
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 02 
Zastupitelstva města 

ze dne 25.2.2002 

 

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, 

Nepřítomni: MUDr. Dragoun, p.Zezulka, p.Macko, p. Pecháček 
Za MěÚ:                         ing. Toman, pí Kubíčková, pí Bartíková, pí Pecháčková, p. Čuma, pí 

Nosková, pí Hamalová 
      

 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu, schválení programu 
02. Zprávy z jednání z Rady města 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 
      3.2 Návrh na změnu č.2/2002 části územního plánu Králíky  
      3.3 Rozpočet na rok 2002 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou Ing. Rýc, Ing. Strnad 
Do programu byl navržen nový bod - Návrh na změnu č.2/2002 části územního plánu 
Králíky. S navrženou změnou programu 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 obsazeného bytu č. 3 v čp. 146 v ulici Pivovarská v Králíkách 

MO zveřejnil nabídku prodeje obsazeného bytu č. 3 v čp. 146 a spoluvlastnického podílu 
ve výši 307/1000 na st.p.č. 248/1 a p.p.č. 2072/51 v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena 
88.046,-- Kč. O koupi bytu projevili zájem dva zájemci - pan Čeřen, Horní Orlice 84 a 
manželé Borovičkovi, Králíky 146. Po rozlepení obálek rozhodla RM prodat uvedený byt 
panu Jaroslavu Čeřenovi, Horní Orlice 84, který nabízí cenu 130.100,-- Kč. RM 
s prodejem souhlasí. 

ZM/2002/02/020  
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 3 v čp. 146 v ul. Pivovarská a spoluvlastnického 
podílu ve výši 307/1000 na st.p.č. 248/1 a p.p.č. 2072/51 vše v k.ú. Králíky panu 
Jaroslavu Čeřenovi, Horní Orlice 84 za kupní cenu 130.100,-- Kč. 
Hlasování: 
10:0:0 
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3.1.2 Prodej bytu č. 2 v čp. 268 v ulici Hluboká v Králíkách 

MO zveřejnil nabídku prodeje obsazeného bytu č. 2 v čp. 268 a spoluvlastnického podílu 
ve výši 162/1000 na st.p.č. 148 v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena 55.559,-- Kč. O 
koupi bytu projevil zájem jeden zájemce - paní Eva Tomanová, Červená Voda 439, která 
nabízí stejnou částku. RM s prodejem souhlasí. 

ZM/2002/02/021  
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 2 v čp. 268 v ul. Hluboká a spoluvlastnického 
podílu ve výši 162/1000 na st.p.č. 148 vše v k.ú. Králíky paní Evě Tomanové, Červená 
Voda 439 za kupní cenu 55.559,-- Kč. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
 
3.1.3 Prodej pozemku p.p.č. 71/11 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku požádali manželé Novákovi, Králíky 489 za účelem výstavby RD. Jedná 
se o pozemek v ulici Kosmonautů v Králíkách. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 
Kupní cena 166.640,-- Kč. 

ZM/2002/02/022  
ZM schvaluje prodeje pozemku p.p.č. 71/11 v k.ú. Králíky manželům Jaromíru a 
Dagmar Novákovým, Králíky 489 za kupní cenu ve výši 166.640,-- Kč. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
 
3.1.4 Prodej movitých věcí z objektu čp. 272 v k.ú. Králíky 

Realitní kancelář Stavoinvesta Ústí nad Orlicí zprostředkovala uzavření kupní smlouvy na 
nemovitost čp. 272 na st.p.č. 151/1 a st.p.č. 151/1 v k.ú. Králíky mezi Městem Králíky a 
panem Zdeňkem Faltou, Králíky 307 a Ing. Zdeňkou Kyllarovou, Králíky 82. Při 
zveřejnění inzerátu a sepisu kupní smlouvy čerpala real. kancelář ze znaleckého posudku, 
ve kterém byl uveden údaj, že v přístavku je osazen výtah z přízemí do prvního patra. Při 
předání nemovitosti dne 19.02.2002 bylo zjištěno, že výtah ve výtahové šachtě zřejmě 
nikdy nebyl. Noví vlastníci se cítí poškozeni, jelikož je pro ně výtah nepostradatelný 
z hlediska zásobování plánované prodejny potravin. 
MO navrhl řešit situaci v rámci úpravy kupní smlouvy na movité věci a to ponížit kupní 
cenu o 50.000,-- Kč. RM s tímto postupem souhlasí. 

ZM/2002/02/023  
ZM revokuje usnesení ZM/2001/13/170 a schvaluje prodej movitých věcí v objektu čp. 
272 v k.ú. Králíky panu Zdeňku Faltovi, Králíky 307 a paní Ing. Zdeňce Kyllarové, 
Králíky 82 za kupní cenu ve výši 50.000,-- Kč.  
Hlasování: 
10:0:0 
 
 
3.1.5 Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 711 v k.ú. Dolní Hedeč a p.p.č. 2107 v k.ú. Králíky 

MO na základě požadavku odboru VTSM požádal o bezúplatný převod pozemků aleje 
v Králíkách od ČR-Okresního úřadu Ústí nad Orlicí. Pozemky jsou součástí památkové 
zóny a na pozemcích se nachází památné stromořadí s komunikací, stromořadí je 
rekonstruováno z rozpočtu města. 
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ZM/2002/02/024  
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 711 v k.ú. Dolní Hedeč a p.p.č. 2107 
v k.ú. Králíky od ČR-Okresního úřadu Ústí nad Orlicí.  
Hlasování: 
10:0:0 
 
 
3.1.6 Nákup pozemků st.p.č. 302, p.p.č. 1571 a p.p.č. 1382/3 v k.ú. Dolní Boříkovice 

Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků fotbalového hřiště v Dolních Boříkovicích. 
Vlastníkem pozemků je pan Fajgl z Jablonného nad Orlicí. Pozemek p.p.č. 1571 je 
přístupovou cestou na hřiště, st.p.č. 302 je zastavěn stavbou obč. vybavenosti a pozemek 
p.p.č. 1382/3 tvoří zázemí hřiště (lavičky, tréninkové hřiště apod.). Celková výměra 
pozemků je 3740 m2, návrh kupní ceny je 25.000,-- Kč. 

 
ZM/2002/02/025 
ZM schvaluje nákup pozemků st.p.č. 302, p.p.č. 1571 a p.p.č. 1382/3 v k.ú. Dolní 
Boříkovice od pana Ladislava Fajgla, Jablonné nad Orlicí 517 za kupní cenu ve výši 
25.000,-- Kč. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
 
3.1.7 Změna obsahu věcných břemen navázaných na nemovitost čp. 816 v k.ú. Králíky 

V souvislosti s prodejem nemovitosti čp. 816 na st.p.č. 1391/1 a st.p.č. 1391/1 v k.ú. 
Králíky je třeba změnit obsah věcných břemen, která jsou navázána pro oprávněnou a.s. 
Teslamp Holešovice v návaznosti na vlastnictví nemovitosti čp. 815. Změna obsahu 
vychází ze skutečnosti, že věcná břemena zavazují město Králíky jako takové, ale jsou 
navázány na nemovitost čp. 816 a dále došlo např. k zániku ČOV.  
Jedná se o tato věcná břemena: 

 právo trvalého užívání parcel č. 675/22 a 675/31 v k.ú. Králíky jako komunikace 
k ubytovně Teslamp čp. 815 na st.p.č. 1391/2 

 právo trvalého užívání přípojky el. energie, plynu, vody, ČOV a kanalizace pro 
ubytovnu Teslamp čp. 815 na st.p.č. 1391/2 

 právo odvádět z ubytovny Teslamp odpadní vodu do ČOV a kanalizace. 
MO navrhuje navázat věcná břemena zavazující město Králíky na jiné nemovitosti - 
pozemky. 

 
ZM/2002/02/026  
ZM schvaluje změnu obsahu věcného břemene u nemovitosti čp. 816 na st.p.č. 1391/1 
v k.ú. Králíky: 

 právo trvalého užívání přípojky el. energie, plynu a vody pro ubytovnu Teslamp 
Holešovice čp. 815 na st.p.č. 1391/2 v k.ú. Králíky. 

Zároveň ZM schvaluje zřízení věcných břemen pro oprávněnou a.s. Teslamp 
Holešovice: 

 u parcely č. 675/22 v k.ú. Králíky právo trvalého a bezplatného užívání jako 
komunikace k ubytovně Teslamp čp. 815 na st.p.č. 1391/2 v k.ú. Králíky 

 u parcely č. 675/24 v k.ú. Králíky právo odvádět z ubytovny Teslamp čp. 815 na 
st.p.č. 1391/2 v k.ú. Králíky odpadní vodu do kanalizace. 

Hlasování: 
10:0:0 
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3.1.8 Ručení za úvěr pana Ing. Karla Vlasáka - informace 

Dne 21.02.2002 proběhlo v kanceláři našeho právního zástupce další jednání se 
zástupcem KB. Byla testována možnost převodu pohledávky na město prostřednictvím 
třetí osoby. Toto řešení se zatím ukazuje jako drahé jak pro KB, tak i pro Město. Pokud 
se neobjeví nabídka na levnější cestu tímto způsobem, nebude se realizovat. Mezitím 
vzniká možnost (s příslibem spolupráce pana Vlasáka), že by KB realizovala pohledávku 
přímo. Toto řešení nevyžaduje mít v rozpočtu připraveny prostředky ve výši 1,3 mil Kč.    

 

  

3.2 Návrh na změnu č.2/2002 části územního plánu Králíky – změny a doplňky ÚPSÚ 
Králíky 1996 

Na základě dohody mezi Městem Králíky a Východočeskou plynárenskou a.s. Litomyšl, 
která v roce 2002 uvažovala o kompletní rekonstrukci regulační stanice VTL RS II 
v Králíkách (ulice Leoše Janáčka), dojde k uvolnění pozemku po pravé straně ulice směrem 
ke 42 b.j. čp. 815 a 816 v Králíkách. Vzhledem k tomu, že čistírna odpadních vod pro 42 b.j. 
byla již zrušena, je možné využít uvolněný pozemek pro účely individuální bytové výstavby 
(rodinné domky).  

Bezprostředním podnětem ke zpracování změny územního plánu byl návrh na stavební 
úpravy regulační stanice ze strany VČP a.s. Litomyšl, spočívající v kompletní výměně 
objektu a zmenšení jeho ochranného pásma, současně s potřebou přeložky  vysokotlakého a 
středotlakého vedení plynovodu na pozemku p.p.č. 661/1 kvůli plánované výstavbě 
sportoviště v areálu zdraví.  

Dále se návrh týká změny definice plochy území pro bydlení smíšeného městského typu 
v lokalitě na Skřivánku. Dosavadní definici “výhledová plocha”  je nutné změnit na 
“návrhová plocha” zástavby. Je to nutné z důvodu žádosti o bezplatný převod pozemků ve 
výše uvedené lokalitě od Pozemkového fondu. 

Za předpokladu schválení návrhu bude vypracováno zadání změny č. 1/2002, následně  
veřejně projednáno, schváleno na ZM a na základě stanovisek správních úřadů a správců sítí 
bude vypracován koncept změny, který bude opět veřejně projednán a posléze schválen ZM.  
 
ZM/2002/02/027 
MZ souhlasí s návrhem na vypracování zadání 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. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
 
 
3.3 Rozpočet na rok 2002 

Bod uvedl Ing. Zima. 

Při koncipování rozpočtu jsme brali do úvahy především platné závazky města 
(smlouvy, daňové odhady, splátky úvěrů apod.) a dále jsme se snažili uspokojit 
požadavky městských organizací, školských zařízení, jednotlivých odborů radnice a 
různých spolků města (např. sport). Vycházeli jsme přitom z naší finanční strategie, 
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sledující poměr provozu a investic, dluhovou službu apod. Strategie rozpočtu by měla 
zajistit zdravé finance i s ohledem na příští zastupitelstvo.  
Ze struktury příjmů a výdajů je vidět, že významnou část výdajů města spotřebuje 
samotný chod města (provozní výdaje). Do této skupiny se zahrnují náklady 
příspěvkových organizací, mateřských a základních škol, sociální dávky, dopravní 
obslužnost, čistota města, osvětlení a mnoho dalších. Z grafu o dluhové službě, nebo-li 
relativních splátkách úvěrů je patrné, že odráží naše závazky v době výstavby ČOV a 
dalších vlastních investic. Financování je však zdravé a za posledních 8 let se koeficient 
dluhové služby podle kritérií pro dotace pohyboval mezi 0,06 a 0,12 (akceptovaný je do 
0,15).  
Z důvodu nedostatečných příjmů nejsou bohužel do rozpočtu zahrnuty některé akce, 
které si vyžadují naši finanční spoluúčast k dotacím. Především jde o akci “Regenerace 
panelového sídliště”. Navíc nebude pravděpodobně v celé částce naplněna kapitola 
nájemné za školní budovy. Krajský úřad, který v tomto roce přebírá kapitolu školství, 
nebude vázán dosavadními smlouvami. S ohledem na potřeby Gymnázia, Zvláštní školy 
a ZUŠ budeme tento týden jednat na Krajském úřadě o nových smlouvách, které by 
neměly ohrozit provoz a chod těchto škol. 
 
V současnosti pracujeme na několika projektech, které mají naději na získání finančních 
zdrojů řádově v několika desítkách miliónů. Jedním z nich je výstavba ploch pro využití 
volného času návštěvníků regionu Králické kotliny. Jde o otevřené i kryté sportovní 
plochy, hřiště, terény apod., využitelné pro vícedenní turismus i pro místní obyvatele 
regionu. Dalším projektem je výstavba Králické Pevnostní Oblasti (KPO). V případě, že 
budeme úspěšní, byly by pro následující Zastupitelstvo, ale hlavně pro budoucnost 
Králicka zajištěny významné rozvojové podmínky. Realizace těchto projektů však bude 
dlouhodobější záležitost možná i na několik let. 
 
S rozpočtem pak také souvisí prodej podílu ve společnosti Ekola České Libchavy s.r.o. 
V květnu loňského roku jsme přijali usnesení o naší připravenosti prodat podle 
nabízených podmínek část našeho podílu ve společnosti Ekola. V průběhu roku došlo 
k několika jednáním, na kterých se dohodly podmínky prodeje. V první řadě jsme podle 
zákona povinni nabídnout své podíly ostatním spoluvlastníkům, což je asi deset měst a 
obcí. Zároveň musíme nabídku zveřejnit na Úřední desce a pak teprve můžeme náš 
podíl prodat společnosti Marius Pedersen, která nabízí za 1% podílu 420 000 Kč. Náš 
podíl ve společnosti činí 3,36 %, tj. přibližně 1 411 000 Kč. 
 

ZM/2002/02/028 
ZM schvaluje rozpočet města na rok 2002 a to na straně příjmů ve výši 72 285 000 Kč, 
na straně výdajů 67 954 000 Kč a financování ve výši 4 331 000 Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 

 
ZM/2002/02/029 
ZM schvaluje prodej 100% svého podílu ve společnosti Ekola České Libchavy s.r.o. za 
cenu minimálně 420 000 za 1% podílu. 
Hlasování: 
11:0:0 
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Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
 
zapsal L.Tóth  
 
ověření zápisu: 
 

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