
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 09 
Zastupitelstva města 

ze dne 27.08.2001 

 

Přítomní členové ZM:   Ing. Zima, ing. Tóth, ing. Šašek, ing.Dostálek, ing. Strnad, pí 
Ettelová, ing. Rýc, MUDr.Bartáková, p.Zezulka, p.Škarka 

Omluven: p. Strnad, p. Pecháček, p.Juránek, MUDr. Dragoun, p.Macko 
Za MěÚ:                         ing. Toman, pí Kubíčková 
 
 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání z městské rady 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou p. Zezulka a pí Ettelová 
S navrženým programem všichni přítomní souhlasili. 
 

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

 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 
3.1 Majetkové operace 

        
3.1.1 Prodej bytu č. 3 v čp. 654 v ulici Hřbitovní v k.ú. Králíky 

MO zveřejnil nabídku prodeje obsazeného bytu č. 3 v čp. 654 a spoluvlastnického podílu 
ve výši 347/1000 pozemku st.p.č. 779/1, kolny na st.p.č. 779/2 a 779/3 a st.p.č. 779/2 a 
779/3 vše v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena byla 91.581,-- Kč. O koupi bytu projevila 
zájem 1 žadatelka a to paní Eva Holubcová, která nabízí za uvedený byt stejnou částku.  

 
ZM/2001/09/136  
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 3 v čp. 654 a spoluvl. podílu st.p.č. 779/1, kolny 
na st.p.č. 779/2 a 779/3 a st.p.č. 779/2 a 779/3 vše v k.ú. Králíky paní Evě Holubcové, 
Králíky 347 za kupní cenu ve výši 91.581,-- Kč. 
Hlasování: 
9:0:0 
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3.1.2 Prodej pozemku p.p.č. 972/3 v k.ú. Dolní Boříkovice 

O koupi pozemku požádal pan Ladislav Bartoš z Červené Vody za účelem zřízení zahrady. 
Jedná se o pozemek v blízkosti nemovitosti, kterou vlastní. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn. Návrh kupní ceny 22.080,-- Kč + náklady spojené s převodem. 

 
ZM/2001/09/137 
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 972/3 v k.ú. Dolní Boříkovice manželům Evě a 
Ladislavu Bartošovým, Červená Voda 364 za kupní cenu ve výši 22.080,-- Kč+náklady 
spojené s převodem. 
Hlasování: 
9:0:0 
 
3.1.3 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 23/24 až 23/28 v k.ú. Králíky 

Jedná se o pozemky v Luční ulici k výstavbě rodinných domků. Odbor VTSM zadal 
vypracovat GP na rozparcelování pozemku p.č. (33) v k.ú. Králíky, který město koupilo od 
restituenta pana Svítka. V současné době je již GP vypracován, pozemek je rozdělen na 5 
parcel o velikosti přes 1000 m2. Zároveň přes parcely vede kanalizace, při prodeji je nutno 
zřídit věcná břemena.  

 
ZM/2001/09/138  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 23/24, 23/25, 23/26, 23/27 a 23/25 vše v k.ú. 
Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
9:0:0 
 
3.1.4 Záměr prodeje 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 rodinného domku.  

 
ZM/2001/09/139  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1942/3 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
3.1.5 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 570/12 v k.ú. Králíky 

O koupi části pozemku požádal pan Kolbaba, Králíky 765 za účelem rozšíření zahrady a 
následného oplocení. Pozemek má žadatel v pronájmu. Odbor VTSM souhlasí s prodejem 
bez připomínek.    

 
ZM/2001/09/140  
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 570/12 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
 
 
 



 3

3.1.6 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 670 v k.ú. Králíky 

V ulici Leoše Janáčka v Králíkách je umístěna regulační stanice zemního plynu na 
pozemku města. VČP budou stanici modernizovat a chtějí pozemek zakoupit. Na jednání 
s vedením města bylo dojednáno, že VČP přemístí stanici blíže k lesu, aby pozemek mezi 
bytovým domem čp. 816 a lesem mohl být využíván ke stavbě rodinných domů. RM proto 
schválila prodej pozemku v nové lokalitě, t.j. část pozemku p.p.č. 670 v k.ú. Králíky. 

 
ZM/2001/09/141  
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 670 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
3.1.7 Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 651/36 v k.ú. Králíky 

Jedná se o pozemek v lokalitě zahrádek v ulici A.Jiráska, který je určen dle ÚP k zástavbě 
stavbou pro bydlení. Na pozemku byla zřízena prozatímní správa a v současné době již 
pozemek převedl Okresní úřad Ústí nad Orlicí na PF ČR a město si může požádat o 
bezúplatný převod podle ust. §5 odst.1 zákona č. 95/1999 Sb. v platném znění (zákon o 
převodu zeměd. pozemků z vlastnictví státu) 

 
ZM/2001/09/142  
ZM schvaluje bezúplatný převod zemědělského pozemku p.p.č. 651/36 v obci a k.ú. 
Králíky podle zákona č. 95/1999 Sb. v platném znění. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
3.1.8 Restituční nárok Martincových, Dolní Hedeč 

Okresní úřad, okresní pozemkový úřad Ústí nad Orlicí řeší restituční nárok Jaroslava a 
Josefa Martincových na vydání nemovitostí v k.ú. Králíky. Jedná se o pozemek PK (71) 
v k.ú. Králíky - část sídliště v ulici Kosmonautů. Jedná se o stejný případ jako 
s restituentkou paní Dostálkovou. Pozemky byly prodány v letech 1993 až 1995 fyzickým 
osobám k výstavbě RD, i když byl na pozemky uplatněn restituční nárok. Na základě 
rozhodnutí RM došlo k jednání s restituenty o majetkoprávním vypořádání pozemků. 
Výsledkem jednání je dohoda o vzájemném vyrovnání ve výši 275.800,-- Kč. 

 
ZM/2001/09/143  
ZM schvaluje dohodu o vzájemném vyrovnání mezi městem Králíky a oprávněnými 
osobami Jaroslavem a Josefem Martincovými, Dolní Hedeč 67 a Dolní Hedeč 66 ve výši 
275.800,-- Kč jako úhradu za zpět vzetí uvedeného restitučního nároku. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
3.1.9 Nákup pozemků v k.ú. Dolní Boříkovice 

Jedná se o pozemky p.p.č. 470/4, 1503/3 a p.p.č. 328/3 v k.ú. Dolní Boříkovice u skládky 
TDO. Na pozemcích o celkové výměře 11566 m2 bude zřízen zemník. Spoluvlastníky 
pozemku zastupuje pan Kalianko. Návrh kupní ceny 115.660,-- Kč. 

 
 
 
ZM/2001/09/144  
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ZM schvaluje nákup pozemků p.p.č. 470/4, 1503/3 a p.p.č. 328/3 vše v k.ú. Dolní 
Boříkovice od spoluvlastníků Josefa Lučana, Kladná-Žilin 116, Štefana Lučana, Hulín 
872, Karla Lučana, Zdounky 84, Antonie Mondekové, Drnholec 515, Jany Lučanové, 
Pohoř 10, Pavla Lučana, Pohoř 57, Marie Kovářové, Kletné 38, Bohumila Zoubka, Nové 
Město 36, Anny Zdráhalové, Pohoř 25, Alena Mitašové, Pohoř 57, Jany Vavrošové, 
Vítkov 16, Žanety Martinkové, Nové Město 36 za kupní cenu ve výši 115.660,-- Kč. 
Hlasování: 
10:0:0 

 
3.1.10 Vyrovnání závazků mezi firmami Jimex a Šenk  

Smluvní cena rekonstrukce vstupní verandy domu čp. 400, kterou zadal v minulém roce 
Jimex firmě Šenk, byla 85 000,- Kč. Dle schváleného plánu oprav však cena za tuto 
rekonstrukci neměla přesáhnout částku 30.000,- Kč. Dále se rekonstrukce měla provádět 
na základě stavebního povolení, které nebylo vydáno. RM na svých jednáních neschválila 
navýšení ceny o 55.000,- Kč a doporučila firmě Šenk tento rozdíl vymáhat po Jimexu 
soudní cestou. Jimex navrhuje, aby se na navýšené částce podílely všechny tři strany. 
Město by se mělo podílet z důvodu toho, že se zhodnotil majetek města. Proto se provedl 
odhad domu s verandou starou a rekonstruovanou. Částka, kterou se dům takto zhodnotil 
činila 25.000 – 28.000,- Kč.  
Celý tento případ lze řešit dvěma způsoby: 
- pokračovat soudní cestou mezi firmami Šenk a Jimex  
- nepokračovat v soudním procesu. Všechny tři strany by se podělili o navýšenou částku, 

což by v případě města činilo 10.000 – 12.000,- Kč. Náš podíl by se mohl vyžadovat 
po nájemnících domu.   

 
Z diskuze: 
Ing. Rýc – jaká byla cena přístavků u jiných domů? 
Ing. Zima – podle rozsahu rekonstrukce. U jiných domů si to platili vlastníci. 
Ing. Tóth – šance vyhrát soudní spor je pro firmu Šenk vysoká. Protože se chyby evidentně 
dopustil Jimex, měl by také celou částku zaplatit. 
Ing. Dostálek – není důvod, aby se město podílelo na navýšené částce a není také důvod, aby 
se na tomto navýšení podíleli nájemníci domu. 
Ing. Strnad – také souhlasí se soudním vymáháním částky po firmě Jimex. 
 
ZM/2001/09/145 
ZM nesouhlasí s finanční spoluúčastí Města Králíky na navýšené částce za stavební 
úpravy zastřešení vnějšího schodiště objektu čp.400 v Králíkách. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
3.1.11 Přijetí daru od České republiky-Ministerstva obrany 
 

Budování Králické pevnostní oblasti a jeho centra Vojenského muzea výrazně podporuje i 
stát, konkrétně Ministerstvo obrany. Kromě jiných materiálů, jako jsou dokumentace a 
předpisy, jsme od ministerstva dostali i věci movité. Ministerstvo však musí postupovat 
v některých případech střelných zbraní podle úmluv o odzbrojení, které mají své limity a 
přísná pravidla. Znamená to, že některé exponáty musí být znehodnoceny tak, aby se již 
nikdy nemohly uvézt do bojového stavu, tj. např. odstranit motor i s převodovkou a celý 
prostor vylít betonem, podobně i hlavně. Z celého seznamu techniky, kterou dostaneme 
darovací smlouvou, jsou tyto zbraně zastoupeny asi jednou čtvrtinou. Tři čtvrtiny 
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materiálu tvoří logistická technika, používaná i v době přírodních katastrof. Jsou to např. 
cisterny, kuchyně, polní pekárny, vyprošťovací technika, mostní tank apod. 

 
Z diskuze: 
Ing. Šašek – Ministerstvo obrany vyřadí darovaný majetek z evidence a převede jej na 
Město Králíky. Dále bude předmětem mandátní smlouvy mezi Městem Králíky a 
provozovatelem KPO? 
Ing. Zima – ano. Postupně se darované exponáty budou repasovat a vystavovat. Znovu 
bych chtěl připomenout, že celá koncepce muzea, tyto i jiné exponáty by měly vypovídat 
ne jen o válce, ale také o době, kdy se válka připravovala. 

 
ZM/2001/09/146 
ZM schvaluje darovací smlouvu č. 10302031 uzavřenou mezi Českou republikou -
Ministerstvem obrany a Městem Králíky o bezúplatném převodu majetku v celkové 
účetní hodnotě 19 939 878,- Kč. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
04. Vstupy poslanců 

Ing. Zima  
 
1. Zastupitelům města je předkládán NÁVRH vyhlášky o některých omezujících 

opatřeních k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku. Každý by si ji měl 
prostudovat a připomínkovat, tak abychom se jí mohli na příštím jednání ZM zabývat.   

 
2. Dnes jsme byli v našem polském partnerském městě Miedzylesie a projednávali jsme 

tyto dvě věci: 
- další ročník společných trhů, které by se měly letos konat opět v Králíkách. Před 

dvěma lety se konaly na Střelnici. Chtěli bychom, aby se uskutečnily v sobotu 
13.října přímo v centru města na náměstí a to v podstatně jiné formě. Měly by být 
nejen o výměně podnikatelských kontaktů a o prodeji výrobků, ale také o 
sportovních a dětských soutěžích, soutěži hasičů, kulturním programu apod. Rádi 
bychom, aby se do tohoto programu zapojil celý region od Mladkova a Lichkova až 
po Dolní Moravu a Červenou Vodu a podobně by to vypadalo i na polské straně, 
kde by se zapojila celá gmina Miedzylesie.  

- S představitelem polské strany euroregionu Glacensis jsme projednali výstavbu 
silnice I/11 od Žamberka na Králíky, která by měla mít návaznost i na silniční 
přechod v Dolní Lipce a dále na Klodzko. Tato silnice je již krajským 
zastupitelstvem v Pardubicích brána jako součást podpory regionu Králicka. Máme 
naději na získání finančních prostředků na vypracování studie proveditelnosti a na 
podklady pro územní řízení. Na polské straně je projekčně připraven obchvat 
Klodzka a rozšiřovací pruh na hraniční přechod v Náchodě. Jde o to, který z těchto 
projektů bude úspěšnější, případně v jakém pořadí budou realizovány. Budeme 
však s polskou stranou připravovat projekt na dopravní zpřístupnění regionu z obou 
stran (naše aktivita silnice č.11 ze Šedivce do Dolní Lipky a z jejich strany obchvat 
Klodzka). Takovýto projekt má velkou šanci na získání až 75% finančních 
prostředků z evropského fondu CBC – PHARE. 

 
3. V pátek se konalo v klášteře na Hedeči jednání za účasti zástupce církve p. biskupa 

Duky, ředitele katolické charity, zástupce řádu redemptoristů a starosty města Králíky. 
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Předmětem jednání bylo hledání cest a řešení pro další osud kláštera na Hedeči. 
Jednání bylo velmi konstruktivní a vstřícné, s velkou nadějí do budoucnosti.  

 
4. Na minulém zastupitelstvu jsme podali informaci, že Český Telecom hodlá z důvodů 

nerentability rušit některé veřejné telefonní automaty (VTA). V našem kraji by šlo 
zřejmě o VTA v Heřmanicích a v Dolních Boříkovicích. K tomuto problému proběhla 
otevřená diskuze, ve které jsme hledali možnosti, jak zrušení budek zabránit a lze říci, 
že jsme několik způsobů našli a prodiskutovali. Minulý týden však přišla z Dolních 
Boříkovic petice adresovaná Radě města, která je formulovaná tak, jakoby se občané 
obce stavěli proti rozhodnutí města rušit telefonní budky. Mezi občany došlo nejspíše 
k velikému nedorozumění a omylu, nebo byli špatně informováni.  
Z diskuze k tomuto bodu: 
Ing. Dostálek – nevím kdo tuto petici organizoval, ale je to o zájmu obyvatel, aby tam 
budka zůstala. Adresovat petici Českému Telekomu by asi nemělo smysl.  
Ing. Zima – petici podepsal předseda osadního výboru pan Milan Dostálek. Nechápu 
důvod organizování jakékoliv petice. Ale pokud již byla zorganizována, měla být právě 
na adresu Českého Telecomu a měla být o tom, že obyvatelé Dolních Boříkovic  
podporují město v zachování telefonní stanice.  
pí Ettelová – na minulém zastupitelstvu jasně zaznělo, že město bude dělat vše pro to, 
aby se telefonní budky zachovaly. Pan Juránek se nabídl, že udělá průzkum mezi 
obyvateli zda budou chtít budku nebo veřejnou telefonní stanici, ale již tehdy bylo 
řečeno, že obyvatelé budou určitě dávat přednost budce. 
Ing. Strnad – dále se také dohodlo, že město bude platit paušální poplatek a to 
minimálně rok, který je nutný k zachování telefonních budek na vesnicích. O 
okamžitém zrušení nebyla ani řeč. 
Ing. Dostálek – je možné, že je v petici nevhodně zvolená věta, ale adresátem by mělo 
být město.  
Ing. Zima – informace do Dolních Boříkovic byla asi taková, že vzbudila u jejích 
občanů dojem, že město dělá rozhodnutí proti nim. Bohužel, nevhodně zvolená věta má 
často za následek vytvoření atmosféry nedůvěry, odstrčenosti a hořkosti vůči městu. 
Mohl se možná udělat průzkum, zda občané chtějí budku nebo veřejnou telefonní 
stanici, i když je výsledek předem znám, ale rozhodně nikdo z města nechtěl ani 
nechce telefonní budky na vesnici rušit. Navíc jsem udělal několik osobních intervencí, 
aby se takovýto postup Českého Telecomu vysvětlil a omezil.  

 
p. Škarka – kdy dojde k prodeji bytů v domě čp. 816 ? 
pí Kubíčková – momentálně se vypracovávají znalecké posudky a prodej by měl být zahájen 
koncem roku. 
p. Škarka – je potřeba v Horní Lipce udělat do zimy terénní úprava tak, aby se na hřišti mohl 
hrát fotbal. 
Ing. Rýc – kdy bude z peněz automotoklubu instalován informační systém? Proč byla 
prodána bývalá pošta? 
Ing. Zima – co se týká informačního systému, je již ve výrobě. Výroba trvá déle proto, že se 
jedná o atypickou zakázku, která bude v souladu se stávajícím mobiliářem. 
Prodej bývalé pošty jsme původně zdržovali proto, že jsme chtěli tento dům nabídnout jako 
“lákadlo” pro investora (např. jako administrativní vilu), který v Králíkách zajistí určitému 
množství lidí práci. Protože se to mnoho let nedařilo a dům postupně chátral, rozhodlo 
zastupitelstvo dům prodat. 
Ing. Dostálek – v Dolních Boříkovicích byl u Černohousů křížek, který se odstranil. Kde je a 
co se v současnosti s ním děje?  



 7

Stálo by za úvahu vybudovat v nebezpečné zatáčce u klempírny na silnici od Hanušovic lávku 
přes potok. 
Ing. Zima – výstavba lávky se musí nejdříve posoudit jak majetkově, tak technicky.       
 
 
 
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
zapsal L.Tóth  

 
 
 

ověření zápisu: 
            
 
    

p. Zezulka   ……………………………                     pí Ettelová   ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton  Z I M A       Ing. Ladislav  T Ó T H 
        starosta               místostarosta   
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	ZM/2001/09/136 
	ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 3 v čp. 654 a spoluvl. podílu st.p.č. 779/1, kolny na st.p.č. 779/2 a 779/3 a st.p.č. 779/2 a 779/3 vše v k.ú. Králíky paní Evě Holubcové, Králíky 347 za kupní cenu ve výši 91.581,-- Kč.
	ZM/2001/09/137
	ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 972/3 v k.ú. Dolní Boříkovice manželům Evě a Ladislavu Bartošovým, Červená Voda 364 za kupní cenu ve výši 22.080,-- Kč+náklady spojené s převodem.

	9:0:0
	3.1.3 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 23/24 až 23/28 v k.ú. Králíky
	3.1.4 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1942/3 v k.ú. Králíky
	ZM/2001/09/139 
	ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1942/3 v k.ú. Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit.
	ZM/2001/09/140 
	ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 570/12 v k.ú. Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

	3.1.6 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 670 v k.ú. Králíky
	ZM/2001/09/141 
	ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 670 v k.ú. Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

	3.1.7 Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 651/36 v k.ú. Králíky
	ZM/2001/09/142 
	ZM schvaluje bezúplatný převod zemědělského pozemku p.p.č. 651/36 v obci a k.ú. Králíky podle zákona č. 95/1999 Sb. v platném znění.
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	3.1.8 Restituční nárok Martincových, Dolní Hedeč
	ZM/2001/09/143 
	ZM schvaluje dohodu o vzájemném vyrovnání mezi městem Králíky a oprávněnými osobami Jaroslavem a Josefem Martincovými, Dolní Hedeč 67 a Dolní Hedeč 66 ve výši 275.800,-- Kč jako úhradu za zpět vzetí uvedeného restitučního nároku.

	3.1.9 Nákup pozemků v k.ú. Dolní Boříkovice
	ZM/2001/09/144 
	ZM schvaluje nákup pozemků p.p.č. 470/4, 1503/3 a p.p.č. 328/3 vše v k.ú. Dolní Boříkovice od spoluvlastníků Josefa Lučana, Kladná-Žilin 116, Štefana Lučana, Hulín 872, Karla Lučana, Zdounky 84, Antonie Mondekové, Drnholec 515, Jany Lučanové, Pohoř 10, Pavla Lučana, Pohoř 57, Marie Kovářové, Kletné 38, Bohumila Zoubka, Nové Město 36, Anny Zdráhalové, Pohoř 25, Alena Mitašové, Pohoř 57, Jany Vavrošové, Vítkov 16, Žanety Martinkové, Nové Město 36 za kupní cenu ve výši 115.660,-- Kč.
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