
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 06 
Zastupitelstva města 

ze dne 28.05.2001 

 

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

Omluven: p. Strnad, p.Zezulka, Ing. Rýc, MUDr. Dragoun 
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 
      3.2 Regulativy územního plánu města Králíky 
       3.3 Doplnění zřizovacích listin příspěvkových organizací města 
      3.4 Změna právní formy Sdružení obcí a měst Orlice 
      3.5 Projednání osadních výborů 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou p. Pecháček a Ing. Dostálek. 
Zasedání zahájil ing.Zima. 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 

Bod uvedla pí Kubíčková. 
 
3.1.1 Prodej bytových domů dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění 
MO předkládá ke schválení prodeje jednotlivých bytů podle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů v těchto bytových domech podle ustanovení směrnice MZ (Článek 4, 
odst. 1 Omezující podmínky prodeje): 

 bytový dům čp. 346, Dlouhá  3 b.j. 1+1, 1 b.j. 2+1 
 bytový dům čp. 401, U Zastávky  4 b.j. 3+1, 2 b.j. 0+1 
 bytový dům čp. 402, U Zastávky 1 b.j. 4+1, 2 b.j. 3+1, 2 b.j. 1+1, 1 b.j. 0+1 
 bytový dům čp. 403, U Zastávky 2 b.j. 3+1, 1 b.j. 2+1, 3 b.j. 1+1 
 bytový dům čp. 404, U Zastávky 5 b.j. 2+1, 1 b.j. 1+1, 4 b.j. 0+1 
 bytový dům čp. 405, U Zastávky 1 b.j. 3+1, 4 b.j. 2+1, 2 b.j. 1+1 
 bytový dům čp. 593, Nové domovy 1 b.j. 2+1, 6 b.j. 1+1 
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 bytový dům čp. 816, Leoše Janáčka 1 b.j. 5+1, 22 b.j. 3+1, 1 b.j. 3+0, 7 b.j. 2+1, 2    
b.j. 1+1, 9 b.j. 1+0 

 
Usnesení ZM/2001/06/091 
ZM schvaluje prodeje jednotlivých bytů podle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů v domě čp. 346, ul. Dlouhá, čp. 401 až 405, ul. U Zastávky, čp. 593, ul. Nové 
domovy a čp. 816, ul. Leoše Janáčka, vše v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.2. Prodej pozemků st.p.č. 172/1, st.p.č. 172/2 a p.p.č. 499/2 v k.ú. Prostřední Lipka 

O koupi pozemků požádal pan Pavel Temňák, Prostřední Lipka 117 za účelem 
zemědělského využití. Jedná se o pozemky, které žadatel užívá a má je v pronájmu, odbor 
VTSM souhlasí s prodejem bez připomínek. Žadatel je SHR. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn. Kupní cena 37.828,-- Kč + náklady spojené s převodem. 

 
ZM/2001/06/092 
ZM schvaluje prodeje pozemků st.p.č. 172/1, st.p.č. 172/2 a p.p.č. 499/2 v k.ú. Prostřední 
Lipka panu Pavlu Temňákovi, Prostřední Lipka 117 za kupní cenu 37.828,-- Kč + 
náklady spojené s převodem. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.3. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 528/7 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku (původně část p.p.č. 528/1) požádal pan Ladislav Kyllar, Králíky 82 za 
účelem rozšíření zahrady a následného oplocení. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, RM 
s prodejem také souhlasí. 

 
ZM/2001/06/093 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 528/7 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.4. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 270/2 a p.p.č. 272/2 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemků požádal pan Jindřich Valenta za účelem uskutečnění svého investičního 
záměru. Pan Valenta se dohodl s vlastníky pozemku p.p.č. 269/2 v k.ú. Králíky, který 
navazuje na pozemky v majetku města, na prodeji. Jedná se o lokalitu pod KB. MO se 
dohodl se všemi účastníky na společném řešení (jedna kupní smlouva) a zároveň navrhuje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene - právo chůze a jízdy pro 
uživatele přilehlých zahrad. Věcné břemeno bude přesně vymezeno až po kolaudaci. RM 
s prodejem souhlasí. 

 
ZM/2001/06/094 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 270/2 a p.p.č. 272/2 v k.ú. Králíky a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na 
zřízení věcného břemene - právo chůze a jízdy na p.p.č. 272/2 a p.p.č. 270/2 v k.ú. 
Králíky pro vlastníky přilehlých nemovitostí  
Hlasování: 
11:0:0 
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3.1.5. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1841/1 v k.ú. Králíky 

O koupi části pozemku požádal pan Mareček za účelem ucelení pozemku a následného 
oplocení. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, v kupní smlouvě navrhuje ošetřit přístup 
k vodoteči za účelem údržby. RM s prodejem souhlasí. 

 
ZM/2001/06/095 
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1841/1 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit.  
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.6. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 689/8 v k.ú. Dolní Hedeč 

O koupi pozemku požádal pan Šlesingr z důvodu umístění ČOV  a drenážních rýn na 
pozemku. Jedná se o podzemní technologii, která nebude narušovat ráz krajiny. Odbor 
VTSM souhlasí s prodejem. RM schválila prodej části pozemku. 

 
ZM/2001/06/096 
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 689/8 v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit.  
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.7. Záměr směny pozemku p.p.č. 1584/4 za p.p.č. 1295/8 a st.p.č. 1080 v k.ú. Králíky 

Český zahrádkářský svaz Králíky požádal MO o spolupráci při majetkoprávním 
vypořádání pozemků p.p.č. 1295/8 a st.p.č. 1080 v k.ú. Králíky, rovněž stavba moštárny 
není v pořádku. Jedná se o zahrádky u hřbitova, pozemky jsou ve vlastnictví ČR-SOU 
opravárenského, Králíky 427. Zároveň má město Králíky pozemek v areálu učiliště p.p.č. 
1584/4 v k.ú. Králíky, o který v minulosti projevilo učiliště zájem. Obě strany s tímto 
postupem souhlasí. RM schválila směnu pozemků. 

 
ZM/2001/06/097 
ZM schvaluje záměr směny pozemku p.p.č. 1584/4 v k.ú. Králíky ve vlastnictví města 
Králíky za pozemky p.p.č. 1295/8 a st.p.č. 1080 v k.ú. králíky ve vlastnictví ČR-SOU 
opravárenského Králíky 427 a ukládá záměr směny pozemků zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.8. Postoupení pohledávky 

Do plánovaného privatizačního projektu bývalého areálu OMD v k.ú. Prostřední Lipka 
nelze zařadit pozemky, které jsou vedeny jako orná půda. Jedná se o pozemky na protější 
straně areálu OMD, které jsou ve vlastnictví PF ČR. Zároveň má město ve vlastnictví 
pozemek p.p.č. 538/6 v k.ú. Prostřední Lipka, o který projevil zájem pan Novák. 
Společnost Vydrus, s.r.o., má pohledávku u PF ČR na bezúplatný převod pozemku 
(restituční nárok). RM schválila směnu pozemku p.p.č. 538/6 v k.ú. Prostřední Lipka za 
postoupení výše uvedené pohledávky. 
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ZM/2001/06/098 
ZM schvaluje záměr směny pozemku p.p.č. 538/6 v k.ú. Prostřední Lipka ve vlastnictví 
města Králíky za postoupení pohledávky na bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví 
státu od společnosti s r.o. Vydrus, Králíky 384, a ukládá záměr směny zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.9 Rozpočtová opatření 

Po transformaci Školského úřadu na Referát školství Okresního úřadu se změnila i 
pravidla financování neinvestičních výdajů škol. Tyto výdaje již budou rozpočtovány 
v našem rozpočtu. Jedná se o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7 400 000,- Kč 
s účelovým určením na příspěvek pro školská zařízení s právní subjektivitou na první 
pololetí roku 2001 určené na neinvestiční výdaje. Přidělená dotace se zhruba člení na část 
platy 71%, ostatní platby za provedenou práci 0,35%, odvody 27%, výdaje na pomůcky 
2%. Mimo tuto dotaci dostává město prostřednictvím globální dotace příspěvek na provoz 
ZŠ ve výši 763 tis. Kč a dalších 761 tis. Kč doplácí na provoz ZŠ v roce 2001 ze svého 
rozpočtu. 

Druhé rozpočtové opatření se týká dotace s účelovým určením na kulturní akci 
regionálního významu “Mobilizace 2001” ve výši 13 000,- Kč. 

 
ZM/2001/06/099 
ZM schvaluje rozpočtové opatření okresního úřadu číslo 12/2001 ve výši 7 400 000,- Kč 
na neinvestiční výdaje školským příspěvkovým organizacím. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
ZM/2001/06/100 
ZM schvaluje rozpočtové opatření okresního úřadu číslo 16/2001 ve výši 13 000,- Kč na 
neinvestiční výdaje na akci “Mobilizace 2001”. 
Hlasování: 
10:0:1 

 
3.2 Regulativy územního plánu města Králíky 

Bod uvedl Ing. Zima. 

Před několika lety jsme schválili směrný územní plán města Králíky, v němž jsou 
vymezeny některé tzv. zóny, pro které je stanoveno jejich využití a určeny regulativy 
(stavební, komunikační nebo architektonické omezení).V našem městě je několik zón, 
kterými je třeba se zabývat. Jde o zachování architektonické nebo urbanistické hodnoty 
například obnovou nebo záchranou historizujících prvků. Podle architekta se jedná o vilové 
stavby v ulici Nádražní, K.Čapka a F.Palackého, budova ZŠ 5.května, VÚDM a Celní správy, 
evangelický kostel, a bytové domy v ul. Nové Domovy.  

Úkol vypracovat návrh regulativů vyplývá ze závěrů jednání architektů jednotlivých 
měst sdružení Orlice, které se zabývalo jednotným architektonickým rázem obcí a měst pod 
Orlickými horami. Proto nám sl. Ing. arch. Vaníčková zpracovala regulativy, přednostně pro 
lokalitu Nové domovy.  

V této lokalitě je několik nedostatků, které je třeba vyřešit; především je tam několik 
načerno postavených nevzhledných staveb (kůlny, garáže apod.), které se musí odstranit. 
Náhradou může být výstavba garáží a přístřešku pro automobily na vhodném místě. Dalším 
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nedostatkem, majícím negativní dopad na vzhled celé lokality jsou nevhodné stavební zásahy 
do fasád domů, zejména různá okna co do velikosti i tvarů. Podle návrhu architekta by vzhled 
domů, postavených ve třicátých letech, měl být zachován tak, jak byl postaven. To znamená 
stejné střechy, portály u dveří a  tvar, velikost i materiál oken. 
Ing. Zima dal hlasovat o tom, aby se diskuse mohli zúčastnit i přítomni manželé Krabcovi.  

Z diskuze: 
pí Ettelová – vítá regulativy, které budou přijaty i v jiných částech města 
p. Macko – může město pomoci majitelům nějakou finanční částkou? 
Ing. Zima – je to na zastupitelstvu, ale je potřeba zvážit její velikost. 
p. Pecháček – původní vzhled evangelického kostela je dnešní vzhled nebo před panem 
Jandou? 
Ing. Zima – je zachována dokumentace o původním vzhledu. 
p. Juránek – tato opatření přicházejí pět minut po dvanácté, protože část bytů je již prodaná. 
Co si o tom myslí obyvatelé?  
p. Krabec – byt, který jsme koupili je v domě, který je ve velmi špatném stavu. Při koupi 
jsme nevěděli, že budeme ve svých záměrech omezováni regulativy. Jedna z věcí, kterou jsme 
chtěli vyměnit jako první, byla okna, která chceme dát plastová. Uvažujeme také o pozdějším 
natření střechy (až to bude nutné) červenou barvou. Hlavně však regulativy považujeme za 
zásah do soukromého majetku. 
Ing. Dostálek – vadí mi, že se projednávají regulativy až po privatizaci bytů. Mělo by se pak 
těmto majitelům pomoct.  
Ing. Strnad – Nemůžeme se dívat jen na současné majitele. K opravám bude docházet hlavně 
v budoucnu, až budou byty patřit generaci dnešních dětí. Když si potom každý postaví co 
bude chtít, bude to vypadat jako paskvil. 
pí Ettelová – jsem proti finanční kompenzaci, protože regulativy již mnoho let platí 
v památkové zóně a tam jsme také nikomu peníze nedávali. 
p. Krabec – je mnoho věcí, s kterými lze v regulativech souhlasit. Ale výměna oken by se 
omezovat neměla. Je tam především málo světla a to snižuje kvalitu bydlení. Finanční 
kompenzace nikomu nepomůže. 
MUDr. Bartáková – určité regulativy platí i jinde. Ani v řadových domech v ul. Za Pilou si 
nemohli natřít střechu libovolnou barvou. 
Ing. Zima – tím, že si vyměníte okna v jednom bytě, vytváříte vlastně vy regulativy pro 
ostatní obyvatele domu, kteří se musí přizpůsobit, protože stavební úřad nepovolí různá okna. 
ZM samozřejmě může regulativy odmítnout nebo přijmout pouze část z nich.  
p. Pecháček – regulativy na některé části města měly být již před 25-ti lety, kdy se stavěla 
v Králíkách sídliště.     
pí Krabcová – podceňuje se funkce stavebního úřadu, který by měl mít cit posuzovat 
jednotlivé zásahy do domu.  
p. Škarka – pokud se nezmění tvar a rozměr oken a musí být bílá, pak by mohla být okna i 
plastová. 
p. Juránek – přiklání se k názoru Krabcových, že by regulativy na okna neměly být, ale 
nechat výměnu posuzovat stavebním úřadem.  
Ing. Zima – stavební úřad je instituce, která musí dodržovat stavební zákon a všechny 
předpisy vztahující se k městu, tedy i směrný územní plán a regulativy. Cit je samozřejmě 
velmi důležitý, ale citlivé posuzování musí vycházet vždy z předepsané dokumentace. 
Ing. Tóth – místo abychom se zabývali regulativy, zabýváme se řešením problému 
Krabcových. Přitom vlastnictví by nemělo být jediným hlediskem, protože je jedno, kdo byt 
vlastní. Lokalit, které by měly mít regulativy, by mělo být v budoucnu ještě víc. Není zde  
například uveden  “Berlín”, kde jsou také domky továrního typu.         
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ZM se shodlo na dalším projednání tohoto bodu na příštím zasedání za přítomnosti 
architektky.    
 
3.3 Doplnění zřizovacích listin příspěvkových organizací města 

Bod uvedl Ing. Toman 

Podle nového zákona o obcích bychom měly doplnit některé údaje ve zřizovacích listinách 
příspěvkových organizací města. Jedná se o Technické služby, Městské muzeum, Městskou 
knihovnu, Školní jídelnu a Klub Na Střelnici. Měly by se upřesnit údaje o hospodaření 
organizací, členění majetku, hlavní a doplňkové činnosti apod.  
 
ZM/2001/06/101 
ZM schvaluje zřizovací listinu Technických služeb.  
Hlasování: 
11:0:0 
 
ZM/2001/06/102 
ZM schvaluje zřizovací listinu Městského muzea.  
Hlasování: 
11:0:0 
 
ZM/2001/06/103 
ZM schvaluje zřizovací listinu Městské knihovny.  
Hlasování: 
11:0:0 

 
ZM/2001/06/104 
ZM schvaluje zřizovací listinu Školní jídelny.  
Hlasování: 
11:0:0 

 
ZM/2001/06/105 
ZM schvaluje zřizovací listinu Klubu Na Střelnici.  
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.4 Změna právní formy Sdružení obcí a měst Orlice. 

Bod uvedl Ing. Tóth. 

Opět podle nového zákona o obcích je nutné přijmout změnu právní formy Sdružení obcí a 
měst Orlice. Sdružení vzniklo a v současné době ještě funguje jako sdružení právnických 
osob dle příslušného ustanovení Občanského zákoníku. Nový zákon však nepovoluje 
sdružování obcí dle OZ bez působnosti jiného subjektu. Podle paragrafu 46, odst. 2b) zákona 
O obcích se spolupráce mezi obcemi uskutečňuje na základě smlouvy o vytvoření 
dobrovolného svazku obcí.  
 
ZM/2001/06/106 
Zastupitelstvo města  
a) ruší členství ve Sdružení obcí a měst Orlice 
b) schvaluje členství v dobrovolném svazku obcí “Sdružení obcí ORLICKO” od 

1.6.2001 
c) schvaluje Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí ORLICKO 
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d) schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí ORLICKO 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.5 Projednání osadních výborů 

Bod uvedl p. Juránek 

Od loňského února pracuje komise pro integrované obce, která se schází každý měsíc vždy 
v jiné obci. Podle § 120 zákona O obcích bude na každé obci zřízen ještě osadní výbor. Ten je 
jmenovaný zastupitelstvem a je také volen jeho předseda. Zatím se nepodařilo dát dohromady 
alespoň tři lidi v obcích Dolní Hedeč a Heřmanice. Funkce komise by pak měla mít ten úkol, 
že kde nebude osadní výbor, bude alespoň zástupce obce v komisi pro integrované obce.  

Z diskuze: 
Ing. Zima – jakýkoli prostředek a cesta ke zlepšování komunikace s integrovanými obcemi a 
k odbourávání negativních postojů mezi obyvateli obcí a městem je vítaný. Pokud osadní 
výbor bude vytvářet pocit spolupatřičnosti, pak je dobře, že tyto osadní výbory vznikají.  
Ing. Toman – pokud budou zřízeny osadní výbory, má rada v kompetenci zrušit komisi pro 
integrované obce, protože ta je jejich zřizovatelem.  
p. Juránek – přiklání se k určitému období, kdy by měly vedle sebe existovat jak komise, tak 
výbory. 
Ing. Zima – komise je ze zákona odpovědná radě města a výbory budou odpovědny 
zastupitelstvu. Měly by se v tuto chvíli ponechat obě varianty a po čase se ukáže, jestli obě, 
nebo zda jedna z nich je životaschopnější.  
 
Usnesení ZM/2001/06/107 
Zastupitelstvo města 
a) zřizuje v obcích Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, Dolní Boříkovice a 

Červený Potok osadní výbory 
b) stanovuje počet členů 3 v obcích Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka a 

Červený Potok a počet členů 5 v obci Dolní Boříkovice 
c) jmenuje předsedy a členy osadních výborů: 

Dolní Boříkovice: předseda Milan Dostálek 
            členové Marie Bártová, Pavel Kalianko, Vladislav Řehák, Karel 
Petruželka 
Červený Potok: předseda Filip Štelbaský, členové Otto Fišer, Imrich Tóth 
Dolní Lipka: předseda Arnošt Juránek, členové Karel Veselý, František Faltus 
Prostřední Lipka: předseda Antonín Válek, členové Josef Berka, Ladislav Vycudilík 
Horní Lipka: předsedkyně Jitka Špontáková, členové Jan Škarka, Karel Kováč 

Hlasování: 
11:0:0 
 
04. Vstupy poslanců 

Ing. Zima  

– ručení pan Vlasák. Ve středu dojde v Praze k dalšímu jednání v kauze Vlasák, kterému 
město před mnoha lety ručilo za úvěr. Pan Vlasák nesplácí poplatky vůči městu (soudní 
spor jsme vyhráli, dluží nám téměř jedem milion korun) a nesplácí úvěr ani Komerční 
bance, za který mu ručíme. Se zástupci Komerční banky budeme jednat o vývoji tohoto 
případu a o možnostech dalšího postupu.  

– situace v Teslampu. Nové vedení s ředitelem králického závodu panem Valouškem, 
s předsedou představenstva  panem Hadačem a panem Strachotou s námi komunikuje a 
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snaží se řešit situaci jak v celém Teslampu, tak také v jednotlivých závodech. Nutné 
snižování nákladů se neobešlo bez snížení počtu pracovníků ve všech závodech. 
V Králíkách se jednalo o propuštění 74 zaměstnanců. S  předsedou odborů panem  
Novotným jsem se setkal a byl jsem informovám, že jednají s vedením, aby to byli 
především lidé důchodového a těsně předdůchodového věku a pracovníci se smlouvou na 
dobu určitou. K určitému dalšímu propouštění by ještě mělo dojít, ale nebude tak 
rozsáhlé. Přestože pravděpodobně dojde k uzavření některého ze závodů Teslampu, je 
velká naděje, že dojde ke konsolidaci  celého podniku a ozdravění i závodu v Králíkách 

. 
Ing. Tóth – minulý týden jsme dostali stížnost z Horní Lipky, kde došlo na místním hřbitově 
k povalení 12-ti náhrobních kamenů. V tomto případě nebyl případ hlášen policii jenom 
proto, že nedošlo k hmotné škodě. Pokud se však bude takovéto vandalství opakovat, 
necháme viníky policií vyšetřit. 
Ing. Strnad – 19.6. od 18.00 hodin na Střelnici se pořádá setkání s občany ohledně zajištění 
letošního ročníku rockového festivalu. 
Ing. Dostálek – na vrcholu kopce z Králík na Červený Potok se u silnice opět vyskytuje 
nepořádek. 
p. Škarka – je nutné, aby kupní smlouvy vypracoval právník určený městem? 
Ing. Zima – náš právník vypracovává velké množství kupních smluv na stejné případy, proto 
by měly mít stejnou formu a stejný obsah. Kupní smlouvy nabízené občany by mohly mít 
různou úroveň a my bychom nemuseli zachytit případnou jejich nevyváženost nebo 
nevýhodnost.   
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
  
zapsal L.Tóth  

 
ověření zápisu: 

               
 
Ing. Dostálek          ……………………………  
 
 
 
p. Pecháček        ……………………………. 

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