
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 08 
Zastupitelstva města 

ze dne 23.07.2001 

 

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

Omluven: p. Strnad, p.Zezulka, p.Škarka 
Za MěÚ:                         ing. Toman, pí Kubíčková, pí Pecháčková 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání z rady města  
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 
      3.2 Hospodaření města za I. pol. roku 2001 
       3.3 Financování územních plánů v obcích 
      3.4 Dodatek vyhlášky o místních poplatcích 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou Ing. Šašek a Ing. Strnad 
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. 3 v čp. 593 v ulici Nové domovy v k.ú. Králíky 

MO zveřejnil nabídku prodeje neobsazeného bytu č. 3 v čp. 593 a spoluvlastnického 
podílu ve výši 179/1000 pozemku st.p.č. 761 v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena byla 
95.350,-- Kč. O koupi bytu projevilo zájem 21 žadatelů, doručeno bylo 17 obálek. Po 
rozlepení obálek byla nejvyšší nabídka od slečny Ivy Čumové, která nabízí za uvedený byt 
243.000,-- Kč.  

 
ZM/2001/08/127 
ZM schvaluje prodej neobsazeného bytu č. 3 v čp. 593 a spoluvl. podílu st.p.č. 761 v k.ú. 
Králíky slečně Ivě Čumové, Králíky 741 za kupní cenu ve výši 243.000,-- Kč. 
Hlasování: 
12:0:0 
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3.1.2 Prodej pozemku p.p.č. 1078/1 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku požádali manželé Obrovi z Chocně. Jedná se o zahradu u nemovitosti, 
kterou vlastní. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny 134.120,-- 
Kč+náklady spojené s převodem. 

 
ZM/2001/08/128 
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1078/1 v k.ú. Králíky manželům Janě a Zdeňkovi 
Obrovým, Choceň 623 za kupní cenu ve výši 134.120,-- Kč+náklady spojené s převodem. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.3 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 1401/2, 1401/3, 1401/5, 1575/1, 1575/2 a pozemek ve    

zjednodušené evidenci (1439/1) vše v k.ú. Dolní Boříkovice 

O koupi pozemků požádala společnost ZOBOR, zastoupená panem Melegem. Jedná se o 
pozemky v bývalém areálu statku v Boříkovicích. Uvedené pozemky užívá více vlastníků 
nemovitostí v areálu. Odbor VTSM souhlasí s prodejem za předpokladu zajištění přístupu 
ostatním vlastníkům. MO navrhuje prodat pozemky do podílového spoluvlastnictví. RM 
s prodejem souhlasí. 

 
ZM/2001/08/129 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 1401/2, 1401/3, 1401/5, 1575/1, 1575/2 a 
pozemek ve zjednodušené evidenci (1439/1) vše v k.ú. Dolní Boříkovice a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.4 Záměr prodeje 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. Odbor VTSM souhlasí 
s prodejem, rovněž RM s prodejem souhlasí.  

 
ZM/2001/08/130 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 972/3 v k.ú. Dolní Boříkovice a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.5 Bezúplatný převod movitého majetku  

Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát sociálních věcí vyzval město, aby si požádalo o 
převod movitých věcí - zařízení pečovatelské služby, se kterým hospodaří naše OS Dům 
s pečovatelskou službou. Hospodaření s majetkem bez právního důvodu vzniklo tím, že při 
předání zřizovatelské funkce na obce nebyl dořešen právní vztah k movitému majetku. 
Hodnota majetku je dle inventarizace k 31.12.2000 ve výši 60.830,-- Kč. 
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ZM/2001/08/131 
ZM schvaluje bezúplatný převod movitého majetku OS Dům s pečovatelskou službou 
v hodnotě 60.830,-- Kč od ČR-Okresního úřadu Ústí nad Orlicí. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.6 Záměr nákupu pozemků v k.ú. Dolní Boříkovice 

Odbor VTSM předložil požadavek na nákup pozemků p.p.č. 470/4, 1503/3 a p.p.č. 328/3 
vše v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem rekultivace uzavřené skládky TDO. Na uvedených 
pozemcích bude zřízen zemník. Spoluvlastníky pozemku zastupuje pan Pavel Kalianko 
z Dolních Boříkovic. 

 
ZM/2001/08/132 
ZM schvaluje záměr nákupu pozemků p.p.č. 470/4, 1503/3 a p.p.č. 328/3 vše v k.ú. Dolní 
Boříkovice a ukládá záměr nákupu zveřejnit. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
3.1.7 Financování telefonních automatů v obcích 

      Bod uvedl Ing. Zima. 

      Český Telekom se rozhodl v letošním roce zrušit telefonní automaty, které jsou pod 
hranicí rentability. Na území Králicka jsou dva. Jeden je v Heřmanicích a druhý v Dolních 
Boříkovicích. Je možnost, po jednání s Českým Telekomem, automaty zachovat. Podmínkou 
však je paušální měsíční platba 1 500,- Kč za jeden automat. Je tedy na ZM, zda jsme schopni 
z rozpočtu města uvolnit tuto částku na zachování automatů, nebo zda se vrátíme k veřejným 
telefonním stanicím.  
 
Z diskuze: 
Ing. Rýc – částka 1 500,- Kč za jednu budku je příliš vysoká, lepší by bylo zřídit veřejné 
telefonní stanice. 
Ing. Zima – veřejná telefonní stanice nese určité riziko. A to, že v době kdy by bylo nejvíce 
potřeba telefonu, nemusí být nikdo doma. Automat je k dispozici 24 hodin denně. 
MUDr. Bartáková – problémy s veřejnými telefonními stanicemi v minulosti byly, proto by 
nebylo dobré se k nim vracet.  
p. Juránek – v dnešní době kdy jde telefonizace dopředu, bude možná za nějaký čas automat 
přežitkem. Chtělo by to průzkum, co na to obyvatelé řeknou. 
Ing. Dostálek – jednat o nižší sazbě by se nedalo?   
Ing. Zima – nedalo. Je potřeba si říct, čím tento požadavek také vznikl. Český Telecom 
vyměňuje automaty, včetně softwaru a centrální řídící jednotky, které jsou schopny ochránit 
používání nelegálních “věčných” karet.  
Ing. Dostálek – mohlo by město odkoupit automaty a být jejich provozovatelem? 
Ing. Zima – toto nelze, protože to jsou  složité přístroje, které vyžadují speciální údržbu a 
servis.  
Ing. Strnad – mohla by se smlouva uzavřít na určitý čas, např. na rok a pak se mohla 
vyhodnotit. Do té doby se možná objeví jiní provozovatelé telefonních sítí, kteří budou mít 
lepší podmínky. 
Ing. Zima – uzavřít smlouvu na rok lze a bylo by to vhodné řešení.  
p. Juránek – navrhuje rozhodnutí o měsíc odložit a zkusit zmapovat zájem obyvatel o 
zachování automatů nebo veřejných telefonních stanic.  
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Ing. Zima – k této problematice se mohou vyjádřit i osadní výbory. Bylo by dobré mít 
možnost zabránit likvidaci automatů pokud by se tak mělo stát do doby zasedání příštího ZM.  
 
ZM k tomuto bodu nepřijalo žádné usnesení.  
   
3.2 Hospodaření města za I. pololetí roku 2001 

Bod uvedli Ing. Zima a pí Pecháčková 

Na straně příjmů je plnění rozpočtu za I. pololetí roku 2001 na 49%. Z této části je nutné 
odečíst 7,4 mil Kč státní dotaci pro školy na neinvestiční výdaje, které již nejdou přímo, 
ale prostřednictvím rozpočtu. Po odečtení této částky je vidět, že příjmy opět nejsou 
naplněny především daňovými výnosy. Další ztráta vzniká nezaplacením závazků státu 
vůči městu za pronájem školských zařízení. Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji pak činí 
několik miliónů korun. Proto se výdaje celkově redukovaly kromě  investičních  akcí, na 
které se podařilo sehnat peníze mimo rozpočet. Z grafů je pak patrné, že na investice 
dominovaly peníze, které šly mimo plánovaný příjem.  

Z diskuze: 
Ing. Dostálek – struktura daňových příjmů  z nemovitostí  je taková, že většina chodí v I. 
polovině roku. Dluží nám tedy něco Finanční úřad a v jaké výši?  
pí Pecháčková – zkušenost z předchozích let je , že nám Finanční úřad neposílá prostředky 
rovnoměrně, ale ve dvou částkách a ta druhá je v závěru roku dopočítávaná za celé období. 
To,  jakou částku nám FÚ dluží,  nikdy neřeknou. 
Ing. Dostálek – máme v současné době nezaplacené nějaké velké faktury? 
pí Pecháčková – žádné dluhy nemáme, v současnosti jsou zaplaceny všechny faktury. 
Ing. Zima – chtěl bych připomenout, že při výběrovém řízení na dodavatele akce hodnotíme i 
případnou nabídku firmy na tzv. krátkodobý dodavatelský úvěr. Je to jeden ze způsobů 
výdajové disciplíny, kromě restrikce.  
 
Usnesení ZM/2001/08/133 
ZM projednalo a bere na vědomí výsledky hospodaření za I. pololetí roku 2001. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.3 Financování územních plánů v obcích 

Bod uvedl Ing. Zima 
Směrný územní plán obce je základním rozvojovým dokumentem a je nutný z několika 
hledisek. Je to především souhrn pravidel, které určují podmínky pro stavební úřad 
vydávající stavební povolení, jednání při územním řízení, apod. Je nutný i pro získávání 
státních dotací na investiční akce, majetkoprávní operace apod. Samotné město Králíky již 
územní plán má.  
Dalším našim záměrem je vypracovat územní plány i pro okolní obce. Nelze však 
postupovat po jednotlivých obcích, ale musí se vypracovat pro všechny najednou.  
Zákon přijatý před dvěma lety vytváří finanční částku na vypracování územních 
dokumentací  pro všechny obce spadající pod  pověřený úřad. Tato částka je v globální 
dotaci a vypočítává se na počet obyvatel. Podle tohoto zákona by mělo pověřené město 
hradit územní dokumentaci až do výše 60% skutečných nákladů jednotlivým obcím, které 
právě zpracovávají územní dokumentaci. V současné době po nás požadují finanční částku 
obce Dolní Morava ve výši 76 535,- Kč a Lichkov ve výši 100 000,- Kč. Náš záměr 
zpracovat územní dokumentaci pro okolní obce bude stát dalších přibližně 1,5 mil Kč. 
Teoreticky se může stát, že všechny obce budou vypracovávat územní dokumentaci, pak 
dotace nebude zdaleka stačit na 60% podíl, na druhou stranu žádná obec nemusí 
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vypracovávat územní plán a dotace se rozpouštět nemusejí. Není však jisté jak dlouho 
bude tento zákon platit. Částka, s kterou se počítá na financování územních dokumentací je 
ve výši 5000,- Kč na 100 obyvatel.     

Z diskuze: 
p. Juránek – navrhuje rozdat maximálně tolik peněz, kolik jsme v tom daném roce dostali a 
to v pořadí jak se obce přihlásily. Územní dokumentace pro naše okolní obce tolik nehoří a 
pár let to počká. 
Ing. Dostálek – bylo by vhodné rozpočítávat a rozdělovat peníze na počet obyvatel pro 
všechny obce tak jak přišly. 
Ing. Zima – zákon říká, že pokud příslušná obec zhotovující územní plán potřebuje více 
peněz než kolik jí náleží, mělo by se vzít z částky obce, která územní plán nedělá.Proto 
navrhuji postupovat tak, že se obcím Dolní Morava a Lichkov teď poskytnou požadované 
částky, složené z nečerpaných prostředků ostatních obcí a tím bude jejich příspěvek uzavřen.  
Ing. Tóth – pokud by např. Dolní Morava měla dostávat pravidelně peníze na svůj počet 
obyvatel, činila by částka 13 000,- Kč ročně. Při ceně územního plánu několika set tisíc korun 
by tímto způsobem soustředily finanční prostředky asi za 20 let. 
pí Pecháčková – obdobně se dotovaly územní plány před rokem 1999, kdy peníze rozděloval 
Okresní úřad. Po tomto roce přešly kompetence v rozdělování na pověřené úřady. Pokud by 
se měl podíl vypočítávat z počtu obyvatel obce a peníze měly v tom roce převést, mohlo by to 
provádět přímo ministerstvo a nemusela se tím zabývat pověřená města. 
Ing. Rýc – přiklání se proplatit obcím požadovanou částku 
 
Usnesení ZM/2001/08/134 
ZM schvaluje konečný příspěvek na vypracování územní dokumentace pro obec 
Lichkov ve výši 100 000,- Kč a pro obec Dolní Morava ve výši 76 535,- Kč.  
Hlasování: 
11:1:0 

 
3.4 Dodatek vyhlášky o místních poplatcích 

Bod uvedl Ing. Toman. 

Jedná se o doplnění vyhlášky ve smyslu rozšíření počtu ploch určených jako veřejné 
prostranství. Tím se umožní vybírat poplatky za jejich používání při různých akcích. Jsou 
to plochy směrem na Prostřední Lipku, kde se pořádá akce Cihelna a plochy ve městě u 
parku, u discontu a u autobusového nádraží.  

 
Usnesení ZM/2001/08/135 
ZM schvaluje dodatek vyhlášky o místních poplatcích v rozšíření počtu míst veřejného 
prostranství zakreslených na dvou mapách.  
Hlasování: 
11:1:0 
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04. Vstupy poslanců 
 
Ing. Zima  
– Situace v Teslampu  

Přestože je situace v Teslampu stále “křehká” je poměrně stabilizovaná. Postupně se tato 
situace zlepšuje a je reálná naděje, že bude dále docházet ke zvyšování výkonu a výroby 
zvláště v současné době, kdy se podařilo technologicky zvládnout matování baněk.  

 
– Současný stav s panem Vlasákem 

Od poslední informace  proběhlo několik jednání s Komerční bankou o závazku pana 
Vlasáka vůči městu a bance. Snažíme se dostat do tohoto procesu jako přímý účastník, tak 
abychom si přímo zajistili exekuci na pohledávky pana Vlasáka. Pokud by se to podařilo, 
pomůžeme sobě i bance. 

 
– Festival v Králíkách 

Velkým handicapem  festivalu byl déšť, který způsobil  i  škody. Na trávníku v parku 
velké nejsou a lze je poměrně snadno napravit, mnohem větší škody jsou však na trávníku 
fotbalového hřiště. Tam bylo se zástupci fotbalového oddílu a pořádající agentury jednáno 
o jejich nápravě a kompenzaci. Škody na soukromém majetku a majetku města zatím 
hlášeny nejsou. 
Před vlastním festivalem se uskutečnilo setkání obyvatel bydlících v blízkosti 
festivalového areálu, kde  mimo jiné byly nabídnuty kompenzace za rušení klidu. Dále 
byly zpřísněny kritéria pro ukončení produkcí v jednotlivých dnech. I to pomohlo k tomu, 
že  nebyly zaznamenány žádné negativní projevy v chování lidí jak uvnitř areálu tak 
v samotném městě.  
Z organizačního hlediska bylo vše velmi dobře zajištěno, problémy způsobilo pouze 
odsunutí začátku vystoupení americké skupiny Living coulor, které bylo způsobeno 
mnohahodinovým zdržením na hranici. Původní dohoda s organizátory byla v tom, že 
nedělní produkce skončí v 18,00 hodin, vzhledem k problémům však byl konec posunut 
na 22,00 hodin.  
Velmi významný byl letos posun v dramaturgii festivalu, kdy se během celého dne 
odehrávaly na několika scénách různé žánry od hudebních a tanečních scén, přes 
divadelní a filmovou produkci až po festival pro děti.    

 
p. Juránek – kolik bylo návštěvníků festivalu? 
Ing. Strnad – ještě nejsou sečteny vstupenky prodané v předprodeji, ale odhad je přes   tři 
tisíce. Dále poděkoval MUDr. Bartákové za zdravotnické zajištění festivalu a především 
starostovi za osobní účast na samotném organizování festivalu po jeho celou dobu. 
MUDr. Bartáková – můžu potvrdit vysokou návštěvnost na divadelních představeních, kdy 
např. na vystoupení Ladislava Smoljaka se nebylo možné dostat.  
Ing. Dostálek – kromě trávníku na hřišti, který je historicky špatný a moc toho   
nepotřeboval, nejsou negativní informace na průběh festivalu.  
p. Juránek – co vedlo k tomu, že se na serveru orlicko.cz vymazává upoutávka na Nové 
králicko a proč to bylo nařízeno? 
Ing. Zima – Orlicko je sdružení obcí a měst, které mají objednávku na správu svých stránek 
na serveru orlicko.cz. A za to město Králíky a ostatní obce platí významný poplatek. Je to 
oficiální web sdružení obcí a měst a nebylo dohodnuto, že bude obsahovat přímé odkazy 
(linky) na soukromé aktivity. Toto byl názor p. Tótha, jako zástupce města ve správní radě 
Sdružení Orlicko, kde se zveřejňování takovýchto informací diskutovalo. 
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Ing. Tóth – na Správní radě jsem přednesl návrh, že by se na webovských stránkách sdružení 
měly objevovat pouze informace a upoutávky na kulturní, společenské a sportovní akce a 
události. Vzhledem k tomu, že se na těchto stránkách objevilo několik nevhodných a 
nepravdivých informací, je po jejich zveřejnění pravdivost telefonicky ověřována na úřadech.           

Protože nejsme vlastníky webovských stránek ani serveru orlicko.cz, nemáme právo 
nikomu nařizovat odstraňovat odkazy. Na správní radě jsem přednesl závěr, který byl 
ostatními členy sdružení akceptován, že pokud se budou na stránkách Sdružení Orlicko 
objevovat neoficiální a neověřené informace, město Králíky nebude nadále přispívat na 
provoz těchto stránek.     
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
  
 
 
 
zapsal L.Tóth  
 

 
 
 
 

ověření zápisu: 
               

 
Ing. Šašek              ……………………………  
 
 
 
Ing. Strnad             ……………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton  Z I M A       Ing. Ladislav  T Ó T H 
        starosta               místostarosta   
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	3.1.1 Prodej bytu č. 3 v čp. 593 v ulici Nové domovy v k.ú. Králíky
	ZM/2001/08/127
	ZM schvaluje prodej neobsazeného bytu č. 3 v čp. 593 a spoluvl. podílu st.p.č. 761 v k.ú. Králíky slečně Ivě Čumové, Králíky 741 za kupní cenu ve výši 243.000,-- Kč.

	3.1.2 Prodej pozemku p.p.č. 1078/1 v k.ú. Králíky
	ZM/2001/08/128
	ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1078/1 v k.ú. Králíky manželům Janě a Zdeňkovi Obrovým, Choceň 623 za kupní cenu ve výši 134.120,-- Kč+náklady spojené s převodem.

	3.1.3 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 1401/2, 1401/3, 1401/5, 1575/1, 1575/2 a pozemek ve    zjednodušené evidenci (1439/1) vše v k.ú. Dolní Boříkovice
	ZM/2001/08/129
	ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 1401/2, 1401/3, 1401/5, 1575/1, 1575/2 a pozemek ve zjednodušené evidenci (1439/1) vše v k.ú. Dolní Boříkovice a ukládá záměr prodeje zveřejnit.
	ZM/2001/08/130
	ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 972/3 v k.ú. Dolní Boříkovice a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

	3.1.5 Bezúplatný převod movitého majetku 
	ZM/2001/08/131
	ZM schvaluje bezúplatný převod movitého majetku OS Dům s pečovatelskou službou v hodnotě 60.830,-- Kč od ČR-Okresního úřadu Ústí nad Orlicí.

	3.1.6 Záměr nákupu pozemků v k.ú. Dolní Boříkovice
	ZM/2001/08/132
	ZM schvaluje záměr nákupu pozemků p.p.č. 470/4, 1503/3 a p.p.č. 328/3 vše v k.ú. Dolní Boříkovice a ukládá záměr nákupu zveřejnit.
	Ing. Dostálek – struktura daňových příjmů  z nemovitostí  je taková, že většina chodí v I. polovině roku. Dluží nám tedy něco Finanční úřad a v jaké výši? 
	pí Pecháčková – zkušenost z předchozích let je , že nám Finanční úřad neposílá prostředky rovnoměrně, ale ve dvou částkách a ta druhá je v závěru roku dopočítávaná za celé období. To,  jakou částku nám FÚ dluží,  nikdy neřeknou.
	Ing. Dostálek – máme v současné době nezaplacené nějaké velké faktury?
	pí Pecháčková – žádné dluhy nemáme, v současnosti jsou zaplaceny všechny faktury.
	Ing. Zima – chtěl bych připomenout, že při výběrovém řízení na dodavatele akce hodnotíme i případnou nabídku firmy na tzv. krátkodobý dodavatelský úvěr. Je to jeden ze způsobů výdajové disciplíny, kromě restrikce. 
	Usnesení ZM/2001/08/133
	Usnesení ZM/2001/08/134

	3.4 Dodatek vyhlášky o místních poplatcích
	Usnesení ZM/2001/08/135


