikace ke garáži u nemovitosti, kterou vlastní. Odbor VTSM souhlasí s převodem, 
rovněž RM souhlasí s prodejem. 

 
ZM/2002/04/050  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 494/4 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.7 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 796 a 809 v k.ú. Červený Potok 

O koupi pozemků požádal pan Václav Doleček, Králíky 156 za účelem scelení pozemků. 
Odbor VTSM s prodejem souhlasí, rovněž tak  RM. 

 
ZM/2002/04/051  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 796 a 809 v k.ú. Červený Potok a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.8 Prodej pozemků st.p.č. 208, p.p.č. 1228, 1229 a části p.p.č. 1382 v k.ú. Horní Lipka  

O koupi pozemků si v minulosti požádal pan Jaromír Hutař ze Šumperka a zastupitelstvo 
schválilo prodej těchto pozemků. Bohužel ze zdravotních důvodů je nucen od koupě 
odstoupit a souhlasí s tím, aby pozemky koupili manželé Urbanovi ze Šumperka, kteří 
vlastní chalupu a pozemky v bezprostřední blízkosti předmětných pozemků. Manželé 
Urbanovi o koupi pozemků požádali.  
Jelikož byl již schválen prodej pozemků, navrhuje MO revokovat usnesení ZM, RM 
s tímto postupem souhlasí. 

 
ZM/2002/04/052  
ZM revokuje usnesení ZM/2001/04/060 a schvaluje prodej pozemků st.p.č. 208, p.p.č. 
1228, 1229 a části p.p.č. 1382 v k.ú. Horní Lipka manželům Jarmile a Jiřímu 
Urbanovým, Šumperk 35 za kupní cenu ve výši 30,-- Kč/m2+náklady spojené 
s převodem. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.9 Bezúplatný převod pozemků st.p.č. 789, st.p.č. 790, p.p.č. 653/2 a p.p.č. 651/2 v k.ú. 

Králíky 

RM pověřila majetkový odbor jednáním s TJ Jiskra Králíky o majetkoprávním vypořádání 
pozemků a staveb fotbalového a tenisového hřiště. V rámci plánované investice do hřišť by 
bylo vhodné převést nemovitosti na město Králíky a zároveň s převodem pozemků by se 
vyřídil i zápis staveb do katastru nemovitostí. Pozemky jsou v současné době vedeny na 
ČR-Okresní úřad Ústí nad Orlicí, uživatelem pozemků a staveb je TJ Jiskra Králíky. TJ 
Jiskra Králíky souhlasí s bezúplatným převodem na město Králíky. 

 
 
ZM/2002/04/053  
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ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků st.p.č. 789, st.p.č. 790, p.p.č. 653/2 a p.p.č. 
651/2 v k.ú. Králíky od ČR-Okresního úřadu Ústí nad Orlicí na město Králíky. 
Hlasování: 
12:0:0 

3.2 Podíl ve společnosti Ekola České Libchavy 

Bod uvedl starosta Ing. Zima. 

ZM schválilo na svém minulém zasedání prodej celého svého podílu ve společnosti Ekola 
České Libchavy s.r.o. Podle zákona však je naší povinností nejdříve náš podíl nabídnout 
ostatním společníkům. V případě nezájmu společníků můžeme svůj podíl prodat jinému 
zájemci. Stejný postup uplatňují i jiní společníci - města a obce, kteří nám nabízejí své podíly. 
Je potřeba, aby se ZM k těmto nabídkám vyjádřilo a přijalo usnesení, kterým odmítáme nákup 
podílů společnosti Ekola České Libchavy. 
 
ZM/2002/04/054 
ZM Králíky neschvaluje nákup podílů společnosti Ekola České Libchavy, s.r.o. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.3 Vyhláška o místních poplatcích 

     Bod uvedl tajemník Ing. Toman. 

Při novelizaci vyhlášky o místních poplatcích začátkem letošního roku jsme se nezabývali 
některými články, u kterých nebyl důvod ke změně (poplatek ze psů, z ubytovací kapacity a 
veřejného prostranství). V připomínkovém řízení ze strany Okresního úřadu však došlo 
k zásadním připomínkám právě k těmto článkům s odůvodněním, že takové znění nemá oporu 
v zákoně. 
 
ZM/2002/04/055 
ZM schvaluje novelu vyhlášky č.1/2002 o místních poplatcích takto: 
Čl.2, odst.4 zní: “Vlastník psa je povinen do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové 
povinnosti ohlásit Městskému úřadu své jméno a příjmení, případně název právnické 
osoby a bydliště nebo sídlo. Povinnost oznámit tyto údaje má i majitel, jehož pes je od 
poplatku osvobozen a tuto skutečnost musí prokázat. V této lhůtě je rovněž povinen 
ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození od 
poplatku ze psa.    
Čl.2, odst.5 na konec odstavce se vkládá věta: “Splatnost poplatku je do 15 dnů ode dne 
ohlášení.” 
Čl.2, odst.6 vypouští se věta: “Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit 
poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost poplatník oznámil.” 
ČL.2, odst.7 vypouští se věta: “Ztrátu nebo odcizení známky je majitel psa povinen 
nahlásit nejpozději do 15 dnů, MěÚ – finanční odbor vydá známku náhradní.” 
Čl.3, odst.5 se vypouští RČ 
Čl.4, odst.6 poslední věta se mění takto: “Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení 
nebo název právnické osoby a bydliště nebo sídlo.” 
 
ZM ukládá vydat úplné znění vyhlášky o místních poplatcích 3/2002. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
4. Vstupy poslanců (pouze ty, u kterých je nutné přijmout usnesení) 
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Ing. Zima   

- v minulém týdnu byl dopracován a kompletně předán dokument “Program rozvoje Králické 
kotliny a Bukovohorské pahorkatiny”. Tento dokument je nutný jako podkladový materiál pro 
žádosti o dotace v rámci příslušného programu podpory z EU. Na minulém zasedání ZM jsme 
informovali o tom, že v rámci regionu se podávají tři žádosti; “Rekonstrukce parkoviště 
v Čenkovicích”, “Sociální zařízení na koupališti v Jablonném nad Orlicí” a třetí je naše žádost 
na “Areál pro využití volného času v Králíkách”. Na žádosti se intenzivně pracuje, protože 
musí být dokončena do 15.května. Pokud budeme úspěšní, můžeme dostat z programu 
SAPARD až 75% dotací na výstavbu areálu. Podle metodiky tohoto programu jsou tyto 
dotace  poskytnuty až po realizaci a zaplacení stavby. Proto je potřeba mít zajištěné 
krátkodobé překlenovací zdroje – závazný příslib krátkodobého úvěru – kterým bychom 
v žádosti doložili naši připravenost finančně ukončit celý projekt.    
 
ZM/2002/04/056 
ZM Králíky pověřuje starostu města jednáním o vydání závazného příslibu úvěru na 
realizaci projektu “Areál pro využití volného času Králíky”. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
Starosta Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
 
zapsal zástupce starosty Ing. L.Tóth  
 
ověření zápisu: 
 
 
 
 
 p. Macko   ……………………………   
 
 
 
 
p. Špiler         ……………………………....... 

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