
Město Králíky 
 

Zápis z mimořádného jednání č. 03 
Zastupitelstva města 

ze dne 12.03.2001 

 

Přítomní členové MZ:   Ing. Zima, ing. Tóth, , ing. Šašek, ing. Strnad, pí Ettelová, ing. Rýc, 
p.Škarka, p.Zezulka, p.Macko 

Omluven: p. Strnad, MUDr. Dragoun, MUDr.Bartáková, p.Juránek, 
ing.Dostálek 

Za MěÚ:                         ing. Toman  
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Hlavní jednání 
      2.1 Finanční podíly města na obnovu státních kulturních památek v městské 
památkové zóně v Králíkách. 
      
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou pí Ettelová a Ing. Strnad 
Zasedání zahájil ing.Zima. S předloženým návrhem programu všichni přítomní souhlasili. 
 

02. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

2.1 Finanční podíly města na obnovu státních kulturních památek v městské památkové 
zóně v Králíkách. 

      Tento bod uvedl Ing. Zima. 
Protože ještě před řádným březnovým zasedáním ZM musíme podat žádost o dotace na 
opravu kulturních památek ve městě, bylo nutné svolat mimořádné zasedání ZM.  
V letošním roce máme v plánu pokračovat v opravách a rekonstrukcích památek na území 
města Králíky. Jsou to tři věci, které předkládáme ke schválení ZM.  
1. socha sv. Floriána v ulici Jana Opletala 
2. oprava věží kostela na Hedeči. Tuto opravu jsme zařadili místo opravy domu na náměstí, 

kde majitelka neměla zájem pokračovat na opravách  
3. zrestaurování jednoho z posledních ještě neopravených oltářů v kostele na Hedeči 
Podle druhu památky jsou dotace od státu podmíněny různě velkým podílem města a 
vlastníka. V případě sochy sv.Floriána jsme i vlastníky. Znamená to, že celková částka, 
kterou bychom měli v letošním roce použít jako podíl města je asi 460 tis. Kč. Tato částka 
bude vyplacena ve spolupráci s pane Jenschkem a jeho nadací.  
   
Z diskuze:  
Ing. Rýc – ve velmi špatném stavu je socha za potokem směrem k ČOV. 
Ing. Zima – je potřeba zajistit části sochy, které se mohou ztratit a připravit ji k rekonstrukci.    
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Usnesení ZM/2001/03/054 
MZ schvaluje finanční podíly z rozpočtu města pro rok 2001 (jako grant programu 
regenerace i jako vlastníka památky) na obnovu státních kulturních památek v MPZ 
Králíky podle následující tabulky: 
 
NÁZEV PAMÁTKY PODÍL MĚSTA PODÍL STÁTU PODÍL VLASTNÍKA 
restaurování  sochy sv. Floriána  
r.č. 3955 

 jsme vlastníky 67.856,-     12.144,- 

oprava vnější omítky 2 věží kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, r.č. 3942 
v Králíkách - Dolní Hedeči 

449.184,-  1.572.144,-  224.592,- 

oltář Kristova křtu s postavami 4 
evangelistů v kostele Nanebevzetí 
P. Marie - r.č. 1838 

restaurování památky  
- podíl  není     
   nutný  

450.000,- restaurování památky  
- podíl  není  nutný  

CELKEM 449.184,- 2.090.000,- 236.736,- 
 
Hlasování: 
9:0:0 
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ZM.  
  
zapsal L.Tóth  

 
ověření zápisu: 
 
 
Ing. Strnad          ……………………………  
 
 
 
 
pí  Ettelová        ……………………………. 
 
 
 
 
 
Ing. Anton  Z I M A       Ing. Ladislav  T Ó T H 
        starosta               zástupce starosty  
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