
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 03 
Zastupitelstva města 

ze dne 25.3.2002 

 

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

Nepřítomní: MUDr. Dragoun, p.Zezulka, na část jednání Ing. Dostálek 
Přítomní za MěÚ:         Ing. Toman, pí Kubíčková, pí Pecháčková, p. Knettig 

      
 
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 Účetní uzávěrka za rok 2001 
      3.3 Půjčky z fondu rozvoje bydlení 
      3.4 Termíny sběrných dvorů 
      3.5 Podpora investic z programu rozvoje Králické kotliny  
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou Ing. Šašek, p. Pecháček 
S navrženým programem 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 volného bytu č. 1 v čp. 595 v ulici Nové domovy v Králíkách 

MO zveřejnil nabídku prodeje volného bytu č. 1 v čp. 595 a spoluvlastnického podílu ve 
výši 239/1000 na st.p.č. 763 v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena byla 130.890,-- Kč. O 
koupi bytu projevilo zájem devět zájemců, doručeno ve stanoveném termínu bylo 6 obálek. 
Po rozlepení obálek rozhodla RM prodat uvedený byt manželům Zdeňkovi a Aleně 
Votavovým, Červená Voda 464, kteří nabídli nejvyšší cenu a to 276.000,-- Kč. 

ZM/2002/03/030  
ZM schvaluje prodej volného bytu č. 1 v čp. 595 v ul. Nové domovy a spoluvlastnického 
podílu ve výši 239/1000 na st.p.č. 763 v k.ú. Králíky manželům Zdeňkovi a Aleně 
Votavovým, Červená Voda 464 za kupní cenu 276.000,-- Kč. 
Hlasování: 
13:0:0 

 1



 2

3.1.2 Prodej pozemku p.p.č. 71/12 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku požádala slečna Miroslava Vostrčilová, Králíky 742 za účelem výstavby 
RD. Jedná se o pozemek v ulici Kosmonautů v Králíkách. ZM schválilo tento pozemek 
žadateli, který posléze od koupi odstoupil, proto je třeba usnesení ZM revokovat. 

 
ZM/2002/03/031  
ZM revokuje usnesení ZM/2001/04/059 a schvaluje prodej pozemku p.p.č. 71/12 v k.ú. 
Králíky slečně Miroslavě Vostrčilové, Králíky 742 za kupní cenu ve výši 163.055,-- Kč. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.1.3 Prodej pozemku p.p.č. 278/3 v k.ú. Králíky 

Na základě rozhodnutí ZM zveřejnil MO záměr prodeje 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. RM schválila prodej 
pozemku manželům Obrovým a uložila MO jednat s panem Reichlem o výpovědi nájemní 
smlouvy. Návrh kupní ceny 15.420,-- Kč. 

Pan Reichl se dostavil na jednání zastupitelstva a požádal osobně o část pozemku. 
 
ZM/2002/03/032 
ZM souhlasí s rozdělením zbytkového pozemku u parkoviště v Moravské ulici. 
Hlasování: 
5:0:8  (návrh nebyl přijat) 
 
Návrh na odložení projednávaného bodu na příští jednání ZM    
Hlasování: 
11:0:2      návrh byl přijat  
 
3.1.4 Záměr prodeje části pozemků p.p.č. 447/1, p.p.č. 1902/5 a p.p.č. 2205/7 v k.ú. Králíky 

O koupi části pozemků p.p.č. 447/1, p.p.č. 1902/5 a p.p.č. 2205/7 v k.ú. Králíky opětovně 
požádal pan Zdeněk Votava, Červená Voda 464 za účelem realizace svého 
podnikatelského záměru. Zároveň požádal město o souhlas s převodem pozemku p.p.č. 
448/2 v k.ú. Králíky, který je v majetku státu. Odbor VTSM s navrženým využitím 
souhlasí, při umístění a arch. řešením je nutná konzultace s odborem VTSM a SÚ. RM 
s prodejem souhlasí. 

 
ZM/2002/03/033  
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemků p.p.č. 447/1, p.p.č. 1902/5 a p.p.č. 2205/7 
v k.ú. Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.1.5 Záměr prodeje pozemku st.p.č. 110 v k.ú. Dolní Lipka 

O koupi pozemku pod stavbou zahradního domku požádal pan Josef Bednář, Dolní Lipka 
50 za účelem legalizace stavby. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, SÚ MěÚ vyřizuje 
žadateli dodatečné povolení.  
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ZM/2002/03/034  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 110 v k.ú. Dolní Lipka a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.1.6 Bezúplatný převod materiálu CO 

HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí nabízí městu bezúplatný převod 
speciálního vojenského materiálu určeného k individuální ochraně obyvatelstva. Vybraný 
materiál, o který projeví obce zájem, bude těmto obcím převeden bezúplatně. Jedná se o 
dětské ochranné vaky, lícnice dětských ochranných masek, lícnice ochranných masek pro 
dospělé a filtry v celkové hodnotě 328.623,-- Kč. 

 
ZM/2002/03/035  
ZM schvaluje bezúplatný převod materiálu CO v celkové hodnotě 328.623,-- Kč od HZS 
Pardubického kraje, územního odboru Ústí nad Orlicí, Hylváty 5. 
Hlasování: 
13:0:0 

 

3.2 Účetní uzávěrka za rok 2001 

Bod uvedla pí Pecháčková. 

Město Králíky hospodařilo v roce 2001 s celkovými příjmy rozpočtu ve výši 83.894 mil 
Kč, což je 125,5% schváleného a 92,7% upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2000 je 
to o 12,8 mil Kč více. Je to způsobeno především změnou systému financování neinvestičních 
nákladů škol zřízených městem a výší globální dotace na dávky sociální péče ve výši 18 mil 
Kč, z čehož nedočerpanou částku ve výši 3,3 mil Kč jsme vrátili do státního rozpočtu. 
Z investičních dotací jsme získali 5,5 mil Kč na úpravu prostranství před školami a 4,9 mil Kč 
na výstavbu domu s pečovatelskou službou. 

Daňové příjmy byly v roce 2001 plněny ve výši 26,8 mil Kč, což je přibližně stejné jako 
v roce 2000. Nedaňové příjmy pak byly plněny ve výši 8,6 mil Kč což je 85% upraveného 
rozpočtu. 

Celkové výdaje rozpočtu města Králíky za rok 2001 činily 80,8 mil Kč, což je 124,9% 
schváleného a 91,4 upraveného rozpočtu. prostředky na kapitálové výdaje byly uvolňovány 
dle skutečných kapitálových příjmů, navíc byly uvolněny prostředky na vypracování projektů, 
jako např. regenerace sídlišť, sportovní areál, terénní úpravy u ZŠ apod. V roce 2001 město 
nefinancovalo žádné akce z mimorozpočtových zdrojů (jako jsou úvěry apod.).       

Rozpočet byl v průběhu roku upravován patnácti rozpočtovými změnami v příjmech i 
výdajích o celkovou částku 23,6 mil Kč. 
 
ZM/2002/03/036 
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet Města Králíky za rok 2001 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. 
Hlasování: 
12:0:0 
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3.3 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 

Bod uvedl Ing. Tóth. 

 Tento bod je možné rozdělit na dvě části: 
1. prodloužení lhůt splatnosti u těch půjček, u kterých jsme na minulém zasedání ZM zvýšili 

jejich výši na 100 tis. Kč 
2. schválení návrhu komise na výši půjček jednotlivým žadatelům   

V termínu bylo podáno celkem 15 žádostí. Komise všechny vyhodnotila a neshledala žádnou, 
která by se z formálního hlediska měla vyřadit. Zájem o půjčky z FRB byl v letošním roce 
poměrně větší než v předcházejících letech a i požadovaná částka překročila částku možnou 
k rozdělení. Ta činila 750 tis. Kč, požadovalo se však 880 tis. Kč. 
Závěr komise:  
- prodloužit lhůtu splatnosti u půjček na obnovu střechy, rekonstrukci topení a zateplení 

obvodového pláště domu na 5 let 
- vzhledem k tomu, že většina žádostí byla na rekonstrukci topení a zateplení domu, 

nepreferovat žádnou ze žádostí a každému žadateli snížit částku o poměrnou část 
 
ZM/2002/03/037 
ZM schvaluje novelu vyhlášky č.1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků 
“Fondu rozvoje bydlení” na území města Králíky v čl. 3, ods.4. takto: 
01 obnova střechy starší 10 let     lhůta splatnosti    5 let 
02  rekonstrukce topení      lhůta splatnosti    5 let 
08 zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let  lhůta splatnosti    5 let 
Hlasování: 
12:0:0 
 
ZM/2002/03/38 
ZM projednalo závěry komise pro poskytnutí půjček z FRB a schvaluje příspěvky pro 
rok 2002 těmto žadatelům: 
Jan Valčík, J.Švermy 714    68 000 Kč 
Hana Springerová, Orlická 678   84 000 Kč 
Miroslav Švec, Heřmanice 12   43 000 Kč 
Helena Makarová, B.Smetany 566   26 000 Kč 
Táňa Stará, Ztracená 9    26 000 Kč 
Miroslav Bříza, 5.května 372   51 000 Kč 
Anton Zima, L.Janáčka 816   84 000 Kč 
Ludmila Remiášová, U Zastávky 400  17 000 Kč 
Eva Holubcová, Valdštejnova 347   43 000 Kč 
Stanislav Jiruška, U Zastávky 401   51 000 Kč 
Věra Jungvirtová, Plynárenská 569  34 000 Kč 
Petra Unzeitigová, J.Nerudy 608   84 000 Kč 
Karel Marek, Zd. Fibicha 800   68 000 Kč 
Josef Oppa, J.Švermy 696    26 000 Kč 
Zdeněk Moravec, 5.května 388   43 000 Kč 
Hlasování: 
12:0:0 
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3.4 Termíny sběrných dvorů 

Bod uvedl p. Knettig. 

Termíny sběrných dvorů doznaly v letošním roce změn a to především v jejich počtu. Snížil 
se počet ve městě ze tří na dva a na obcích ze dvou na jeden. Důvodů je několik: 
1. je nutné snižovat především režijní náklady 
2. občané stále více využívají celoročně otevřený recyklační dvůr v areálu TS 
3. v některých obcích si sami organizují sběr železného šrotu 
4. více odpadu je vždy v jarních měsících. V případě velkého množství odpadu se posádky 

budou věnovat jednotlivým dvorům nebo svážení odpadu z obcí až do večerních hodin 
dokud nebude odpad odvezen 

 
ZM/2002/03/039 
ZM schvaluje termíny sběrných dvorů, recyklačního dvora Technických služeb a 
mobilních sběrných dvorů v roce 2002. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
 
3.5 Podpora investic z programu rozvoje Králické kotliny 

Bod uvedl Ing. Zima 

V loňském roce Sdružení Orlicko získalo dotaci ve výši 200 tis. Kč na vypracování Programu 
rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské hornatiny. Dalších 200 tis. Kč poskytly obce, jichž 
se tento program týká, formou půjčky. Tento program, který se v současné době dokončuje, 
bude zaměřen především na rozvoj infrastruktury, ekonomiky, lidských zdrojů a životního 
prostředí. Součástí programu budou i podprogramy především investičního charakteru, 
realizované jednotlivými obcemi. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekty regionálního 
charakteru, je zapotřebí mít smlouvu o pověření realizací, kterou přijmou všechny ostatní 
obce. V našem případě jich je 12: Králíky, Bystřec, Červená Voda, Čenkovice, Dolní Morava, 
Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Lichkov, Mladkov, Orličky, Těchonín a Výprachtice. 
V letošním roce na základě Programu rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské hornatiny 
budou tři obce podávat žádosti na investiční dotace z programu SAPARD. V obci Čenkovice 
“Rekonstrukce parkoviště Skiareálu Buková hora”, v Jablonném nad Orlicí “Výstavba 
sociálního zařízení koupaliště” a Králíky na “Areály pro využití volného času”.    
 
ZM/2002/03/040 
ZM Králíky souhlasí s uzavřením smlouvy O pověření obce Čenkovice realizací 
podprojektu “Rekonstrukce parkoviště Ski-areálu Buková hora v obci Čenkovice” za 
podmínek podle ustanovení této smlouvy. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
ZM/2002/03/041 
ZM Králíky souhlasí s uzavřením smlouvy O pověření obce Jablonné nad Orlicí 
realizací podprojektu “Výstavba sociálního zařízení koupaliště v Jablonném nad Orlicí” 
za podmínek podle ustanovení této smlouvy. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
4. Vstupy poslanců 



 6

 
Ing. Zima  

Na minulém jednání městského zastupitelstva dne 25.2.2002 byl schválen návrh na 
zadání změny územního plánu Králíky pro: 

a) výhledovou lokalitu pro rozvoj bydlení na severní části města na Skřivánku 
k zařazení do zastavitelného území obce 

b) rozvoj obytné zástavby jižně od vilové čtvrti (u stávající regulační stanice plynu 
STL II) 

Tento návrh zadání změny je potřeba rozšířit o změnu části pravostranné zástavby ulice 
Nádražní z plochy pro drobnou výrobu a  služby na plochu bydlení smíšeného typu.  

Jedná se o lokalitu, tvořenou 2 rodinnými domy vpravo před nádražím a volným prostorem po 
demolici školní družiny. Výjimka z ochranného pásma ČD byla schválena. Vzhledem 
k uvažované změně územního plánu na schválení památkově hodnotných objektů, kde je 
zařazena většina obytných domů na levé straně ulice Nádražní směrem k nádraží ČD, bude 
dostavba obytnými objekty vhodnější. 

Za předpokladu, že bude zadání na vypracování doplňku návrhu schváleno, bude dosud 
vypracované zadání změny č. 1/2002 doplněno, veřejně projednáno a schváleno ZM.  Potom 
bude, na základě stanovisek správních úřadů a správců sítí, vypracován koncept změny a ten 
opět veřejně projednán a pak schválen ZM.  

 

ZM/2002/03/042 
ZM souhlasí s doplněním “Návrhu na vypracování zadáním změny č. 1/2002 doplňku a 
změn ÚPSÚ Králíky – návrh zástavby rodinnými domy v ulici Leoše Janáčka a doplnění 
využití pozemku až po les a změna výhledové plochy zástavby v lokalitě Skřivánek  na 
návrhovou”, a to o změnu části plochy pro drobnou výrobu a služby na plochu pro 
bydlení. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
Revitalizace sídliště panelových domů 

V polovině loňského roku jsme se zabývali možností získat dotace na program revitalizace 
sídlišť panelových domů. K tomu jsme přijali usnesení, ve kterém jsme se zavázali uvolnit 
prostředky z rozpočtu města jako naši finanční spoluúčast. V roce 2001 jsme sice úspěšní 
nebyli, ale tento program pokračuje i letos, kdy šance získat dotaci je poměrně větší.   
Jedná se o první fázi projektu, při které by se provedla rekonstrukce vozovky včetně 
inženýrských sítí, chodníků a osvětlení. Je třeba však k žádosti opět doložit usnesení, které 
v případě její úspěšnosti uvolní finanční prostředky jako naši spoluúčast v letošním roce.   

 
ZM/2002/03/043 
ZM schvaluje v případě uvolnění dotace na revitalizaci panelového sídliště V Bytovkách 
ve městě Králíky finanční spoluúčast z rozpočtu města v roce 2002 ve výši 1,2 mil Kč.  
Hlasování: 
12:0:0 
 
 
 
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
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zapsal L.Tóth  
 
ověření zápisu: 
 
 
 
 
 Ing. Šašek   ……………………………   
 
 
 
 
p. Pecháček         ……………………………....... 

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