
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 01 
Zastupitelstva města 

ze dne 21.1.2002 

 

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

Omluven: MUDr. Dragoun, p.Zezulka, p.Škarka, na část jednání p. Juránek 
Za MěÚ:                         ing. Toman, pí Kubíčková, pí Bartíková, 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 Vyhláška o místních poplatcích  
      3.3 Vyhláška o pronajímání bytů 
      3.4 Fond rozvoje bydlení na rok 2002 
      3.5 Rozpočtové změny 2001  
      3.6 Rozpočtové provizorium a struktura rozpočtu 2002 
      3.7 Změna stanov v Euroregionu Glacensis 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou pí Ettelová, Ing. Dostálek 
S navrženým programem všichni přítomní souhlasili. 
 

02. Zprávy z jednání městské rady 
Se zprávami z jednání rady města seznámil ing. Toman. 

 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 
3.1 Majetkové operace 

 
3.1.1 Prodej bytu č. 4 v čp. 332 v ulici Valdštejnova v Králíkách 

MO zveřejnil nabídku prodeje obsazeného bytu č. 4 v čp. 332 a spoluvlastnického podílu 
ve výši 96/1000 na st.p.č. 312 a p.p.č. 363 v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena 57.753,-- 
Kč. O koupi bytu projevili zájem dva zájemci - paní Knotheová, Králíky 332 a manželé 
Litvikovi, Králíky 693. Po rozlepení obálek rozhodla RM prodat uvedený byt manželům 
Litvikovým, kteří nabízí cenu 60.150,-- Kč. 
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ZM/2002/01/001  
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 4 v čp. 332 v ul. Valdštejnova a 
spoluvlastnického podílu ve výši 96/1000 na st.p.č. 312 a p.p.č. 363 vše v k.ú. Králíky 
manželům Milanu a Jolaně Litvikovým, Králíky 693 za kupní cenu 60.150,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0  
 
3.1.2 Prodej bytu č. 2 v čp. 147 v ulici Pivovarská v Králíkách 

MO zveřejnil nabídku prodeje obsazeného bytu č. 2 v čp. 147 a spoluvlastnického podílu 
ve výši 466/1000 na st.p.č. 249 v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena 78.001,-- Kč. O 
koupi bytu projevil zájem jeden zájemce pan Richard Macko, Králíky 24, který nabízí 
stejnou částku. RM s prodejem souhlasí. 

 
ZM/2002/01/002  
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 2 v čp. 147 v ul. Pivovarská a spoluvlastnického 
podílu ve výši 466/1000 na st.p.č. 249 vše v k.ú. Králíky panu Richardu Mackovi, 
Králíky 24 za kupní cenu 78.001,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0  
 
3.1.3 Prodej bytu č. 4 v čp. 9 v k.ú. Horní Lipka 

MO zveřejnil nabídku prodeje obsazeného bytu č. 4 v čp. 9 a spoluvlastnického podílu ve 
výši 258/1000 na st.p.č. 57 v k.ú. Horní Lipka. Nabídková kupní cena 67.356,-- Kč. O 
koupi bytu projevili zájem nejdříve manželé Halbrštátovi z Červené Vody, prodej byl 
schválen v ZM dne 26.02.2001, kteří posléze od koupi odstoupili. V současné době o 
koupi bytu projevili zájem stávající nájemci manželé Svatoňovi, Horní Lipka 9, kteří 
nabízí za byt stejnou částku. 

  
ZM/2002/01/003 
ZM revokuje usnesení ZM/2001/02/032 ze dne 26.02.2001 a schvaluje prodej obsazeného 
bytu č. 4 v čp. 9 a spoluvlastnického podílu ve výši 258/1000 na st.p.č. 57 vše v k.ú. Horní 
Lipka manželům Miloši a Martině Svatoňovým, Horní Lipka 9 za kupní cenu 67.356,-- 
Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.4 Prodej bytu č. 4 v čp. 246 v ulici Na Příkopě v Králíkách 

MO zveřejnil nabídku prodeje obsazeného bytu č. 4 v čp. 246 a spoluvlastnického podílu 
ve výši 179/1000 na st.p.č. 106 v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena 36.386,-- Kč. O 
koupi bytu projevil zájem jeden zájemce – manželé Petr a Šárka Maťašovští, Králíky 525, 
kteří nabízí stejnou částku. 

 
ZM/2002/01/004  
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 4 v čp. 246 v ul. Na Příkopě a spoluvlastnického 
podílu ve výši 179/1000 na st.p.č. 106 vše v k.ú. Králíky manželům Petru a Šárce 
Maťašovským, Králíky 525 za kupní cenu 36.386,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.5 Prodej bytu č. 5 v čp. 246 v ulici Na Příkopě v Králíkách 
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MO zveřejnil nabídku prodeje obsazeného bytu č. 5 v čp. 246 a spoluvlastnického podílu 
ve výši 323/1000 na st.p.č. 106 v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena 66.999,-- Kč.  
O koupi bytu projevil zájem jeden zájemce – manželé Josef a Terezie Jílkovi, Králíky 246, 
kteří nabízí stejnou částku. 

 
ZM/2002/01/005  
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 5 v čp. 246 v ul. Na Příkopě a spoluvlastnického 
podílu ve výši 323/1000 na st.p.č. 106 vše v k.ú. Králíky manželům Josefu a Terezii 
Jílkovým, Králíky 246 za kupní cenu 66.999,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.6 Prodej pozemku st.p.č. 863 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku požádal pan Zdeněk Mucha, Králíky 275. Jedná se o pozemek - 
zastavěnou plochu pod garáží, kterou vlastní. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
návrh kupní ceny 1.790,-- Kč + náklady spojené s převodem. 

 
ZM/2002/01/06  
ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 863 v k.ú. Králíky panu Zdeňku Muchovi, Králíky 
275 za kupní cenu ve výši 1.790,-- Kč + náklady spojené s převodem. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.7 Záměr prodeje 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. RM s prodejem souhlasí. 

 
ZM/2002/01/007  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 71/11 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.8 Majetkoprávní vypořádání pozemku pod budovou čp. 61 v k.ú. Prostřední Lipka 

MO požádal SÚ MěÚ Králíky o zahájení řízení o odstranění stavby - přístavby garáže 
k objektu pohostinství čp. 61 v k.ú. Prostřední Lipka. Část stavby je na cizím pozemku, 
Lesy ČR, lesní správa Hanušovice nemá námitek proti dodatečnému povolení stavby ani 
proti převodu nezbytného pozemku. Jedná se o pozemek st.p.č. 41/2 v k.ú. Prostřední 
Lipka o výměře 32 m2. RM souhlasí s úplatným převodem. 

 
ZM/2002/01/008  
ZM schvaluje úplatný převod pozemku st.p.č. 41/2 v k.ú. Prostřední Lipka od Lesů ČR, 
s.p., Hradec Králové na město Králíky. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
 
 
3.1.9 Úplatný převod pozemku p.p.č. 1822/12 a p.p.č. 1822/30 v k.ú. Králíky 
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Město Králíky má požádáno o úplatný převod části pozemku p.p.č. 1822/12 v k.ú. Králíky 
(přístavba u čp. 193) od PF ČR. PF ČR zadal znalecký posudek na celý pozemek a 
doporučuje městu požádat o převod celého pozemku a dále doporučuje převod pozemku 
p.p.č. 1822/30, který je rovněž ve vlastnictví PF ČR. RM souhlasí s úplatným převodem 
pozemků. 

 
ZM/2002/01/009  
ZM schvaluje úplatný převod pozemku p.p.č. 1822/12 a p.p.č. 1822/30 v k.ú. Králíky od 
PF ČR, ÚP Ústí nad Orlicí. 
Hlasování: 
11:0:0   
 
3.1.10 Demolice objektu čp. 478 v ul. Nádražní v Králíkách 

Jedná se o objekt, který není již využíván. Odbor VTSM ve spolupráci se SÚ navrhuje 
nemovitost zdemolovat a připravit pozemek pro dva rodinné domky. V současné době 
eviduje MO 3 žádosti o koupi pozemku. Účetní hodnota nemovitosti je 97.806,-- Kč. 

 
ZM/2001/01/010  
ZM schvaluje demolici objektu bývalé školní družiny čp. 478 na st.p.č. 644 v k.ú. 
Králíky. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.11 Demolice objektu stodoly na st.p.č. 139/2 v ul. Pivovarská v  Králíkách 

Jedná se o objekt, který není již využíván. Odbor VTSM ve spolupráci se SÚ navrhuje 
nemovitost zdemolovat a připravit pozemek pro parkování vozidel.  
Účetní hodnota nemovitosti není konkrétně vyčíslena, je součástí hodnoty celé truhlárny. 

 
Z diskuze: 
Ing. Rýc – jaký je osud bývalé truhlárny v této ulici? 
Ing. Zima – tento objekt patří městu a v současné době je opuštěný. V plánu máme, že velmi 
malou stavební úpravou vznikne několik stání pro osobní automobily městského úřadu, které 
jsou v současné době rozmístěny v několika garážích po městě. V rámci územního plánu však 
bude v budoucnu odstraněna.  
 
ZM/2002/01/011  
ZM schvaluje demolici objektu stodoly na st.p.č. 139/2 v ul. Pivovarská v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.12 Ručení za úvěr pana Ing. Karla Vlasáka 

Město Králíky v roce 1992 uzavřelo s KB zástavní smlouvu za úvěr poskytnutý Ing. 
Karlu Vlasákovi. Hodnota zástavy za město byla do výše 3.000.000,-- Kč a je zajištěna 
nemovitostí čp. 5 se st.p.č. 235/1 v k.ú. Králíky, která měla v době uzavření zástavní 
smlouvy hodnotu 1.323.539,-- Kč.  

Ing. Vlasák v současné době nesplácí svůj dluh vůči KB, pohledávka je ve výši cca 
3.750.000,-- Kč. Další ručitelé za Ing. Vlasáka přistoupili na splacení části dluhu ve výši 
1.000.000,-- Kč. Zbývá tedy pohledávka ve výši 2.750.000,-- Kč 
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Při hledání nejschůdnějšího řešení Město Králíky uvažovalo také o odkoupení celé 
pohledávky od KB, bohužel KB pana Ing. Vlasáka dosud vůbec nežalovala, došlo pouze 
k uznání dluhu ze strany Ing. Vlasáka. Z tohoto důvodu se domníváme, že by tento 
postup byl pro město značně riskantní.  
Jako nejvhodnější krok se jeví možnost úhrady dluhu pana Vlasáka u KB do výše 
hodnoty zástavy podle zástavní smlouvy, tj. 1,323.539,- Kč složením do soudní úschovy 
a současně s tímto krokem by město u příslušného soudu iniciovalo řízení o určení zániku 
zástavního práva na budově čp. 5. 
 

Z diskuze: 
Ing. Rýc – jak je to ve smlouvě přesně uvedeno? 
Ing. Zima – ve smlouvě je uvedeno, že Město Králíky se zavazuje ručit do výše 3,000.000,- 
Kč a to budovou čp.5, které hodnota v čase zástavy je právě 1,323.539,- Kč. 
 
Po diskusi bylo přijato usnesení: 
 
ZM/2002/01/012  
ZM schvaluje úhradu dluhu Ing. Karla Vlasáka u KB, a.s., do výše hodnoty zástavy 
podle zástavní smlouvy ze dne 09.11.1992, tj. 1.323.539,-- Kč, složením do soudní 
úschovy. Zároveň schvaluje podání žaloby o určení zániku zástavního práva u 
nemovitosti čp. 5 na st.p.č. 235/1 a 235/2 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.3 Vyhláška o místních poplatcích 

     Bod uvedla pí Bartíková. 
Na minulém Zastupitelstvu města byl ve vyhlášce o místních poplatcích zrušen článek o 
poplatcích za rekreační a lázeňský pobyt. Dnes předkládáme tuto vyhlášku z důvodu 
upřesnění a doplnění některých pojmů, případně úpravy výše poplatků. Poplatky se pak 
platí ze psů, z ubytovací kapacity, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného. 
 

Z diskuze: 
Ing. Zima – na RM jsme se zabývali touto vyhláškou, zvláště pak čl. 5 o poplatku ze 
vstupného. Často se pořadatelé jednotlivých kulturních a sportovních akcí snaží těmto 
poplatkům vyhnout. Na jedné straně to lze pochopit, protože si různé spolky prodejem 
vstupného vydělávají na vlastní činnost, na druhou stranu se bohužel poplatkům vyhýbají i ti, 
co mají ze vstupného podnikatelský zisk. Logicky by neměly platit příspěvkové organizace 
zřízené městem, protože by si odvedený příspěvek ze vstupného nárokovali ve zvýšeném 
rozpočtu a docházelo by vlastně jen k přelévání peněz. Během roku bylo několik akcí, kdy 
RM poplatky odpustila, např. plesy, divadelní představení apod. Jedinými akcemi, kde by se 
poplatky měly platit bez úlev, jsou diskotéky a provozy, které jsou součástí podnikatelské 
aktivity. Zde je však poměrně složité pořadatele kontrolovat, kolik prodali vstupenek a jsou 
tendence cenu vstupenky rozdělit na malé vstupné a velké konzumné. Z těchto všech důvodů 
RM doporučuje zastupitelstvu vypustit z této vyhlášky poplatky ze vstupného. 
Ing. Rýc – jsem pro to, aby se tyto poplatky zrušily, ale ne u diskoték. 
pí Ettelová – je jednoznačně pro zrušení všech poplatků ze vstupného, protože je mnoho 
spolků, kterým by peníze za zrušený poplatek pomohly. 
Ing. Dostálek – jsem pro to aby se poplatky zrušily všechny, protože příjem do rozpočtu zase 
až tak velký není. 
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ZM/2002/01/013 
ZM ruší poplatek ze vstupného a schvaluje novelu vyhlášky č. 2/1999 o místních 
poplatcích takto: 
Čl.1, odst. 2, vypouští se písmeno d)  
Čl.2, odst. 2 písm.a) vypouští se “a osoby starší 75 let” 
“        “     přidává se písm. c) “jejichž vlastníky jsou osoby, které do konce                  
dubna přísl. roku dovršily 75 let a starší, žijící osaměle.” 
Čl.2, odst.3 je v tabulce změna formulace: původní “v nájemních a družstevních bytech 
(4 a více bytů)” se nahrazuje slovy “v bytových domech se 4 a více byty”, původní “v 
rodinných domech a právnické osoby (1 až 3 byty)” se nahrazuje slovy “v domech s 1 až 
3 byty a právnické osoby”. 
Čl.3 Poplatek z ubytovací kapacity 
Čl.4 Poplatek za užívání veřejného prostranství 
Čl.5 Osvobození zní: “Od placení poplatků podle této vyhlášky jsou osvobozeny 
příspěvkové organizace a organizační složky Města Králíky.” 
Čl.6 Společná a závěrečná ustanovení, kde původní odst.4 spadá do odst.3, další 
číslování se posunuje dle této opravy. 
Čl.6 odst.6 zní:”Schváleno na jednání ZM dne 21.1.2002.” 
Hlasování: 
11:0:0    
 
3.3 Vyhláška o pronajímání bytů 

    Bod uvedla pí Bartíková. 

Jedná se o novelu vyhlášky přijaté v roce 1994. K zásadní změně dochází v čl. 1 - Podání 
žádosti, kde již není uvedeno, kdo může žádat o přidělení nájemního bytu, ale je nově 
uvedeno, kdo nemůže žádat o byt. Jde o zájemce: 
- mladší 18 let,  
- kteří mají vůči Městu Králíky jakýkoliv dluh, který nesplácejí,  
- mají v Králíkách pronajatý jiný byt na dobu neurčitou, nebo pronajatý byt na dobu 

určitou a do ukončení nájemní smlouvy zbývá doba delší než 5 let.   
Takto vymezené podmínky lépe odrážejí snahu města umožnit i přistěhování nových 
obyvatel. Žadatel se ale v nájemní smlouvě musí zavázat, že se do bytu skutečně nastěhuje 
k trvalému bydlení.  
Další změny jsou v čl.2 - Systém přidělování bodů, kde se zvýšil max. počet bodů 
přidělovaných soc. komisí a vypustila se možnost přidělit body Radou Města. Tuto 
možnost řeší samostatný bod, kdy RM může ve veřejném zájmu přidělit přednostně byt. 
Bytový pořadník se průběžně aktualizuje pomocí počítačového programu vždy, když dojde 
k jakékoli změně, která má vliv na přidělení bodů. Na požádání je možné nahlédnout do 
aktuálního pořadníku na Městském úřadu kdykoliv, na úřední desce se bude pořadník 
aktualizovat 4x v roce.   
 

Po diskuzi bylo přijato usnesení: 
 
ZM/2002/01/014 
ZM schvaluje novelu vyhlášky č.1/1994 o pronajímání bytů v domech v majetku města 
ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. 
Hlasování: 
11:0:0 
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3.4 Fond rozvoje bydlení 

     Bod uvedl Ing. Tóth. 

     V roce 1996 ZM schválilo vyhlášku o vytvoření a použití prostředků “Fondu rozvoje 
bydlení” na území města Králíky. Finanční prostředky tohoto fondu jsou vedeny na 
samostatném účtu a v současnosti činí 1 000 899 Kč. Pro použití fondu je určeno 75%, což je 
750 674 Kč. V loňském roce bylo vyhověno osmi žádostem v celkové hodnotě 410 000 Kč. 
Vzhledem k tomu, že letos máme k dispozici částku téměř dvakrát vyšší, můžeme upravit výši 
půjček v jednotlivých titulech.  

Z diskuze: 
Ing. Toman – pokud máme k dispozici dvojnásobné množství peněz, můžeme také 
dvojnásobně povýšit horní hranice půjček v jednotlivých titulech.  
Ing. Dostálek – lze změnit formulace jednotlivých titulů? Tím by se zvýšil zájem o půjčky 
z FRB.  
Ing. Tóth – formulace je dána vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj. Můžeme ještě 
ověřit, zda se používají i jiné formulace nebo tituly. 
Ing. Rýc – Mohla by se doplnit o titul “Zřízení plyn. nebo el. Vytápění”, tak aby se mohla 
dotace poskytnout i na tepelná čerpadla. 
Ing. Zima – dotace na tepelná čerpadla poskytuje stát a to až do výše 30%. Samozřejmě při 
současných nákladech na tepelná čerpadla je i tak zbylá částka poměrně vysoká a půjčka 
z FRB by stavebníkům jistě pomohla.  
Stejně tak by bylo vhodné titul  08 “Zateplení obvodového pláště domu” doplnit o formulaci 
“platí i pro okna”. 
p. Špiler – bylo vhodné maximálně podpořit titul zateplení domu, protože se tím výrazně 
sníží náklady na vytápění domu. 
 
Po diskusi bylo přijato usnesení: 
 
ZM/2002/01/015 
ZM schvaluje novelu vyhlášky č.1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků 
“Fondu rozvoje bydlení” na území města Králíky v čl. 3, odst. 4. takto: 
 
Poř.č./kód       Název/účel                    Lhůta          Úrok            Horní  
          splatnosti       hranice půjčky 
       01  Obnova střechy (krytina        4 roky  4%     do 100 tis. Kč na 
  a konstrukce) starší 10 let                  1 dům 

02 Rekonstrukce topení za         3 roky    4%    do 100 tis. Kč na
 účelem snížení ekologické        1 byt. jednotku  
zátěže 

08 Zateplení obvodového pláště      3 roky    4%    do 100 tis. Kč na 
 domu staršího 5 let (platí i         1 byt. jednotku  
pro okna) 

Hlasování: 
11:0:0 

 

 3.5 Rozpočtové změny 

Bod uvedla pí Pecháčková.  
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V rámci roční uzávěrky je nutné, aby ZM projednalo a schválilo rozpočtová opatření, která 
v jednotlivých kapitolách navyšují, případně upravují rozpočet města v roce 2001. 

RO č.08 – čerpání částky 1 332 192 Kč z celkové dotace 4,9 mil Kč na výstavbu domu     

                s pečovatelskou službou 
RO č.9   – čerpání dotace 5,5 mil Kč na ZŠ Moravská 
RO č.10 – čerpání neinvestiční dotace 7,5 mil Kč s účelovým zaměřením pro školská zařízení 
RO č.11 – snížení dotace o 1,17 mil Kč na úhradu dávek sociální péče 
RO č.12 – zvýšení dotace 39 840 Kč na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů 
RO č.13 – neinvestiční dotace 3 000 Kč na zjištění výskytu radonu 
RO č.14 – přesuny částky 1,8 mil Kč v rámci rozpočtu z nedočerpaných kapitol do kapitol 

přečerpaných  
RO č.15 – neinvestiční dotace 125 000 Kč na program knihoven “Všechny informace všem”  

Od začátku roku bude celkový rozpočet upraven v příjmech i výdajích o 23 659 450 Kč. 
Příjmy budou činit 90 501 050 Kč a výdaje 88 351 050 Kč. 

Z diskuze: 
MUDr. Bartáková – snížení dávek na sociální péči znamená, že se vyplatilo o tuto částku 
méně? 
pí Pecháčková – ano. Obdrželi jsme předpokládanou dotaci na dávky soc. péče, kterou jsme 
nevyčerpali.   

Po diskusi bylo přijato usnesení: 
 
ZM/2002/01/016 
ZM schvaluje ve smyslu § 16 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů rozpočtová opatření č. 8/2001, 9/2001, 10/2001, 11/2001, 12/2001, 13/2001 a 
14/2001, kterými se upravuje rozpočet v příjmech a výdajích o částku 15.175.950,- Kč.  
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.6 Rozpočtové provizorium a struktura rozpočtu 2002 

Bod uvedla pí Pecháčková. 
S ohledem na skutečnost, že dosud nebyl schválen rozpočet města na rok 2002, je třeba, 
aby k zajištění chodu Města Králíky a jím zřízených organizací byla pro období od 
1.1.2002 do schválení rozpočtu přijata a schválena pravidla rozpočtového provizoria. 

 

Z diskuze: 
Ing. Zima – podle tohoto provizoria budeme hospodařit do doby, dokud nebude schválen 
rozpočet města na rok 2002. V podstatě se jedná o hospodaření s přibližně jednou 
dvanáctinou rozpočtu roku 2001 a to během měsíce ledna a února. Zvláštním úkolem je 
proplacení faktur souvisejících s úklidem sněhu, které do současné doby činí asi 760 000 Kč. 
Ing. Toman – navrhuje bod 2. doplnit o “kalamitní situace” bez toho, aby se částka blíže 
specifikovala. 
 
Po diskusi bylo přijato usnesení: 
 
ZM/2002/01/017 
ZM schvaluje ve smyslu § 13 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů tato pravidla rozpočtového hospodaření Města Králíky v době od 1.1.2002 do 
schválení rozpočtu města na rok 2002: 
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1. Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, související s plynulým provozem 
městského úřadu, města a organizací městem založených či zřízených. 

2. S výjimkou havarijních a kalamitních situací budou financovány pouze drobné akce 
oprav a údržby v jednotlivých případech nepřevyšující částku 40 000,- Kč a 
nedokončené smluvně sjednané akce z roku 2001. 

3. Rada Města může na žádost statutárního orgánu MěÚ, nebo statutárních orgánů 
organizací městem založených nebo zřízených, udělit souhlas s realizací nové akce 
investičního nebo neinvestičního charakteru v hodnotě do 100 000,- Kč v jednotlivém 
případě. Suma takto realizovaných výdajů však nesmí překročit částku 200 000,- Kč. 

Hlasování: 
12:0:0 
 

Struktura rozpočtu na rok 2002 

Bod uvedl Ing. Zima. 

Z Okresního úřadu jsme obdrželi tabulku daňových příjmů, které by měly plynout do 
našeho rozpočtu v roce 2002. V současné době se podklady zpracovávají a pracuje se na 
přípravě rozpočtu tak, aby byl zastupitelům předložen jako vyrovnaný minimálně 10 
dnů před jednáním ZM.  
 
V roce 2002 budou celkové daňové příjmy ve výši 23,5 mil Kč. V ostatních kapitolách 
se příjmy budou pohybovat plus minus 10 % loňského rozpočtu. Velký rozdíl bude 
v příjmech v kapitole školství, kdy se opět opakuje případ neplacení státu za pronájem 
školních budov. V loňském roce tento rozdíl činil již téměř 2,5 mil Kč. V letošním roce 
je pak plánován příjem ve výši 2,8 mil Kč. Dále přes náš rozpočet půjdou poplatky 
(daně) z likvidace TKO, neinvestiční výdaje do školství apod. Příjmy z prodeje 
nemovitostí předpokládáme ve výši 8,3 mil Kč. Celkové příjmy tak dosáhnou částky 
cca 68,6 mil Kč. 
 
Investiční výdaje je potřeba rozdělit na tři druhy:  
a) investice, které jsou již realizované podle platných smluv,  
b) investice, které jsou dotovány a my se jen podílíme na jejich spolufinancování. To 

je např. investice na regeneraci panelových sídlišť, kdy nám stát může dát až 70% 
finančních prostředků,  

c) investice, které by měly být hrazeny z našeho rozpočtu. Ty však budou v návrhu 
rozpočtu potlačeny, abychom měly prostředky na a) i b).  

 
Dluhová služba, která je nejdůležitějším ukazatelem pro poskytnutí různých úvěrů, 
dotací a pod., se pro města připouští maximálně do 15 procent. Město Králíky má 
dluhovou službu ve výši 6 %, což vypovídá o zdravém financování.  
 
Poslední informací je čerpání prostředků získaných z dosavadního prodeje akcií. V 
minulosti jsme rozhodli, že z výnosu bude 4,5 mil Kč použito pro výstavbu sportovišť, 
1,5 mil Kč pro infrastrukturu a opravy v integrovaných obcích, další část 1,5 mil Kč 
bude použita na nákup pozemků a malá částka pak do rozšíření softwaru. Do současné 
doby je čerpáno na nákup pozemků 2 mil Kč, na sportoviště 810 tis. Kč a na obce pak 
1,8 mil Kč. 
 

3.7 Změna stanov Euroregionu Glacensis 
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         Bod uvedl Ing. Zima. 

V nedávné době ZM potvrdilo svoji účast v Euroregionu Glacensis. Toto sdružení nás 
požádalo o schválení novely stanov, které se rozšiřují především o možnost vstupu do 
sdružení některým právnickým osobám programově a účelově zaměřeným zejména na 
spolupráci přesahující státní hranici ČR. V případě ČR se jedná o nově vzniklé kraje, 
konkrétně pak Královéhradecký a Pardubický kraj. 

 
ZM/2002/01/018 
ZM Králíky schvaluje nové znění stanov sdružení Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a 
Kladzka – Euroregion Glacensis, které v tomto znění schválil regionální kongres 
sdružení dne 30.11.2001 v Trutnově.   
Hlasování: 
11:0:0 
 
4. Vstupy poslanců 

Ing. Zima: 
a) Na minulém ZM vzešel dotaz na poničenou sochu v Dolních Boříkovicích. Jedná se o 

sloup Nejsvětější Trojice, který je nemovitou kulturní památkou. Znamená to, že ji může 
opravovat pouze sochař s příslušným oprávněním. Předpokládané náklady na opravu 
jsou asi 0,5 mil Kč. Protože však socha neleží v historické části města, nemůžeme na 
opravu žádat dotaci. 

b) Na konci loňského a na začátku letošního roku byla mimořádně nepříznivá situace s 
množstvím napadaného sněhu. Situaci se dařilo zvládnout díky velkého nasazení 
Technických služeb a za vydatné pomoci z jiných organizací – ZEOS, VYDRUS, 
p.Řepka, p.Skalický atd. Zajištění průjezdnosti silnic a ulic a odklízení sněhu stálo 
doposud přes milion korun. Je třeba veřejně poděkovat Technickým službám za nasazení 
a zvládnutí této nepříznivé situace. 

c) Je dokončena Studie proveditelnosti ke zlepšení dopravní dostupnosti Králické kotliny a 
hraničního přechodu Dolní Lipka – Bpboszów, jejímž nositelem je Pardubický kraj. 
Detailně popisuje trasu nové silnice, parametry mostů a podjezdů, ekonomické náklady a 
návrhy na jednotlivé etapy výstavby. 

d) V minulých dnech proběhla v tisku, rozhlase i televizi zpráva o výstavbě utajované 
vojenské nemocnice v Těchoníně. Protože jsem byl novináři a reportéry tázán na můj 
názor, zaujal jsem k této otázce tento postoj:  

Lze porozumět tomu, že je to věc utajovaná a že se bude stavět v Těchoníně. Takovýto 
objekt však nese sebou dvě důležitá rizika. Prvním je riziko havárie (i tak 
zabezpečeného zařízení), druhým je riziko napadení, protože takovýto objekt teroristy 
jistě zajímá. To může mít za následek snížení atraktivnosti celého regionu jak pro 
stávající občany, tak pro investory. Proto bychom měli očekávat od státu kompenzaci 
např. ve formě pobídek pro nové investory na zvýšení zaměstnanosti, podpory bytové 
výstavby, zlepšení dopravní infrastruktury apod.  

 
Ing. Toman – na Městském úřadu proběhla minulý rok kontrola z Finančního ředitelství 
Hradec Králové na způsob výpočtu stočného. Měla dvě připomínky. Jedna se týkala rozdílné 
výše stočného pro občany a pro podnikatele a druhá se týkala neexistence kalkulace na 
stočné. Tím, že ČOV je v současné době provozována jako organizační složka MÚ, nelze do 
kalkulace stočného zahrnout odpisy. Proto je nutné ČOV převést na organizaci, která majetek 
odepisovat může, což jsou Technické služby.  
 
ZM/2002/01/019 
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ZM ruší organizační složku Čistička odpadních vod a její zřizovací listinu schválenou 
usnesením ZM/2001/01/020 ze dne 22.1.2001.  
ZM doplňuje zřizovací listinu Technických služeb o doplňkovou činnost Čištění 
odpadních vod, výběr stočného a čištění, údržbu a opravy kanalizační sítě. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
Ing. Dostálek – informační budka je málo aktualizovaná. 
Ing. Rýc  

– bude se přestavovat byt p. Ryby na služebnu plynárny?  
– jak je to s MUDr. Dragounem? Může ordinovat dál? 

 
Ing. Zima  

– podle informací ředitele plynáren v Litomyšli nebudou v letošním roce do služebny 
v Králíkách investovány žádné prostředky. 

– MUDr. Dragoun podle mých informací ordinuje dál. Česká lékařská komora postupuje 
podle svých vnitřních předpisů. 

 
    
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
 
zapsal L.Tóth  
 
ověření zápisu: 
 

pí Ettelová           ……………………………           

 

 

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