
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 13 
Zastupitelstva města 

ze dne 26.11.2001 

 

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

Omluven: Ing. Strnad, MUDr. Dragoun, p.Zezulka, Ing.Dostálek 
Za MěÚ:                         ing. Toman, pí Kubíčková, pí Hamalová, Ing. Orlita, p. Knettig, 

     pí Pecháčková 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu, schválení programu 
02. Zprávy z jednání z městské rady 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Slib nového člena zastupitelstva města 
      3.2 Majetkové operace 
      3.3 Systém s nakládání s odpady 
      3.4 Stočné pro rok 2001 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou p. Macko,  p. Pecháček.  
 

02. Zprávy z jednání Rady města  
Se správami z jednání Rady města seznámil ing. Toman. 

 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 
3.1 Slib nového člena Zastupitelstva města 

Pan Bohumír Strnad, člen Zastupitelstva města, dopisem oznámil svoji rezignaci na tuto 
funkci. Pan Bohumír Strnad byl v komunálních volbách zvolen za stranu KDU-ČSL. 
Náhradníkem z kandidátky této strany je pan Josef Špiler, který také složil slib nového 
poslance do rukou starosty města. 

3.2 Majetkové operace 

3.2.1  Prodej bytu č. 3 v čp. 8 v Hluboké ulici v Králíkách 

MO zveřejnil nabídku prodeje obsazeného bytu č. 3 v čp. 8 a spoluvlastnického podílu ve 
výši 264/1000 na st.p.č. 238/1 v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena 71.851,-- Kč. O koupi 
bytu projevil zájem pan Jan Maťašovský, Králíky 526, který za uvedený byt nabízí stejnou 
částku. RM s prodejem souhlasí. 
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ZM/2001/13/169  
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 3 v čp. 8 v ul. Hluboká a spoluvlastnického 
podílu ve výši 264/1000 na st.p.č. 238/1 vše v k.ú. Králíky panu Janu Maťašovskému, 
Králíky 526 za kupní cenu 71.851,-- Kč. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
3.2.2 Prodej nemovitosti čp. 272 na st.p.č. 151/1 a st.p.č. 151/1 v k.ú. Králíky včetně  
movitého zařízení 

Realitní kancelář STAVOINVESTA Ústí nad Orlicí sdělila městu Králíky, že došlo 
k rezervaci nemovitostí a to do konce ledna 2002. Jedná se o firmu Zdeněk Falta - 
Pekárny, Králíky 307.  Celková kupní cena je 3.000.000,-- Kč. 

 
Z diskuze: 
Ing. Šašek – neměli bychom to vzít na vědomí a prodej schválit až před podpisem kupní 
smlouvy? 
pí Kubíčková – pan Falta potřebuje usnesení ZM o prodeji k žádosti o úvěr. 
p. Špiler – co z něho bude dělat? 
Ing. Zima – v přízemí bude samoobsluha, v druhé části rychlé občerstvení. V budoucnu pak 
v prvním poschodí levné ubytování.   

ZM/2001/13/170 
ZM schvaluje prodej nemovitosti čp. 272 na st.p.č. 151/1 a st.p.č. 151/1 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 2.900.000,-- Kč a dále veškeré movité zařízení v předmětné nemovitosti za 
kupní cenu 100.000,-- Kč firmě Zdeněk Falta - Pekárny, Králíky 307. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.2.3 Záměr prodeje pozemku st.p.č. 863 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku požádal pan Zdeněk Mucha, Králíky 275. Jedná se o zastavěnou plochu 
pod garáží, kterou vlastní. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, rovněž tak RM. 

ZM/2001/13/171  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 863 v k.ú. Králíky a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.2.4 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2072/6 v k.ú. Králíky 

O koupi části pozemku požádal pan Josef Hrdina, Králíky 168. Jedná se o pozemek - 
ostatní komunikace, který žadatel užívá jako příjezd k domu, který je využíván též 
k provozování podnikatelské činnosti. Pozemek zároveň slouží i ostatním vlastníkům 
přilehlých nemovitostí. Stanovisko SÚ je, že není zřejmé, co bude se zbytkovými 
pozemky. Vzhledem k tomu, že již v minulosti došlo k neshodám ohledně užívání této 
komunikace, navrhujeme část pozemku neprodávat. Rovněž RM s prodejem části pozemku 
nesouhlasí. 

ZM/2001/13/172 
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.p.č. 2072/6 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
11:0:0 
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3.2.5 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 278/1 v k.ú. Králíky 

O koupi části pozemku požádal pan Jan Reichl, Králíky 481. Jedná se o část pozemku - 
ostatní plocha, kterou žadatel užívá jako zahrádku, pozemek má v pronájmu. 
Stanovisko SÚ je, že je nutno uvážit zázemí parkoviště, vzhledem k sousedství veřejné 
plochy podmínit nevyužívat ke skladování, ale jako zeleň podél chodníku. RM s prodejem 
části pozemku nesouhlasí. 

 
Z diskuze: 
p. Juránek – pozemek navazuje na jejich garáž a mají ho v pronájmu, takže by se jim mohl 
prodat.  
Ing. Zima – toto místo blízko hlavní silnice a zcela nového prostranství před školou i s 
parkovištěm je pohledově jedno z nejexponovanějších v Králíkách. Měli bychom mít jistotu, 
tam bude něco, co toto prostranství neznehodnotí. Pozemek sousedí hranou se stávajícím 
pozemkem žadatele. 
pí Ettelová – v současné době by se to prodávat nemělo. Ještě nevíme, zda tento pozemek 
nebudeme potřebovat. 
Ing. Rýc – tento samostatný díl by se prodávat neměl. Když už, tak celý i s pozemkem před 
starou poštou. 
Ing. Toman – pozemek po delší straně sousedí s pozemkem staré pošty a logicky by se měl 
scelit pozemek za starou poštou. 
p. Juránek – jenomže je tento pozemek od pozemku za starou poštou oddělen stromy. 
Ing. Zima – bylo by vhodné, aby nám řekli co s tím pozemkem chtějí dělat a jak to bude 
vypadat. A dále by se měl nabídnout k prodeji celý pozemek. 

ZM/2001/13/173  
ZM odkládá projednání tohoto bodu až do upřesnění záměru využití území s tím, že 
město zamýšlí prodat celý zbytkový pozemek. 
Hlasování: 
10:0:1 
 
3.2.6 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 463/2 v k.ú. Dolní Hedeč 

O koupi části pozemku požádali manželé Schwarzovi z Brna za účelem zajištění příjezdu 
k nemovitosti, kterou vlastní. Jedná se o část pozemku - příjezdové cesty k nemovitosti se 
zpevněným povrchem. K prodeji části pozemku dle vyjádření SÚ a odboru VTSM by 
muselo dojít tak, aby nevznikla zbytková parcela. RM s prodejem části pozemku 
(vyznačené obě části pozemku) souhlasí a uložila odboru VTSM upravit přilehlý 
pozemek s požární nádrží. 

ZM/2001/13/174  
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 463/2 v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.2.7 Záměr prodeje pozemku st.p.č. 81, p.p.č. 286/23 a části p.p.č. 286/22 v k.ú. Dolní Lipka 

KONZUM, o.d., Ústí nad Orlicí informoval město jako vlastníka uvedených pozemků o 
prodeji montovaných hal v k.ú. Dolní Lipka. Z tohoto důvodu se zahájila příprava 
prodeje pozemků. Odbor VTSM souhlasí s prodejem za předpokladu oddělení pozemku 
pro potřeby nově rekonstruované klubovny a současně musí být řešen samostatný vjezd 
do bývalého areálu. RM s prodejem pozemků souhlasí. 

ZM/2001/13/175  
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ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 81, p.p.č. 286/23 a části pozemku p.p.č. 
286/22 v k.ú. Dolní Lipka a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.2.8 Žádost o bezúplatný převod pozemků st.p.č. 79/1 a části p.p.č. 286/7 v k.ú. Dolní Lipka 

Z důvodu rekonstrukce klubovny v Dolní Lipce a pro potřebu okolního pozemku 
předkládá MO k projednání žádost o bezúplatný převod pozemků.  

ZM/2001/13/176  
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků st.p.č. 79/1 a části p.p.č. 286/7 v k.ú. Dolní 
Lipka od ČR-Okresní úřad Ústí nad Orlicí. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.2.9 Zřízení věcného břemene na p.p.č. 538/6 v k.ú. Prostřední Lipka pro oprávněné město   

Králíky 

Z důvodu plánované realizace projektu Vojenského muzea Králíky je třeba 
majetkoprávně vyřešit uložení jednotlivých sítí na pozemku p.p.č. 538/6 v k.ú. Prostřední 
Lipka, který je ve vlastnictví společnosti s.r.o. VYDRUS, Králíky 384. RM souhlasí do 
doby realizace projektu uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
Povinný  zřizuje věcné břemeno vedení přípojky kanalizace, vodovodu a STL plynu přes 
uvedený pozemek a dále věcné břemeno vstupu na tento pozemek za účelem oprav a 
údržby těchto přípojek.  

ZM/2001/13/177  
ZM schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 538/6 v k.ú. Prostřední Lipka pro 
oprávněné město Králíky. Povinný VYDRUS, spol. s r.o., Králíky 384 zřizuje bezúplatné 
věcné břemeno vedení přípojky kanalizace, vodovodu a STL plynu přes uvedený 
pozemek a dále věcné břemeno vstupu na tento pozemek za účelem oprav a údržby 
těchto přípojek. ZM toto oprávnění přijímá.  
Zároveň schvaluje do doby realizace projektu uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene. 
Hlasování: 
10:1:0 
 
3.2.10 Žádost o bezúplatný převod nemovitostí od ČR-MF ČR-Generální ředitelství cel 

Bod uvedl Ing. Zima. 

Z důvodu rušení Celního úřadu Králíky požádá město Králíky o bezúplatný převod 
nemovitostí - čp. 354 na st.p.č. 214, st.p.č. 214, čp. 422 na st.p.č. 564, st.p.č. 564, garáží 
na st.p.č. 1461, 1462, 1463, st.p.č. 1461, 1462, 1463 a zahrady p.p.č. 1204/1 vše v k.ú. 
Králíky.  

Z diskuze: 
Ing. Rýc – kam odcházejí? 
Ing. Zima – v souvislosti s reformou celní správy na Ministerstvu financí dochází ke snížení 
počtu celních úřadů. Ten náš se stěhuje do Ústí nad Orlicí. V Králíkách pak nebude úřad, ale 
jenom pracoviště na hraničním přechodu. Z těchto důvodů je předběžně dojednána hromadná 
doprava současných zaměstnanců celního úřadu z Králík do Ústí nad Orlicí. 
Ing. Toman – z historického a morálního pohledu má město na tyto nemovitosti právo, 
protože tyto budovy patřily městu. 
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ZM/2001/13/178  
ZM schvaluje bezúplatný převod nemovitostí: 

 čp. 354 na st.p.č. 214, st.p.č. 214 
 čp. 422 na st.p.č. 564, st.p.č. 564, garáží na st.p.č. 1461, 1462, 1463, st.p.č. 1461, 1462, 
1463 a zahrady p.p.č. 1204/1  

vše v k.ú. Králíky od ČR-MF ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická čp. 7, Praha. 
Zároveň pověřuje starostu města Ing. Antona Zimu jednáním o podmínkách převodu 
nemovitostí. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.2.11 Žádost o úplatný převod pozemku st.p.č. 82 v k.ú. Dolní Lipka 

Z důvodu majetkoprávního narovnání předkládá MO úplatný převod pozemku pod 
autobusovou zastávkou v k.ú. Dolní Lipka. Pozemek je ve vlastnictví ČR-PF Ústí nad 
Orlicí. Vlastnictví stavby město doložilo notářským zápisem, jelikož se doklady nenašly. 

ZM/2001/13/179  
ZM schvaluje úplatný převod pozemku st.p.č. 82 v k.ú. Dolní Lipka od ČR-PF ČR Ústí 
nad Orlicí. 
Hlasování: 
11:0:0 

 
3.3 Systém nakládání s odpady 

     Bod uvedli paní Bartíková a Ing.Orlita. 
Oproti návrhu vyhlášky o systému nakládání s odpadem, který byl předán minulý měsíc, 
došlo k několika malým změnám, které však nemají vliv na její obsah. Ve vyhlášce o 
poplatku za likvidaci odpadu k některým změnám došlo také. Byla určena částka za 
likvidaci odpadů, která byla vypočtena ze skutečných nákladů za likvidaci veškerého 
komunálního odpadu v letošním roce produkovaného obyvateli a která činí 378,- Kč na 
obyvatele a rok. Obyvatelem se pro tento účel rozumí každý, kdo má na našem katastru 
trvalé bydliště.  
Je třeba rozhodnout o některých bodech vyhlášky, a to o splatnosti poplatků, případně o 
osvobození a úlevách od poplatku a o sankcích za neplnění povinností. Je třeba si 
uvědomit, že v případě úlev bude chybějící částka dotována z rozpočtu města. Poplatek na 
jednu chatu nebo chalupu je stanoven jako poplatek za jednoho obyvatele. Otázka je, zda 
mají platit i ti chataři, kteří mají trvalé bydliště v Králíkách a vlastní i chatu nebo chalupu 
na katastru Králík. 

Z diskuze: 
Ing. Toman – není důvod, proč by se měl chatařům poplatek odpouštět. 
Ing. Zima – jeden ze způsobů úlev by mohl být např. ten, že by se platilo za 3 děti v rodině a 
za každé další by se již neplatilo, nebo jen 50% z poplatku. 
Ing. Zima – přestože tento systém nakládání s odpady u nás funguje již několik let, přesto 
uvažujeme o tom, že tuto činnost budeme privatizovat. Jeden z důvodů je ten, že bychom měli 
v nejbližší době obnovit stroje a celou technologii likvidace. Nabídky vypracovávají dvě 
firmy: Recykling Park Šumperk a Ekola Libchavy. O tom, kdo se bude zabývat likvidací 
odpadů v Králíkách, rozhodneme na některém z příštích jednání ZM.  
p. Pecháček – patřím mezi ty lidi, kteří mají zároveň na našem území i chatu. Jakým 
způsobem se nyní sváží odpad od chatařů? 
p. Knettig – v současné době chataři kupují pytle za 60,- Kč a po naplnění jsou odvezeny 
v termínech svozu na vesnicích. 
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p. Juránek – kam putují peníze, které se vyberou? Do státní pokladny nebo městského 
rozpočtu? Pokud se týká splatnosti poplatku, tak by se mohl zaplatit za celý rok najednou.   
Ing. Zima – partnerem firmy, která likviduje odpad je město a ne občan, dále to mohou být 
podniky, živnostníci apod. Takže poplatky je povinno vybírat město a jsou také jeho příjmem. 
Když město vybere méně, musí zbytek zaplatit z rozpočtu města.        
Ing. Rýc – lidé, kteří mají chatu by placením poplatku byli v nevýhodě. Podobné je to i se 
studenty. Město, kde je škola na to doplácí, protože studenti mají trvalý pobyt v jiných 
městech. 
pí Ettelová – jsem pro to aby chataři platili, stejně jako studenti. Možná by se mohla dát 
úleva vícepočetným rodinám. Jak se ale lidi dozvědí, že mají platit jiným způsobem? 
Ing. Orlita – je připraven formulář, který dostane každá rodina. Po vyplnění základních údajů 
se odnese na městský úřad, kde se vytvoří databanka poplatníků.  
pí Bartíková – další skupina lidí jsou ti, kteří bydlí v Králíkách a nemají tady trvalý pobyt. 
Jsou to chalupáři a chataři, kteří tady bydlí celoročně. U vojáků je problém, že nemají trvalý 
příjem a proto nemají z čeho platit. 
Ing. Tóth – ke splatnosti poplatku. V případě, že se sečte poplatek za čtyřčlennou rodinu, je 
vypočtená částka přibližně 1 500,- Kč a to může dělat některým rodinám, zvláště na začátku 
roku, problémy. Pokud by šla technicky vyřešit splatnost ve dvou částkách, byla by vhodnější. 
Ing. Rýc – jak to bude když občan nezaplatí? 
pí Pecháčková – dostane dvě upomínky i se složenkou a pak se teprve postupuje exekučním 
způsobem, sráží se mu to z platu apod. samozřejmě se k poplatku připočítají sankce podle 
vyhlášky. 
p. Juránek – stojí za zvážení odpustit 50% poplatků za studenty. 
 
po diskuzi bylo hlasováno o pozměňovacích návrzích: 
- platbu poplatku provádět dvakrát ročně     11:0:0   byl přijat 
- majitelé chat z Králík nebudou platit poplatky za chaty v Králíkách           2:1:8   nebyl přijat 
- osvobození od poplatku pro vojáky v základní službě     9:0:2   byl přijat 
- osvobození od poplatku pro studenty           návrh byl stažen 
- sankce za nesplnění povinností – navýšení o 50%     11:0:0  byl přijat
  
ZM/2001/13/180 
ZM schvaluje Vyhlášku č.  o zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním 
odpadem a to včetně schválených pozměňovacích návrhů. 
Hlasování: 
11:0:0    
 
ZM/2001/13/181 
ZM schvaluje Vyhlášku č.  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a to včetně 
schválených pozměňovacích návrhů. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
 
Technické poznámky: 
Ing. Tóth – bylo by vhodné sjednotit názvosloví ve vyhlášce s údaji na sběrných nádobách. 
Např. nápis plasty na nádobách není totéž jako PET lahve zmíněné ve vyhlášce. 
p. Špiler – bylo by vhodné označit nádoby návodem, jak postupovat při sešlapávání PET 
lahví. Ušetří se tím velké množství místa. 
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p. Juránek – v Dolní Lipce byl sesypán odpad z jednotlivých nádob dohromady.     
 
3.4 Stočné pro rok 2001 

    Bod uvedl Ing. Zima. 

Začátkem letošního roku jsme přijali cenu stočného na rok 2001, která byla loni 11,- Kč. 
Tuto cenu jsme zvýšili na 15,- Kč pro občany a ponechali jsme 19,- Kč pro ostatní 
podnikatele. Podle závěru kontroly z Finančního ředitelství jsme se tím dopustili porušení 
zákona, který říká, že již v letošním roce musí být ceny sjednoceny a neměli jsme 
vypočítanou kalkulaci na tuto cenu. Tyto chyby musíme napravit. Kalkulace se 
v současnosti zpracovává a bude platit na rok 2002. Jednotnou cenu teď můžeme stanovit 
tak, že buď budou platit všichni 15,- Kč, nebo všichni 19,- Kč, nebo pro letošní rok 
schválíme pro občany slevu z 19,- Kč. Tím bude zajištěno, že všichni budou letos platit 
tak, jak byli informováni. 

 
ZM/2001/13/182 
ZM schvaluje jednotnou cenu stočného pro rok 2001 na 19,- Kč/m3. ZM současně 
schvaluje příspěvek ve výši 4,- Kč/m3 za stočné pro občana. 
Hlasování: 
11:0:0 

4 Vstupy poslanců 

Ing. Zima  

Jde o několik významných bodů a informací: 

a) Vyhláška o místních poplatcích 
Schválením vyhlášky č.2/99 Sb. o místních poplatcích zavedlo ZM povinnost vybírat 
poplatek za lázeňský a rekreační pobyt. Poplatníky se staly osoby, které poskytují 
ubytování za účelem rekreace za úplatu, přičemž prokáží-li, že ubytované osoby zde 
nebyly za účelem rekreace, nemusí poplatek platit. Finanční částky vybírané z poplatku za 
dobu platnosti vyhlášky jsou pak i z těchto důvodů velmi malé. 
 

ZM/2001/13/183 
ZM schvaluje podle § 15 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozd. 
předpisů, s odkazem na § 10 písm.a) a § 84 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/1999 takto: 
Čl. 1: 
Zastupitelstvo města ruší v článku 1. odstavci 2 písmeno b) poplatek za lázeňský a 
rekreační pobyt a dále ruší článek 3. 
Čl. 2: 
Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1.12.2001. 
Hlasování: 
10:1:0 

 

 

b) Kontroly dodržování Vyhlášky o místních záležitostech veřejného pořádku. 
Pracujeme na některých technických možnostech, které nám lépe umožní odhalovat 
narušitele veřejného pořádku, ale zároveň chceme posílit kontrolní činnost. K tomu 
potřebujeme lidi, kteří mají zmocnění ZM, především úředníci. Současně v této souvislosti 
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prosím zastupitele, aby se také zúčastnili kontrol společně s našimi úředníky. Sami budou 
mít příležitost ověřit si skutečnost. 

ZM/2001/13/184 
ZM pověřuje podle § 86 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v jeho platném 
znění, paní Janu Bartíkovou, vedoucí správního odboru a paní Markétu Hamalovou, 
vedoucí živnostenského odboru úkoly k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku v rámci působnosti obce.  
Hlasování: 
11:0:0 

c) Návrh záměru na zadání územního plánu Města Králíky 

Město Králíky má zpracován SÚP, ke kterému bylo nedávno přijato několik doplnění. 
Měli bychom však mít schválený územní plán na celý katastr města Králíky. To se skládá 
jak z města samotného, tak ze sedmi obcí. Současná legislativa neumožňuje zpracovat 
územní plán sídelního útvaru, který by obsahoval neřešená území. Schválený územní plán 
by nám pak umožnil provádět na obcích činnosti, na které bychom mohli např. žádat o 
dotace, převádět majetky ze státu na město a pod.  

ZM/2001/13/185 
ZM souhlasí se záměrem na vypracování územního plánu Města Králíky. 
Hlasování: 
11:0:0 

d) Veřejné projednávání regulativů 
Veřejné projednávání změny současného územního plánu, tj. regulativů, proběhne v úterý 
18.12. na Střelnici. 

e) Poděkování panu Bohumíru Strnadovi 

ZM/2001/13/186 
ZM vyjadřuje poděkování panu Bohumíru Strnadovi za dlouholetou aktivní a 
významnou práci pro město Králíky a jeho občany. 
Hlasování: 
11:0:0 

f) Jednání v Boříkovicích 
V úterý 27.11. v 9.00 hodin je do Dolních Boříkovic svoláno jednání týkající se stavby 
skladu zemědělského nářadí pro pana Myšku, které bude spojeno i s diskuzí o stavbě 
pilnice. 

g) Výstavba silnice I/11 
Podařilo se významným způsobem postoupit ve věci silnice I/11 z Nekoře do Králík. 
V současnosti se dopracovává studie proveditelnosti, která respektuje všechny územní 
plány dotčených obcí a která již bude také podkladem pro zahájení územního řízení. Celá 
stavba je rozčleněna do šesti etap, včetně zvýšení průjezdnosti pod železničním mostem 
k hraničnímu přechodu. Celá studie je financována Rozvojovou regionální agenturou 
v Pardubicích, která ji považuje za jednu z nejhlavnějších investičních staveb 
Pardubického kraje. Současně se připravuje žádost podporovaná Pardubickým krajem o 
finance z evropských strukturálních fondů na tuto stavbu.    
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h) Schválená dotace 
Podařilo se získat dotaci ve výši 3,8 mil Kč na 12 nových bytů v nástavbě třetí bytovky.  

ch) Návštěva velvyslankyně Lotyšska 
V pátek 30.11. přijede do Králík na oficiální návštěvu velvyslankyně Lotyšské republiky,   
která projevila zájem o region Králicka.  

p. Špiler – bylo by zapotřebí vybudovat vozovku k novým rodinným domům v prodloužené 
ulici Orlická. 

Ing. Rýc  

– opět se objevují stížnosti na parkování pana Kaplana. Jednak na hluk a pak na parkování 
na chodníku. 

– na novém parkovišti u Reichlů je nevhodně umístěn výjezd, který je situován do blízkosti 
zatáčky. 

– delší dobu se již nic neděje na novém domě s pečovatelskou službou 

 
p. Škarka  
– na minulém zastupitelstvu bylo řečeno, že Jimex dostal pokutu za chybný vypočet tepla. 

V čem byly chyby? 
 Ing. Tóth – chyby spočívaly ve dvou částkách. První byla v tom, že se jedna faktura  
 s částkou asi 2 600,- Kč zaúčtovala dvakrát a druhá chyba byla v tom, že se při opravě   
 topení v bytovkách zaúčtovala cena radiátorů. Zde chyba činila také několik tisíc korun.  

 
– podaří se již něco provést se směrníky na Horní Lipku? 
 
– při prvním velkém sněžení minulý týden nebyly na Horní Lipce prohrnuty místní 

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

            
 
    

p. Macko           ……………………………   
 
 
 
p. Pecháček       ……………………………. 

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