
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 10 
Zastupitelstva města 

ze dne 24.09.2001 

 

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

Omluven: p.Zezulka, na část jednání MUDr.Bartáková a p. Strnad 
Za MěÚ:                         ing. Toman, pí Kubíčková, pí Hamalová, pí Bartíková, pí Nosková 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání z městské rady 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 
      3.2 Vyhláška o místních záležitostech veřejného pořádku 
      3.3 Regulativy města pro památkově hodnotné objekty 
      3.4 Potvrzení příslušnosti města k Pardubickému kraji 
      3.5 Vstup města Králíky do Euroregionu Glacensis 
      3.6 Aeskulap – žádost o finanční příspěvek na opravu pavilonu 
  bývalé nemocnice v Červené Vodě 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou p. Pecháček, p. Macko 
S navrženým programem všichni přítomní souhlasili. 
 

02. Zprávy z jednání městské rady 
Se správami z jednání městské rady seznámil ing. Toman. 

 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 
3.1 Majetkové operace 

  3.1.1 Prodej bytu č. 2 v čp. 594 v ulici Nové domovy v k.ú. Králíky 

MO již delší dobu zveřejňoval nabídku prodeje obsazeného bytu č. 2 v čp. 594 a 
spoluvlastnického podílu ve výši 222/1000 pozemku st.p.č. 762 v k.ú. Králíky. Nabídková 
kupní cena byla 73.069,-- Kč. O koupi bytu projevila zájem stávající nájemnice paní 
Božena Borovičková, která nabízí za uvedený byt stejnou částku.  

ZM/2001/10/147  
ZM schvaluje prodej bytu č. 2 v čp. 594 a spoluvl. podílu ve výši 222/1000 st.p.č. 762 
v k.ú. Králíky paní Boženě Borovičkové, Králíky 594 za kupní cenu ve výši 73.069,-- Kč. 
Hlasování: 
13:0:0 
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3.1.2 Prodej pozemku p.p.č. 1942/3 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku požádal pan Ing. Fogl. Jedná se o pozemek, který má žadatel oplocen 
jako zahradu u rod. domku. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny 
4.500,-- Kč + náklady spojené s převodem. 

 
ZM/2001/10/148  
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1942/3 v k.ú. Králíky manželům Květoslavě a Ing. 
Leopoldu Foglovým, Králíky 108 za kupní cenu ve výši 4.500,-- Kč+náklady spojené 
s převodem. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.1.3  Záměr prodeje pozemků st.p.č. 14/2 a p.p.č. 125/2 v k.ú. Dolní Boříkovice 

O koupi pozemků požádala paní Alena Urbanová z Boříkovic za účelem ucelení pozemku. 
Jedná se o původní cestu, která v současné době vede přes dvůr žadatelky. Odbor VTSM 
s prodejem souhlasí, vznikne jednotný funkční celek. 

 
ZM/2001/10/149  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 14/2 a p.p.č. 125/2 vše v k.ú. Dolní 
Boříkovice a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.1.4 Převod pozemků p.p.č. 328/2 a 328/4 v k.ú. Dolní Boříkovice 

Jedná se o pozemky navazující na skládku TDO v Dolních Boříkovicích. Větší část 
pozemků vykupujeme od fyzických osob, dva pozemky jsou ve vlastnictví státu. Úplatný 
převod je za účelem zřízení zemníku.  
Zároveň má město Králíky u PFČR pohledávku na bezúplatný převod pozemku ve 
vlastnictví státu dle zákona č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. MO a odbor 
VTSM navrhují převod pozemků formou uplatnění restitučního nároku u PF ČR.  

 
ZM/2001/10/150  
ZM schvaluje převod pozemků p.p.č. 328/2 a p.p.č. 328/4 v k.ú. Dolní Boříkovice od 
Pozemkového fondu ČR, Ústí nad Orlicí formou uplatnění nároku na bezúplatný převod 
pozemku ve vlastnictví státu dle zákona č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.1.5 Schválení zástavní smlouvy (vyvázání bytového domu čp. 816) 

Na minulých zastupitelstvech byly postupně schváleny všechny potřebné kroky k vyvázání 
bytového domu čp. 816 v k.ú. Králíky z důvodu plánovaného prodeje. Tzn. vyvázání čp. 
816 v k.ú. Králíky včetně pozemku ze zástavy a zřízení zástav u domů čp. 352, čp. 148 a 
čp. 462 včetně pozemků vše v k.ú. Králíky. V současné době Státní fond životního 
prostředí ČR zaslal městu Králíky zástavní smlouvu a dle pokynů fondu v návaznosti na 
zákon o obcích č. 128/2000 Sb. předkládá MO ke schválení příslušnou smlouvu. Nestačí 
projednání a schválení zastavení nemovitostí v předstihu, ještě dříve, než má k dispozici 
ZM definitivní text smlouvy. Smlouva předložena.    

 
ZM/2001/10/151 
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ZM schvaluje vyvázání nemovitosti čp. 816 na st.p.č. 1391/1 a st.p.č. 1391/1 v k.ú. 
Králíky ze zástavy pro Státní fond životního prostředí ČR, Praha 4. 
ZM schvaluje zřízení zástavy ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR, Praha 
4 na nemovitostech: 

 čp. 352 na st.p.č. 203 a st.p.č. 203 v k.ú. Králíky  
 čp. 148 na st.p.č. 258/1 a st.p.č. 258/1 v k.ú. Králíky 
 čp. 462 na st.p.č. 524/1 a st.p.č. 524/1 v k.ú. Králíky 
 bez č.p. (zem. stav) na st.p.č. 524/2 a st.p.č. 524/2 v k.ú. Králíky. 

Zároveň ZM schvaluje znění zástavní smlouvy č. 07539411-Z3. 
Hlasování: 
13:0:0  
 
3.1.6 Rozpočtové opatření   

Jedná se o rozpočtové opatření, kterým se zvýší rozpočet v příjmech i ve výdajích o    
celkovou částku 135.000,- Kč. Rozpočtové opatření se skládá ze tří částí: 

1. Příjem finančních darů na akci Cihelna 2001 ve výši 17.000,- Kč od: 
• NCH CZECHOSLOVAKIA  5 000,- Kč 
• SIO Praha    5 000,- Kč 
• Joukl Jaromír   2 000,- Kč 
• Pivovar Hanušovice  5 000,- Kč 
2. Posílení výdajů ve Školní jídelně o 50.000,- Kč na vybavení ke zvýšení kapacity ze 600 

obědů na 900 obědů. 
3. Dotace od okresního úřadu na restaurování sochy sv. Floriana ve výši 68 000,- Kč.  

 
ZM/2001/10/152  
ZM schvaluje rozpočtové opatření číslo 7/2001, kterým se upravuje rozpočet v příjmech 
i výdajích o částku 135 000,- Kč. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.7 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

Město Králíky je členem Sdružení obcí a měst Orlice, které je nositelem projektu “plán 
rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské pahorkatiny”. Tento projekt je z jedné poloviny, 
tj. 200 000,- Kč, finančně podpořen z Fondu malých projektů Phare CBC a druhou 
polovinou se musí podílet Sdružení Orlice. Na zasedání valné hromady sdružení byl 
vznesen návrh, aby se finanční prostředky sdružily formou půjčky od obcí a měst, které 
budou v projektu zahrnuty a to částkou 15,-Kč na obyvatele. Pro město Králíky by pak tato 
částka činila 65 000,- Kč. Pokud bychom tuto finanční výpomoc poskytli, pak je třeba říci 
za jakých podmínek.  Například je třeba navrhnout úročení – zda ho vůbec stanovit. 

 
Z diskuze: 
p. Juránek – na jak dlouho bychom tuto půjčku poskytli? 
Ing. Tóth – Sdružení Orlice navrhuje půjčku vrátit do 20.12.2002. 
Ing. Dostálek – vzhledem k tomu, že se jedná o projekt z kterého by mělo mít králicko 
prospěch navrhuji aby byla půjčka poskytnuta bezúročně. 
p.Juránek – jsem pro poskytnutí částky a to bezúročně. 
 
 
 
ZM/2001/10/153  
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ZM schvaluje bezúročnou finanční výpomoc na vypracování Plánu rozvoje Králické 
kotliny a Bukovohorské pahorkatiny ve výši 65 000,- Kč. Finanční výpomoc je vratná 
nejpozději do 20.12.2002. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.2 Vyhláška o místních záležitostech veřejného pořádku 
     Bod uvedly pí Bartíková a pí Hamalová. 

Nástroje řešení problematiky veřejného pořádku  
l e g i s l a t i v a  –  zákony, vyhlášky   
k o n t r o l a  a  p o s t i h  –  obec (Obecní úřad, Obecní policie komise)  
p r e v e n c e  -  policie ČR, státní orgány,obec, nezávislé organizace 

Oblasti problematiky veřejného pořádku ve městě Králíky 
1 .  a l k o h o l ,  d r o g y  
2 .  m l a d i s t v í  
3 .  o c h r a n a  m a j e t k u  
4 .  o b č a n s k é  s o u ž i t í  
5 .  č i s t o t a  a  k l i d  v e  m ě s t ě  
6 .  c h o v  z v í ř a t  

Z hlediska praxe městského úřadu se nejeví jako problematická oblast legislativy, ale 
oblast kontroly a prevence. Je třeba se především zaměřit na vytvoření podmínek dostatečné 
kontroly porušování již stávajících ustanovení zákonů. Z těchto důvodů navrhujeme zřízení 
městské policie či městského strážníka dle zákona o obcích. Za jejich pomoci by bylo možné 
dosáhnout větší objasněnosti deliktů porušujících veřejný pořádek a postihu konkrétních 
pachatelů těchto činů.  

Více prostoru věnovat problematice prevence, především v oblastech, které se dotýkají 
mládeže, a to za spolupráce se školskými zařízeními, policií, okresním úřadem a nevládními 
organizacemi. 

1 .  a l k o h o l ,  d r o g y  

Hlavním právním předpisem, který se zabývá problematikou alkoholismu je zákon č. 37/1989 
Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, který řeší způsoby ochrany před 
alkoholismem, úkoly jednotlivých orgánů veřejné zprávy, výchovu a prevenci.  
Závažnější porušování zákonů v oblasti ochrany před alkoholismem může být také 
posuzováno jako trestný čin, zvláště v souvislosti s nezletilými. 

Obce mimo jiné zabezpečují všestrannou informovanost veřejnosti o ochraně před 
alkoholismem a jinými toxikomaniemi, činí opatření, aby alkoholismus a jiné toxikomanie 
nenarušovaly rodinné vztahy a zdravý vývoj mládeže apod. 
n a v r h o v a n á  o p a t ř e n í :   

Ve spolupráci s Policii ČR a školskými zařízeními provádět častou a důslednou 
kontrolu kulturních akcí a hostinských provozoven z hlediska dodržování omezujících 
opatření (nalévání alkoholu mladistvím). V případě neúčinnosti výše uvedených opatření dále 
přistoupit k přijetí vyhlášky o omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů. Výchovná a 
preventivní činnost – besedy ve školách, články v tisku. 

2 .  m l a d i s t v í  

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí řeší mj. ochranu práv dítěte na 
příznivý vývoj a řádnou výchovu a ochranu oprávněných zájmů dítěte. Pokud si rodič nebo 
jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte neví s výchovou rady, má právo požádat o pomoc 
orgán sociálně-právní ochrany a tento je povinen mu pomoc poskytnout. 
 



 5

Rodiče mladistvých si neuvědomují, že umožňují-li opakovaně nebo soustavně svým dětem 
návštěvy diskoték do ranních hodin a tolerují-li u nich požívání alkoholických a jiných 
omamných látek, mohou naplnit skutkovou podstatu několika trestných činů. 

Obec je povinna působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské 
odpovědnosti, je povinna sledovat zda je zamezováno přístupu dětí do prostředí, které je 
z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující (např. herny, restaurace, diskotéky apod.). 
Každý občan je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče. Na takové chování 
dětí  nebo na vážné porušení práv a povinností rodičů může v zájmu dítěte kdokoli upozornit 
orgán sociálně právní ochrany dětí, soud nebo jiný oprávněný orgán.  
n a v r h o v a n á  o p a t ř e n í :   

Hledat dohodu s provozovateli o dřívějších začátcích diskoték např. od 17 nebo 18 
hodin s tím, že by po 22. hodině byla pro děti do 15 let uzavřena. Intenzivní preventivní 
opatření na školách ve spolupráci s policii a okresním úřadem.  

3 .  o c h r a n a  m a j e t k u  

Z hlediska ochrany veřejného a soukromého majetku, je jako přestupek jednání, které 
poškozuje, znečisťuje či vede ke zničení majetku.  

Závažnější majetkové přečiny jsou posuzovány jako trestné činy. Rozhodující je v 
těchto případech především společenská nebezpečnost jednání pachatele a výše škody, kterou 
svým jednáním způsobil. 
n a v r h o v a n á  o p a t ř e n í  :   

Zřízení městské policie či městského strážníka. Ve dnech, kdy prokazatelně hrozí 
největší nebezpečí majetkových deliktů (pátek a sobota) jejich rozmístění na nejvíce ohrožená 
místa a za jejich pomoci dosáhnout větší objasněnosti majetkových deliktů a postihů 
konkrétních pachatelů těchto činů.  

Působení na obyvatele (besedy, v tisku…) a jejich výchova k občanské solidaritě. 

4 .  o b č a n s k é  s o u ž i t í  

Dle občanského zákoníku je postižitelné jakékoliv jednání, které nad míru přiměřenou 
poměrům obtěžuji či ohrožuje sousedy. Obecní úřad může na žádost postiženého zaslat 
výzvu, aby se dotyčný občan takového jednání zdržel, v případě, že však takovéto výzvy 
neuposlechne, je jedinou možností, aby se postižený občan obrátil na soud. Přestupkový 
zákon postihuje jednání jako např. urážky, hrubé jednání, slovní a fyzické napadání, 
vyhrožování újmou na zdraví, drobné ublížení na zdraví. Závažnější porušení mohou být opět 
dle trestního zákonu postihovány jako trestné činy. 

5 .  č i s t o t a  a  k l i d  v e  m ě s t ě  

Jednotlivé příčiny rušení nočního klidu je třeba přesně zjistit, způsoby rušení od sebe 
oddělit a jinak posoudit. Provozovatel např. diskotéky nebo restaurace neodpovídá za rušení 
nočního klidu způsobené hlučnými projevy hostů. V těchto případech je třeba zjistit a 
postihnout konkrétní osobu, která toto rušení způsobila. V případě rušení nočního klidu 
hlukem způsobeným zařízením provozovny půjde o správní delikt, za který bude odpovídat 
provozovatel zařízení podle zvláštního právního předpisu.  
n a v r h o v a n á  o p a t ř e n í  :   

Zřízení městské policie či městského strážníka. Kontrola na místech a v časech kdy 
dochází k největšímu počtu činů ohrožujících klid a čistotu města a za jejich pomoci 
dosáhnout větší objasněnosti výše uvedených deliktů a postihů konkrétních pachatelů těchto 
činů.  

6 .  c h o v  z v í ř a t  

Povinnosti chovatelů jsou stanoveny zákonem o veterinární péči, a zákonem  o ochraně 
zvířat proti týrání. Chovatel má mimo jiné povinnost učinit opatření proti úniku zvířete, 
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zamezit, aby chované zvíře vnikalo na pozemek souseda, nebo jiného vlastníka. Chovatelé 
psů jsou dále mimo jiné povinni přihlásit psa k evidenci na místně příslušném obecním úřadě 
a mít při sobě evidenční známku. 
n a v r h o v a n á  o p a t ř e n í  :   

Častěji provádět odchyt volně pobíhajících psů a u psů, jejichž majitel bude zjištěn, 
přistoupit k sankčním opatřením. (U chovatelů za porušení povinnosti učinit opatření proti 
úniku zvířete až do výše 50 000 Kč, při opětovném porušení až do výše 200 000 Kč) 

Uvažovat o novém způsobu označování psů např. čipování. 
 

Z diskuze: 
p. Strnad – velký problém je znečištěné město psími výkaly. Kdo bude postihovat psi a jejich 
majitele v těchto případech? 
Ing. Zima – diskutovali jsme o opatřeních souvisejících s tímto problémem jako jsou 
dostatečný počet košů, sáčky na exkrementy, které by dostali při zaplacení poplatků, městský 
strážník apod. Dále se mohou ukládat sankce vyplývající ze zákona a vyhlášky u přestupkové 
komise. 
pí Bartíková – v navrhované vyhlášce jsou vyjmenovaná místa, kde bude zákaz volného 
pobíhání psů. Jinak budou odchyceni a majitel bude muset potom zaplatit jak odchyt, tak 
pokutu.  
Ing. Toman – v tomto případě je nutná občanská statečnost. Občané, kteří vidí tyto případy 
by měli upozornit majitele psů na to, že jejich psi znečišťují město. 
MUDr. Dragoun – občanská statečnost by měla navázat na publicitu. Dát hromadně na 
vědomí znění vyhlášky, osadit cedulky s přeškrtnutým psem a pod. 
pí Ettelová – jedním z navrhovaných opatření proti porušování pořádku návštěvníky diskoték 
je zavedení strážníka. Přitom máme policii, která by udržování pořádku měla mít na starost. 
p. Illichman – není pravda, že policie v tom nic nedělá, ale nemůže postihnout všechno. 
Poslední případ je z dnešního rána, kdy byly rozbity vývěsní skříňky. 
pí Bartíková – je nutné každý případ porušení pořádku nahlásit okamžitě a ne 
s několikadenním zpožděním. To by řešilo i zavedení strážníka, který by případy řešil hned. 
Ing. Zima – pro informaci, jeden strážník stojí ročně 300 až 400 tisíc korun.    
p. Matoušek – na to, aby se zabránilo znečišťování města, by měly být ke koupi chňapka na 
odstraňování exkrementů. K rušení veřejného pořádku lze říci několik věcí: 
- na to, že se ruší veřejný pořádek si stěžujeme již několik let bezúspěšně 
- stalo se, že policie, která by měla dbát na dodržování pořádku projela, aniž by zastavila, 

kolem osob porušujících klid 
- diskotéky pro mládež by se měla dělat odpoledne, nejdéle do 22.00 hodin  
- diskotéky by měly mít svůj časový limit a tím by se usnadnila úloha policie. Samotný 

strážník by na tento úkol nestačil 
- veškeré pozvánky na diskotéky jsou postaveny na konzumaci alkoholu 
- není zaručeno, že se nebude nadměrně hlasitě produkovat hudba uvnitř diskotéky 
- měl by se udržovat pořádek kolem diskotéky. Není posekaná tráva, nejsou koše, apod. 
Ing. Strnad – když bychom se nejdříve zabývali pobíhajícími psi, pak by se ve vyhlášce 
místo vyjmenovaných ulic měla objevit celá bytová zástavba. Dále by se ve vyhlášce měly 
objevit i povinnosti města. 
p. Souček – každý kdo porušuje pořádek musí být potrestán a mělo by se zveřejnit i jeho 
jméno. Tím podporujeme zřízení strážníka a jsme ochotni na něj přispět. Podle zákona 
musíme občana staršího 15-ti let pustit do podniku, jinak je to omezování osobní svobody. 
Lidé z okolí diskotéky podepsali kolaudační rozhodnutí na zřízení diskotéky a na zabezpečení 
maximální hladiny hluku uvnitř podniku jsme ochotni zajistit omezovač hlasitosti. Dále 
kontrolujeme, aby se neodnášelo sklo z diskotéky, prodáváme pouze plechovkové pivo, apod. 
pí Hamalová – podle nového zákona zveřejňovat jména osob porušujících zákon nelze 
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pí Šedová – protože bydlíme v bezprostřední blízkosti nemáme ani jednu noc klidnou. Křik, 
hluk, taxikáři, znečištěné okolí, injekční stříkačky apod. Co se týká podpisu kolaudačního 
rozhodnutí, tak od té doby se již někteří majitelé změnili.  
pí Šemberová – prosila jsem několikrát pana Součka o snížení hluku uvnitř diskotéky, který 
proniká i ven. Návštěvníci ničí okolí, převracejí popelnice, rozbíjejí značky, zvracejí na plot 
atd. Policie za noc několikrát projede, ale ani jednou nezastaví.  
pí Berková – byla tady zmínka o výchově ve školách. Nemůžeme mimo školu dětem cokoli 
přikazovat a zakazovat. To je zcela věc rodičů a jejich výchovy. Dále od doby, kdy máme 
novou květinovou  výzdobu před školou jsme museli mnohokrát dosazovat ulámané a 
vytrhané květiny, které byly zničeny.   
Ing. Zima – všechny projevy vandalizmu jsou důsledkem návštěvy nějakého podniku. 
Technickým řešením jejich odhalování by mohla být i průmyslová kamera. 
pí Ettelová – řešení dodržování veřejného pořádku jsme hledali již před několika měsíci a 
dokonce se objevilo v médiích, že jsme již přijali vyhlášku. Bylo tedy vidět, že se něco začíná 
dít. Přesto se za tuto dobu neudělala ze strany provozovatelů žádná opatření, která by rušení 
veřejného pořádku omezila.  
Ing. Rýc – bylo řečeno, že se nemůže podnikatelům zřídit diskotéku zakázat, ale když 
v Králíkách diskotéky nebyly, nebyl ani vandalizmus.  
p. Juránek – pozitivně vnímám slovo strážník a není možné brát vandaly jako produkt 
diskoték, protože se starosti nevyřeší tím, že se zakáží diskotéky. Řešením by bylo zřízení 
strážníka, který by byl kdykoli k dispozici. Nesouhlasím s tím, že by výjimky z vyhlášky měla 
udělovat rada, ale zastupitelstvo. 
Ing. Zima – udělovat výjimky z vyhlášek má podle zákona o obcích rada města. Přenést tuto 
kompetenci na zastupitelstvo by bylo značně nepružné. 
Ing. Dostálek – návrh této vyhlášky je postaven na výjimkách a podporuji zřízení strážníka, 
případně dvou. Co se týká znečisťování města, byl případ kdy byl na náměstí kůň a taky 
město znečistil. Bylo by dobré uvádět místo psů obecně zvířata. Co se týká provozní doby, 
nevidím důvod proč ji omezovat. Mělo by se řešit rušení nočního klidu. 
Ing. Zima – pokud vyhláška nebude omezovat provozní dobu nebo nenastaví jakékoli jiné 
omezení, pak se nemusí vůbec přijímat. Rušení nočního klidu řeší několik zákonů, podle 
kterých je možné postupovat. Bohužel v Králíkách toto k nápravě nevede. 
 
ZM se shodlo na tom, že přednesené námitky budou zapracovány do nového návrhu vyhlášky.  
  

3.3 Regulativy města pro památkově hodnotné objekty 
    Bod uvedla pí Nosková. 

Dnes by Zastupitelstvo města mělo rozhodnout o tom, zda určíme lokality s památkově 
hodnotnými objekty a tím umožníme se těmito lokalitami dále zabývat. Samotné projednávání 
navržených opatření pak bude probíhat veřejně a bude možnost se k navrženým opatřením 
vyjadřovat. 
Výklad pojmů: 
Památkově hodnotné objekty – objekty zachované v nenarušené architektonické podobě, 
s původní výzdobou průčelí, tvarem střešních konstrukcí a pokud možno s původními 
výplněmi okenních a dveřních otvorů ( nebo jejich kvalitními kopiemi). Objekty mohou mít 
drobné rušivé úpravy , které však lze odstranit díky dostatečným zbytkům tvarosloví nebo 
jsou zřejmé ze zachované fotodokumentace nebo projektové dokumentace  
- pokud má objekt dochovanou hodnotnou fasádu, bude zařazen mezi památkově hodnotné 
objekty i tehdy, byl- li  jeho interiér  zmodernizován. Základním hlediskem je vnější působení 
objektu v urbanistickém celku 
Způsob ochrany památkově hodnotného objektu – dochované památkové hodnoty objektu 
musí být striktně zachovány 
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- objekty nesmějí být přestavovány ani demolovány 
- možné jsou pouze stavební úpravy interiéru, vnější vzhled objekt musí být zachován, 
případně musejí být odstraněny rušivé prvky  
Do územního plánu Králíky je navrhováno následujících šest lokalit památkově hodnotných 
objektů: 
A. areál nového hřbitova – secesní vstupní budova z konce 19. Století, hrobka rodiny 

Rotterů, socha v zeleni před vstupem datována 1860 
B. objekty občanského vybavení podél ul.5. května – pseudogotický evangelický kostel                        

- novorenesanční portál objektu Dětského výchovného ústavu 
- novorenesanční štít objektu mateřské školy v ul. Pivovarské 

      - budova Celního úřadu čp. 422 z počátku 20. století 
C. vilová zástavba z počátku 20. století ve východní části města 

- zástavba podél ulic Orlické, F. Palackého, Husovy, A. Jiráska,  B.Smetany, a K. Čapka 
( čp. 447,449,451,455,456,493,496,497,498,551,554,557,559,598; 501 – 506 pouze 
hmotově) 

D. vilová zástavba v ulici Nádražní – obytné objekty z první čtvrtiny 20. století – čp. 
481,482 a 486 

E. bytová výstavba v ulici Nové domovy – pět bytových domů z období II. světové války  
F. památky lidové architektury v ul. J . Opletala – zděné patrové hospodářské a bytové 

objekty čp. 128,131,132 
 
Způsob projednávání změny územního plánu: 
1. Rozhodnutí o vypracování Změny č. 1/2001 – předkládaný materiál  
2. Projednání a schválení Zadání změny č. 1/2001 – veřejným projednáním   
3.  Projednání konceptu Změny č. 1/2001– veřejné projednání a schválení 
 
Z diskuze: 
Ing. Šašek – žlutá škola v ulici 5.května není v seznamu. 
Ing. Zima - žlutá škola je navržena do seznamu kulturních památek. 
pí Ettelová – to samé je s areálem ČSAD? 
pí Nosková – i areál ČSAD je navržen jako kulturní památka.  
Ing. Rýc – do seznamu se dostaly domy, které mají ještě nějakým způsobem zachovalou 
podobu. Jestliže se tedy na Nových domovech opravila střecha, pak se nemůže v dohledné 
době vrátit do původní podoby. 
Ing. Zima – Nové domovy jsou chápány jako soubor domů a je šance zachovat jejich celkový 
charakter. S návratem stavebních prvků do původní podoby se počítá až v době, kdy se budou 
provádět opravy. 
p. Raichl – regulativy komplikují majitelům opravy, které nemohou provádět podle svých 
možností, protože velmi vzrůstají náklady na opravy. Tím se nebudou tolik opravovat a budou 
chátrat. 
Ing. Zima - každý navržený dům v tomto seznamu je zařazen mezi památkově hodnotné 
objekty z jiného důvodu. U jedněch to může být portál, u jiných dveře a u některých to může 
být třeba jen maličkost. 
p. Juránek – v seznamu souhlasím s domy v bodech A, B ale těžko lze souhlasit s domy 
které slouží k životu obyvatel. Proč bychom právě tyto objekty měli vyhlásit jako památkově 
hodnotné a kdo tyto domy vybíral.    
 
Ing. Strnad – toto je první z několika kroků který je potřeba k tomu, aby se nakonec přijaly 
regulativy. Proto bude ještě možnost konkrétně diskutovat o jednotlivých domech a tím 
získáme i odborný posudek o jejich historické hodnotě.  
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p. Krabec – co se týká Nových domovů, bylo mnohé řečeno na minulých zastupitelstvech. Po 
prostudování různé literatury jsme však nezjistili co se skrývá pod pojmem památkově 
hodnotný objekt. Špatný byl také projednávaný postup, kdy se nejdříve musí schválit seznam 
a pak regulativy. Dále není dobře, že se omezení vydávají až po tom, co si je občané koupí a 
tím se omezují vlastnická práva.  
Ing. Rýc – bylo dobré již teď vědět co je na jednotlivých domech zajímavého a podle toho 
hlasovat, abychom nedopadli jako u Nových domovů, kde si již objednali okna.  
p. Obert – je potřeba si uvědomit, že pokud se na tyto domy dají věcná břemena sníží se i 
jejich cena.  
Ing. Zima – pokud se nebudou chránit objekty a jejich různé stavební prvky proti 
znehodnocení, pak v budoucnu nebudeme mít možnost zařadit tyto objekty třeba i mezi 
objekty kulturní. Objekty vybíral profesionální architekt, který je označil bez ohledu na 
vlastníka. Vlastnictví nemůže být kritériem pro posuzování objektů. Výsledkem tohoto je pak 
seznam, který je dnes předkládán k posouzení zastupitelstvu města. 
 
Hlasování o dalším postupu schvalování objektů dle seznamu. Návrh zněl hlasovat najednou: 
pro – 7 hlasů, zdržel se – 1 hlas, proti – 5 hlasů. Návrh nebyl přijat. 
 
ZM/2001/10/154  
ZM schvaluje seznam šesti lokalit památkově hodnotných objektů: 
lokalita A :  hlasování 13 – 0 – 0 
lokalita B : hlasování 13 – 0 – 0 
lokalita C : hlasování 11 – 0 – 2 
lokalita D : hlasování 11 – 0 – 2 
lokalita E : hlasování   8 – 0 – 5 
lokalita F : hlasování 12 – 0 – 1 
   

3.4 Potvrzení příslušnosti města Králíky k Pardubickému kraji 
 Bod uvedla Ing. Zima 

V posledních dnech se na Žambersku objevila Podorlická iniciativa, která přišla s návrhem 
uskutečnit referendum o tom, že Žambersko přejde do Královéhradeckého kraje.  

V roce 1998 se uskutečnilo setkání starostů, kde převládl názor o přidružení ke 
Královéhradeckému kraji. Mezi tím však byl přijat ústavní zákon, který respektoval hranice 
okresů a náš okres přidružil ke kraji Pardubickému. Okamžitě jsme zahájili intenzivní 
spolupráci na sestavování strategického rozvojového plánu kraje a podařilo se nám náš region 
prosadit do tohoto plánu s konkrétními úkoly. Rozšíření hraničního přechodu, posílení el. sítě, 
dopravní přístupnost, strategie rozvoje Králického Sněžníku apod. Zastupitelstvo kraje 
schválilo dvě priority rozvoje kraje a jednou z nich je oblast Králicka.  
Až v této poslední době se objevila Podorlická iniciativa, která by chtěla zvrátit tento stav a 
přejít do Královéhradeckého kraje. Přitom neuvádějí žádný jiný argument, jen ten, že je 
potřeba se zeptat voličů. O právu občanů rozhodovat nelze pochybovat, jen tato iniciativa 
přišla velmi pozdě a v této době již nemá opodstatnění.  
My jsme se již v minulém roce touto otázkou ve veřejné diskusi a na Zastupitelstvu města 
zabývali a přijali jsme usnesení, kde deklarujeme přidružení města Králíky k Pardubickému 
kraji. 
 
 
Z diskuze:    
Ing. Dostálek – když by nastala situace, že by se Žamberk přidružil k Hradeckému kraji, 
stálo by za úvahu se k této otázce vrátit. V současné době však nemá smysl o něčem hlasovat. 
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Ing. Rýc – Hradec má svoje Krkonoše a Orlické hory, Pardubice získaly hodně tím, že 
dostaly Králický Sněžník a hraniční přechody. 
p. Juránek – Podorlická iniciativa přišla možná pozdě, ale mnoho známých na tuto otázku 
odpovídá, že by chtělo raději k Hradci. V čele iniciativy stojí podnikatelé v Žamberku a oni 
narážejí na to, že musí jezdit do Pardubic přes Hradec. Loni bych hlasoval pro Hradecký kraj 
a jsem pro něj i dnes, ale na hlasování je již pozdě. 
 

3.5 Vstup města Králíky do Euroregionu Glacensis 
     Bod uvedla Ing. Zima 

Město Králíky je již členem Euroregionu Glacensis, kdy jsme před třemi lety naše členství 
usnesením zastupitelstva schválili. Tento region má svoji kancelář, podává svoje projekty a 
spolupracuje s městy na rozvoji regionu a na žádostech o granty. Proběhla však jednání, 
z kterých vyplynulo, že je potřeba mít nový text usnesení zastupitelstva. 
 
ZM/2001/10/155  
Po projednání v Zastupitelstvu města se město Králíky dobrovolně přihlašuje ke členství 
ve sdružení Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis.  
Zavazuje se plnit příslušné povinnosti a vykonávat práva vyplývající z tohoto členství 
v souladu se statutem sdružení a dalšími organizačními dokumenty a výkon své činnosti 
provádět tak, aby zůstalo nedotčeno postavení, působnost a kompetence města a jeho 
orgánů. 
Zavazuje se hradit členský příspěvek ve stanovené výši a termínu. (Aktuální příspěvek 
činí 1,50 Kč/obyvatele členského města-obce a může být měněn v souladu s dokumenty 
sdružení). 
Hlasování: 
13:0:0 

   
 3.6 Aeuskulap – žádost o finanční příspěvek na opravu pavilonu bývalé nemocnice 
v Červené Vodě 

     Bod uvedla Ing. Zima 

Nemocnice v Červené Vodě je v soukromém vlastnictví a v současné době tam je lůžková 
část pro následnou péči pacientů. Postupně renovovali ambulance a pavilony a chtějí dále 
rekonstruovat přidružený pavilon tak, aby mohli lůžkovou část rozšířit. Na toto potřebují 
peníze o které požádali i okolní města a obce. Není zvykem aby město poskytovalo dary 
soukromým firmám. Přitom jsou Králíky členem nadace Zdraví, která vznikla za účelem 
sdružovat prostředky související se zdravotní péčí v našem regionu. Tato nadace v letošním 
roce poskytla již částku na výtah v opravovaném pavilonu ve výši 370 000,- Kč. Současně 
existuje mnoho let ještě malý účet, na kterém jsou peníze sdružené různými odborovými a 
jinými organizacemi na nákup zdravotnického zařízení. Na tomto účtu je částka ve výši asi 
15000,- Kč. My potřebujeme upravit vjezd do našeho zdravotnického střediska, který 
v současné době pro vozíčkáře nevyhovuje. 
 
Z diskuze: 
Ing. Tóth – kromě 370 000,- Kč, které Nadace zdraví poskytla v letošním roce na výtah, jsme 
v loňském roce z fondu této nadace poskytli přes 100 000,- Kč na nákup nádob na převoz 
jídel. Lze říci, že Nadace zdraví dává peníze výhradně do nemocnice v Červené Vodě. Proto 
jsem proti poskytnutí finančního příspěvku z našeho rozpočtu. 
p. Juránek – navrhuje poskytnout půjčku ve výši 15 000,- Kč. 
Ing. Rýc – když dáme nemocnici 15 000,- Kč, postavíme lepší nájezd pro vozíčkáře? 
Ing. Zima – postavíme, ale peníze již půjdou z rozpočtu 
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ZM/2001/10/156  
ZM schvaluje dar společnosti Aeuskulap s.r.o. na rozšíření lůžkové kapacity nemocnice 
v Červené Vodě ve výši 15 000,- Kč. 
Hlasování: 
8:2:3 
 
04. Vstupy poslanců 

p.Juránek – je již vyúčtování akce Cihelna? 
Ing. Tóth – je přesně znám příjem z akce, tj. prodej vstupenek, parkovacích lístků, poplatků a 
sponzorských darů, který činil asi 480 000,- Kč. Výdaje ještě nejsou ukončeny, ale zatím činí 
okolo 370 000,- Kč. 
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
  
zapsal L.Tóth  

 
ověření zápisu: 

            
 
    

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

 
 
 
 
 
 
Ing. Anton  Z I M A       Ing. Ladislav  T Ó T H 
        starosta               místostarosta   
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	ZM/2001/10/153 
	ZM schvaluje bezúročnou finanční výpomoc na vypracování Plánu rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské pahorkatiny ve výši 65 000,- Kč. Finanční výpomoc je vratná nejpozději do 20.12.2002.
	Nástroje řešení problematiky veřejného pořádku 
	Oblasti problematiky veřejného pořádku ve městě Králíky
	C. vilová zástavba z počátku 20. století ve východní části města
	ZM/2001/10/154 
	ZM schvaluje seznam šesti lokalit památkově hodnotných objektů:
	ZM/2001/10/155 
	Po projednání v Zastupitelstvu města se město Králíky dobrovolně přihlašuje ke členství ve sdružení Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis. 
	Zavazuje se plnit příslušné povinnosti a vykonávat práva vyplývající z tohoto členství v souladu se statutem sdružení a dalšími organizačními dokumenty a výkon své činnosti provádět tak, aby zůstalo nedotčeno postavení, působnost a kompetence města a jeho orgánů.

	13:0:0
	Ing. Tóth – kromě 370 000,- Kč, které Nadace zdraví poskytla v letošním roce na výtah, jsme v loňském roce z fondu této nadace poskytli přes 100 000,- Kč na nákup nádob na převoz jídel. Lze říci, že Nadace zdraví dává peníze výhradně do nemocnice v Červené Vodě. Proto jsem proti poskytnutí finančního příspěvku z našeho rozpočtu.
	ZM/2001/10/156 

	8:2:3

