
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 02 
Zastupitelstva města 

ze dne 26.02.2001 

 

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

Omluven: p. Strnad, MUDr. Dragoun, p.Macko 
Za MěÚ:                         ing. Toman, pí Kubíčková, pí Pecháčková, p. Dobrohruška,  

pí Nosková, pí Hamalová,    
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání z rady města 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 
       3.2 Schválení rozpočtu města na rok 2001 
      3.3 Diskuze o některých opatřeních zajišťujících  veřejný pořádek 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou p. Škarka a Ing. Šašek 
Zasedání zahájil ing.Zima. V programu navrhl vyměnit body 3.2 a 3.3. S předloženým 
návrhem programu všichni přítomní souhlasili. 
 

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

 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

3.3 Majetkové operace 
      Majetkové operace uvedla pí Kubíčková. 

 
3.3.1 Prodej bytu č. 1 v čp. 332 ve Valdštejnově ulici v Králíkách 

MO zveřejnil nabídku prodeje bytu č. 1 v čp. 332 a spoluvlastnického podílu ve výši 
227/1000 pozemků st.p.č. 312 a p.p.č. 363 vše v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena je 
136.092,-- Kč. O koupi bytu projevili zájem dva žadatelé, doručena byla jedna obálka a to 
od paní Kacafírkové, která nabízí za uvedený byt částku 136.100,-- Kč. RM s prodejem 
souhlasí. 

Usnesení ZM/2001/02/027 
ZM schvaluje prodej bytu č. 1 v čp. 332 a spoluvlastnického podílu ve výši 227/1000 
pozemků st.p.č. 312 a p.p.č. 363 vše v k.ú. Králíky paní Marcele Kacafírkové, Králíky 
332 za kupní cenu 136.100,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 
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3.3.2 Prodej bytu č. 2 v čp. 332 ve Valdštejnově ulici v Králíkách 

MO zveřejnil nabídku prodeje bytu č. 2 v čp. 332 a spoluvlastnického podílu ve výši 
311/1000 pozemků st.p.č. 312 a p.p.č. 363 vše v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena je 
136.517,-- Kč. O koupi bytu projevil zájem jeden žadatel, a to paní Krpelánová, která 
nabízí za uvedený byt stejnou částku. RM s prodejem souhlasí. 

Usnesení ZM/2001/02/028 
ZM schvaluje prodej bytu č. 2 v čp. 332 a spoluvlastnického podílu ve výši 311/1000 
pozemků st.p.č. 312 a p.p.č. 363 vše v k.ú. Králíky paní Marcele Krpelánové a panu 
Ladislavu Žejdlíkovi, oba Králíky 332 za kupní cenu 136.517,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.3.3 Prodej bytu č. 5 v čp. 408 v ulici U Zastávky v Králíkách 

MO zveřejnil nabídku prodeje bytu č. 5 v čp. 408 a spoluvlastnického podílu ve výši 
166/1000 pozemku st.p.č. 576 v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena je 49.200,-- Kč. O 
koupi bytu projevili zájem dva žadatelé, doručena byla jedna obálka a to od pana Michala 
Součka, který nabízí za uvedený byt částku 61.000,-- Kč. RM s prodejem souhlasí. 

Usnesení ZM/2001/02/029 
ZM schvaluje prodej bytu č. 5 v čp. 408 a spoluvlastnického podílu ve výši 166/1000 
pozemku st.p.č. 576 vše v k.ú. Králíky panu Michalu Součkovi, Králíky 659 za kupní 
cenu 61.000,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.3.4 Prodej bytu č. 2 v čp. 7 v ulici Hluboká v Králíkách 

MO zveřejnil nabídku prodeje neobsazeného bytu č. 2 v čp. 7 a spoluvlastnického podílu 
ve výši 91/1000 pozemku st.p.č. 237 v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena je 51.730,-- Kč. 
O koupi bytu projevilo zájem sedm žadatelů, doručeno bylo osm obálek. Po rozlepení 
obálek bylo konstatováno, že pan Miroslav Thun nabídl za uvedený byt nejvyšší částku 
82.000,-- Kč. RM s prodejem souhlasí. 

Usnesení ZM/2001/02/030 
ZM schvaluje prodej bytu č. 2 v čp. 7 a spoluvlastnického podílu ve výši 91/1000 
pozemku st.p.č. 237 vše v k.ú. Králíky panu Miroslavu Thunovi, Králíky 744 za kupní 
cenu 82.000,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 

3.3.5 Prodej bytu č. 2 v čp. 659 v ulici V Bytovkách v Králíkách 

MO zveřejnil nabídku prodeje bytu č. 2 v čp. 659 a spoluvlastnického podílu ve výši 
80/1000 pozemku st.p.č. 771 v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena je 78.101,-- Kč. O 
koupi bytu projevil zájem jeden žadatel, a to paní Marie Goliánová, která nabídla za 
uvedený byt stejnou částku. RM s prodejem souhlasí. 

Usnesení ZM/2001/02/031 
ZM schvaluje prodej bytu č. 2 v čp. 659 a spoluvlastnického podílu ve výši 80/1000 
pozemku st.p.č. 771 vše v k.ú. Králíky paní Marii Goliánové, Králíky 660 za kupní cenu 
78.101,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 
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3.3.6 Prodej bytu č. 4 v čp. 9 v k.ú. Horní Lipka 

MO zveřejnil nabídku prodeje bytu č. 4 v čp. 9 a spoluvlastnického podílu ve výši 
258/1000 pozemku st.p.č. 57 v k.ú. Horní Lipka. Nabídková kupní cena je 67.356,-- Kč. O 
koupi bytu projevil zájem jeden žadatel, a to paní Ludmila Halbrštátová, která nabídla za 
uvedený byt stejnou částku. RM s prodejem souhlasí. 

Usnesení ZM/2001/02/032 
ZM schvaluje prodej bytu č. 4 v čp. 9 a spoluvlastnického podílu ve výši 258/1000 
pozemku st.p.č. 57 vše v k.ú. Horní Lipka paní Ludmile Halbrštátové, Červená Voda 
492 za kupní cenu 67.356,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 

3.3.7 Prodej bytu č. 2 a 3 v čp. 246 v ulici Na Příkopě v Králíkách 

MO zveřejnil nabídku prodeje bytu č. 2 a spoluvlastnického podílu ve výši 136/1000 
pozemku st.p.č. 106 a bytu č. 3 v čp. 246 a spoluvlastnického podílu ve výši 106/1000 
pozemku st.p.č. 106 v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena u bytu č. 2 je 32.312,-- Kč, u 
bytu č. 3 je 22.259,-- Kč. O koupi bytu projevil zájem jeden žadatel, a to pan Bohuslav 
Rakaš, Králíky 246, který nabízí za uvedené byty stejné částky.  

Usnesení ZM/2001/02/033 
ZM schvaluje prodej bytu č. 2 v čp. 246 a spoluvlastnického podílu ve výši 136/1000 
pozemku st.p.č. 106 a bytu č. 3 v čp. 246 a spoluvlastnického podílu ve výši 106/1000 
pozemku st.p.č. 106 vše v k.ú. Králíky panu Bohuslavu Rakašovi, Králíky 246 za kupní 
cenu celkem 54.571,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.3.8 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 50/100 kolny na st.p.č. 1071 v k.ú. Králíky 

Jedná se o polovinu kolny, která přísluší k bytovému domu čp. 408 v ulici U Zastávky 
v Králíkách. Vlastníky části kolny budou vlastníci jednotlivých bytů v čp. 408. Kupní cena 
je stanovena dle směrnice. RM s prodejem souhlasí. 
 

Usnesení ZM/2001/02/034 
ZM schvaluje prodej spoluvlastnických podílů kolny na st.p.č. 1071 v k.ú. Králíky: 

 Zdeňku a Jarmile Krejčovým, Králíky 525 20/100    za kupní cenu 5.095,-- Kč 
 Zdeňku Vlčkovi, Králíky 408   10/100    2.550,-- Kč 
 Hildegardě Zemanové, Králíky 408  10/100    2.550,-- Kč 
 Michalu Součkovi, Králíky 659   10/100    2.550,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.3.9 Majetkoprávní vypořádání části kolny na st.p.č. 1071 v k.ú. Králíky 

V roce 1995 prodalo Město Králíky bytový dům čp. 407 se st.p.č. 575 v k.ú. Králíky. 
Součástí stavby hlavní bylo i příslušenství - kolna na st.p.č. 1071. Stavba kolny v té době 
nebyla v katastru nemovitostí vlastnicky vyřízena, celá stavba je v současné době vedena 
na Město Králíky. Skutečnými vlastníky spoluvlastnického podílu 50/100 jsou vlastníci 
bytových jednotek v čp. 407. Z důvodu dodatečného právního narovnání vlastnických 
vztahů navrhuje MO prodat jednotlivým vlastníkům bytových jednotek čp. 407 
odpovídající spoluvlastnický podíl za symbolickou 1,-- Kč. RM schválila navržené 
majetkoprávní vypořádání. 
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Usnesení ZM/2001/02/035 
ZM schvaluje prodej spoluvlastnických podílů kolny na st.p.č. 1071 v k.ú. Králíky: 

 Janu a Janě, Krejčovým, Králíky 407  30/100    za kupní cenu 1,-- Kč 
 Julii a Bohumilu Starým, Králíky 407  10/100    1,-- Kč 
 Marii a Ottu Pirklovým, Králíky 407  10/100    1,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.3.10 Prodej pozemků st.p.č. 109, 113, 114 a p.p.č. 876, 920, 926 v k.ú. Dolní Boříkovice 

O koupi pozemků požádal pan Miloš Vilím, Kratonohy 9 za účelem stavby rekreační 
chalupy a zřízení zahrady. Jedná se o pozemky o celkové výměře 1497 m2, navrhovaná 
kupní cena 66.970,-- Kč + náklady spojené s převodem. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn.    

 
Usnesení ZM/2001/02/036 
ZM schvaluje prodej pozemků st.p.č. 109, 113, 114 a p.p.č. 876, 920, 926 vše v k.ú. Dolní 
Boříkovice panu Miloši Vilímovi, Kratonohy 9 za kupní cenu ve výši 66.970,-- Kč + 
náklady spojené s převodem. 
Hlasování: 
10:0:0 

 
3.3.11 Prodej pozemku p.p.č. 426/3 v k.ú. Červený Potok 

O koupi pozemku požádal pan Ing. Ladislav Tóth, Červený Potok 8 za účelem rozšíření 
louky. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Usnesení ZM/2001/02/037 
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 426/3 v k.ú. Červený Potok panu Ing. Ladislavu 
Tóthovi, Červený Potok 8 za kupní cenu ve výši 3.540,-- Kč + náklady spojené 
s převodem. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
3.3.12 Prodej částí pozemků p.p.č. 97/4 a 97/9 v k.ú. Červený Potok 

O koupi částí pozemků požádal pan Štelbaský z Červeného Potoka. Jedná se o části 
pozemků o výměře 1100 m2 u nemovitosti, kterou vlastní. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn. 

Z diskuze: 
p. Štelbaský – je možné na část pozemku s nižší bonitou dostat slevu? 
Ing. Zima – při prodeji nezkoumáme bonitu půdy. Na vesnici to je zpravidla za 30,- Kč/m2 a 
ve městě za 70,- Kč/m2.  
 
Usnesení ZM/2001/02/038 
ZM schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 97/4 a části pozemku p.p.č. 97/9 v k.ú. 
Červený Potok (části jsou nově označeny jako p.p.č.97/14) panu Filipu Štelbaskému, 
Červený Potok 83. 
Hlasování: 
11:0:0 
3.3.13 Prodej pozemků st.p.č. 801/2, 802/2 a p.p.č. 2015/3, 2015/5, 2015/7 v k.ú. Králíky 
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O koupi pozemků požádali manželé Podzimkovi, Dolní Hedeč 49 za účelem majetkového 
narovnání. Stavební pozemky jsou zastavěny stavbou ve vlastnictví žadatelů. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn. Kupní cena se stanovuje ve výši znaleckého posudku na 
14.770,-- Kč + náklady spojené s převodem. 

 
Usnesení ZM/2001/02/039 
ZM schvaluje prodej pozemků st.p.č. 801/2, 802/2 a p.p.č. 2015/3, 2015/5, 2015/7 vše 
v k.ú. Králíky manželům Podzimkovým, Dolní Hedeč 49 za kupní cenu ve výši 14.770,-- 
Kč + náklady spojené s převodem. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
3.3.14 Záměr prodeje části pozemků p.p.č. 1177/3, 66, 63/1 a 149/4 v k.ú. Heřmanice 

O koupi pozemků požádala ČR-Zemědělská vodohospodářská správa Brno za účelem 
stavby “Protipovodňového opatření v povodí Tiché Orlice - Úpravy na Heřmanickém 
potoce”. Předpokládaný zábor pro účely této stavby bude činit - u p.p.č. 149/4 cca 5 m2 
(zkapacitnění koryta potoka) a u p.p.č. 63/1, 66 a 1177/3 dohromady cca 102 m2 (srubové 
přepážky na zachycení naplavenin). Z důvodu časového harmonogramu žádá investor o 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 

 
Usnesení ZM/2001/02/040 
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemků p.p.č. 63/1, 66, 149/4 a p.p.č. 1177/3 vše 
v k.ú. Heřmanice a ukládá MO záměr prodeje zveřejnit. 
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s investorem stavby ČR-
Zemědělskou vodohospodářskou správou Brno. 
Hlasování: 
11:0:0 

 
3.3.15 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 269/2 v k.ú. Králíky 

V roce 1983 koupil MěNV v Králíkách od vlastníků zahradu p.p.č. 269/2 v k.ú. Králíky za 
účelem tehdy plánované výstavby školní stravovny. V roce 1991 město Králíky na základě 
žádosti původního vlastníka o navrácení nemovitosti podle zákona o mimosoudních 
rehabilitacích uzavřelo s oprávněnou osobou dohodu o vydání nemovitosti. Dohoda však 
nebyla ze strany města doložena na tehdejší Středisko geodézie v Ústí nad Orlicí a 
v současné době je již neplatná. Město Králíky je stále vedeno jako vlastník nemovitosti. 
MO navrhuje prodat zahradu p.p.č. 269/2 v k.ú. Králíky spoluvlastníkům přilehlé 
nemovitosti č. 267 v Hluboké ulici v Králíkách za symbolickou cenu 1,-- Kč. RM 
schvaluje tento postup. 

Z diskuze: 
Ing. Zima – o část pozemku má zájem majitel obchodu ELKO pan Valenta, který by zde měl 
zájem postavit obchodní dům s elektrospotřebiči.  
p. Juránek – může navrácení pozemků negativně ovlivnit plán pana Valenty? 
Ing. Zima – pan Valenta si může koupit část pozemku od nových majitelů, nebo posunout 
stavbu blíž ke Komerční bance, tak aby stála na pozemcích města.  
 
Usnesení ZM/2001/02/041 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 269/2 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
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3.3.16 Záměr prodeje pozemků st.p.č. 208, p.p.č. 1228, 1229 a části p.p.č. 1382 v k.ú. Horní 
Lipka 

O koupi pozemků požádal pan Jaromír Hutař ze Šumperka za účelem zřízení zahrady a 
k rekreaci. Jedná se o pozemky, které navazují na pozemky, které si žadatel kupuje od 
fyzické osoby. Odbor VTSM souhlasí s prodejem a rovněž SÚ nemá připomínky 
k oddělení pozemku p.p.č. 1382 (již neexistující cesta). RM schvaluje prodej pozemků. 

 
Usnesení ZM/2001/02/042 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 208, p.p.č. 1228, 1229 a části p.p.č. 1382 vše 
v k.ú. Horní Lipka a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 

 

3.3.17 Nákup spoluvlastnického podílu pozemku st.p.č. 787/1 v k.ú. Králíky 
MO ve spolupráci s Okresním úřadem Ústí nad Orlicí řešil majetkoprávní vztahy pozemků 
pod garážemi ve Valdštejnově ulici, které jsou ve vlastnictví ČR-OkÚ Ústí nad Orlicí. 
Stavební parcela č. 787/1 je ve spoluvlastnictví fyzických osob, st.p.č. 787/2 je ve 
vlastnictví ČR-Ok.Ú Ústí nad Orlicí. 
MO již v minulosti jednal s jedním spoluvlastníkem a to s paní Marií Saskovou, Králíky 
51, která projevila souhlas s prodejem. Druhý spoluvlastník pan Josef Žižka již zemřel, 
proto je nejdříve nutné doprojednat dědictví. RM s nákupem souhlasí.  

 
Z diskuze: 
Ing. Šašek – Okresní úřad nám pozemky prodá, nebo převede bezúplatně? 
pí Kubíčková – záleží na ZM kterou možnost zvolí. V případě bezúplatného prodeje musíme 
splnit některé podmínky, např. pozemky se nesmí několik let prodat a nesmí být využity ke 
komerčním účelům. 

 
Usnesení ZM/2001/02/043 
ZM schvaluje nákup spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku st.p.č. 787/1 v k.ú. 
Králíky od paní Marie Saskové, Králíky 51 za kupní cenu 7.000,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 

 
3.3.18 Vyvázání bytového domu čp. 816 včetně pozemku ze zástavy 

Bytový dům čp. 816 v ulici Leoše Janáčka v Králíkách je odsouhlasen k prodeji. Na 
nemovitosti vázne zástavní právo k pozemku a stavbě pro Státní fond životního prostředí 
ČR, Praha 9. Z důvodu plánovaného prodeje nemovitosti předkládá MO návrh na vyvázání 
nemovitosti a nahrazení jinými nemovitostmi. 
Bytovým domem čp. 148 v ulici Pivovarská a bytovým domem čp. 352 v ulici Příční 
v Králíkách. 

 
Usnesení ZM/2001/02/044 
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 9. 
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ZM schvaluje zřízení zástavy ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR, Praha 
9 na nemovitostech čp. 352 na st.p.č. 203 a st.p.č. 203 v k.ú. Králíky a dále čp. 148 na 
st.p.č. 258/1 a st.p.č. 258/1 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
11:0:0 

 

3.3.19 Nákup pozemků st.p.č. 284, 190 a p.p.č. 1388/4 v k.ú. Dolní Boříkovice 

Jedná se o pozemky u fotbalového hřiště v Dolních Boříkovicích. Stavební parcela č. 284 
je zastavěna stavbou občanské vybavenosti. Pozemky jsou ve vlastnictví fyzických osob 
manželů Peterkových ze Zábřeha. Vlastníci souhlasí s prodejem pozemků o celkové 
výměře 729 m2 za kupní cenu 15.000,-- Kč. RM s nákupem pozemků souhlasí. 

 
Usnesení ZM/2001/02/045 
ZM schvaluje nákup pozemků st.p.č. 284, 190 a p.p.č. 1388/4 vše v k.ú. Dolní Boříkovice 
od manželů Peterkových, Zábřeh na Moravě za kupní cenu 15.000,-- Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 

 

3.3.20 Postoupení pohledávky MZ/2000/05/061 
V souladu s usnesením MZ ze dne 15.05.2000 předkládá MO návrh na nákup nároku na 
náhradní pozemky od paní Anny Dostálkové, Dolní Boříkovice. Jedná se o poslední fázi 
celého případu, tj. o pozemky, které restituentce nebyly na základě rozhodnutí Okresního 
úřadu, pozemkového úřadu, Ústí nad Orlicí, vydány. Restituentka se však mohla domáhat 
náhrad za nevydané pozemky u PF ČR. Zároveň se město s paní Dostálkovou dohodlo na 
vzájemném vyrovnání. Z tohoto důvodu MO předkládá ke schválení uzavření smlouvy o 
postoupení pohledávky. Jedná se o nevydané pozemky v k.ú. Králíky p.p.č. 71/1, 82/11, 
82/5, 71/8, 68/8 a dále st.p.č. 1574 a 1576. Postoupením pohledávky vznikne městu  vůči 
PF ČR právo na bezúplatný převod jiného pozemku. Uzavřením této smlouvy by byl 
případ s paní Dostálkovou ukončen.  

 
Usnesení ZM/2001/02/046 
ZM schvaluje postoupení pohledávky od paní Anny Dostálkové, Dolní Boříkovice 26 
vůči PF ČR na bezúplatný převod jiného pozemku ve vlastnictví státu, která je 
vyjádřena výměrou 1627 m2 a finanční částkou 6.833,40 Kč. Převod je úplatný a to za 
úplatu dle usnesení MZ/2000/05/061. 
Hlasování: 
11:0:0 
 

 

 

 

 

3.3.21 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 71/12 v k.ú. Králíky 
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O koupi pozemku požádal pan Michal Souček, Králíky 659 k výstavbě rodinného domku. 
Jedná se o pozemek v ulici Kosmonautů. Majetkoprávní vypořádání s restituentkou je před 
dokončením, prodej pozemku může být proto projednáván. RM s prodejem souhlasí. 

 
Usnesení ZM/2001/02/047 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 71/12 v k.ú. Králíky a ukládá MO záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
3.2 Diskuze o některých opatřeních zajišťujících  veřejný pořádek 

Bod uvedl ing. Zima. 
Od listopadu 2000 platí nový zákon o obcích, je v platnosti zároveň zákon o veřejném zdraví 
a dále byla Ústavním soudem nedávno potvrzena tzv.  písecká vyhláška. To je legislativa o 
kterou jsme se opírali při diskuzi nad novou vyhláškou. 
Na několika zastupitelstvech jsme velmi mnoho diskutovali o zabezpečení veřejného pořádku 
v souvislosti s pořádáním diskoték a provozem jiných zařízení, herny, letní zahrady apod. 
Usnesením ZM pak bylo uloženo RM vypracovat a navrhnout opatření, které na jednu stranu 
zajistí veřejný pořádek a právo na klid občanů, na druhé straně neomezí právo na podnikání. 
RM proto navrhla základní teze vyhlášky, která by měla postihnout problematiku nočního 
klidu. Další vyhlášky, které by měly následovat by se měly týkat  pořádku ve městě z hlediska 
čistoty, volně pobíhajících psů, sprejerů, apod.  
V navržené vyhlášce je definován noční klid, který platí od 22.00 do 06.00 hod. Ten je 
obyčejně narušován provozem diskoték, zábav, koncertů, pouťovými atrakcemi, dělobuchy, 
ohňostroji apod. Cílem vyhlášky je zajistit větší pořádek a klid ve městě omezením doby, po 
kterou je veřejně produkována hudba. Nebude se časově omezovat provozovna, která 
neprodukuje hlasitou hudbu. Omezí se pouze veřejné produkce hudby a to :  
- do 22.00 hod. na otevřených prostranstvích a v provozovnách pro tento účel 

nezkolaudovaných 
- do 02.00 hod produkce hudby v provozovnách, které byly doposud pro tento účel 

kolaudovány. 
Kontrolou dodržování vyhlášky bude pověřen pracovník Městského úřadu, který bude 
vybaven pravomocemi příslušníka městské policie. 
 
ZM hlasováním vyjádřilo souhlas, aby se do diskuse zapojila i veřejnost. 
 
Z diskuse: 
 
Pan Souček: My máme právo podnikat, máme všechno v pořádku. Vyhláška neřeší, co budou 
dělat návštěvníci diskoték po 2.00 hodině do odjezdů vlaků a autobusů. Většina našich 
návštěvníků nepořádek nedělá, protože odjíždí domů taxislužbou. Lidé mají právo se bavit. 
Podle mého názoru je to problém generační, kdy starší si již nepamatují, že se chtěli také 
bavit. Byla někdy měřena hladina hluku hygienou? Nikde není dokázáno, že diskotéka 
přesáhla nějaký zdravotní limit. Rockový festival trvá dva dny a je také do rána. Do problému 
by se měla více zapojit policie, mělo by se jí na to dát více lidí a prostředků. Kdyby se 
zadrželo několik vandalů, ostatní by si dali příště pokoj. Navrhujeme, aby se zaplatila nějaká 
vnější pořádková služba, my bychom městu přispěli. 
Ing. Zima: Vy máte právo na podnikání a my to právo neomezujeme. Ostatní však mají právo 
na noční klid a toto jejich právo je omezeno. Je třeba najít řešení, které omezí celonoční 
narušování veřejného pořádku. To narušování je mnohdy nesnesitelné a pobuřující, poškozuje 
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také majetek. Přicházejí k nám lidé, kteří si na to stěžují a jsou zoufalí z pocitu, že to budou 
muset trvale snášet nejméně dvakrát týdně. Na zastupitelstvu i v radě města jsme se tímto 
problémem velmi často zabývali, několikrát také za vaší účasti, ale k našim návrhům jsme 
vstřícnost nezaznamenali.  
Je pravda, že taxíky odvezou od diskotéky mnoho lidí přímo domů, takže se snad trochu 
zklidní ostatní části města, ale před diskotékami se hluk spíše zvětší tím, že se čeká a 
nastupuje.  
Je třeba znovu opakovat, že nejde o zavírání diskoték, ale o snahu, aby aspoň část noci byla 
již bez hluku. A nejde jen o diskotéky. Návrh obsahuje také zákaz veřejné produkce hudby 
v letních zahradách a všude tam, kde se ruší noční klid hudbou nebo jinými atrakcemi. Pokud 
jde o rockový festival, není to akce, která se opakuje pravidelně každý týden, ale jednorázová 
akce jednou v roce. Návrh umožňuje výjimky, které může Rada města udělit pro jednorázové 
akce. Výjimky se tedy nebudou vztahovat na pravidelné produkce, ale jen na jednorázové 
akce.  
 
 
Ing. Rýc – pokud jde o to zamezit nepořádku ve městě, tak ten může dělat opilý člověk jak v 
10 večer tak ve 2 v noci. Spíš by se měla tato hodina posunout. 
p. Juránek – když vydáme vyhlášku s omezeným provozem nočních podniků, může se stát, 
že odradíme případné zájemce investovat v Králíkách do cestovního ruchu. Navrhuje dobu 
neomezovat, ale snažit se najít jinou cestu. 
Ing. Strnad – úkol vypracovat návrh řešení na zajištění nočního klidu jsme dostali od ZM ve 
chvíli, kdy jsme dospěli do patové situace a nenašli jsme společně jakékoli jiné řešení. To, že 
se o tom diskutuje zdánlivě bez výsledku má smysl, protože to může přimět každou ze stran 
k nějakému nápadu a řešení. Musí však druhá strana chtít. Pokud jsme nabízeli jisté návrhy a 
přijaty nebyli, pak již nezbývá nic jiného než přijmout toto omezení. 
p. Juránek – ve vyhlášce by měl být postup, jak budou následovat sankce. Nejdříve by se 
měla omezit provozní doba u konkrétního podniku, pak může být zákaz prodeje alkoholu a 
nakonec podnik zakázat. 
Ing. Zima – my jsme navrhli pouze omezení doby hudební produkce a to pro všechny 
provozovny.  A nejsou to pouze diskotéky, ale i zábavy, plesy apod. Zakázat podávání 
alkoholu  a dokonce zrušit podnik nemůžeme a nechceme.  
p. Liepold – návštěvníky začínáme rozvážet postupně již od půlnoci. Těžko si lze představit, 
že bychom stačili rozvést ve dvě hodiny několik set lidí najednou. Do rána jsou na diskotéce 
většinou cizí lidi. 
Ing. Rýc – mělo by se ještě jednou zapřemýšlet nad přemístěním stanoviště taxi služby k 
zadní části budovy. Pokud by to bylo možné, tak třeba i vybudovat nový vchod. 
Ing. Zima – tento problém jsme s taxikáři řešili. Cesta návštěvníka diskotéky ke stanovišti by 
však byla delší a složitější a v konečném důsledku i problematičtější.  
PaedDr. Krsek – nejlepší řešení by bylo najít s pomocí provozovatelů diskotéky nějaký 
kompromis, který by řešil jak noční klid, tak právo na podnikání.  
Ing. Dostálek – druhá hodina noční je příliš brzo. Navrhuje posunout tuto dobu na 3.00 
hodinu.  
MUDr. Bartáková – navrhuje přijmout vyhlášku na zkušební dobu jednoho roku. Pak by se 
měla vyhodnotit a případně pozměnit.    
p. Zezulka – možná se k této diskuzi měli pozvat přímo obyvatelé okolí diskotéky.  
 

 

 

Usnesení ZM/2001/02/048 
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ZM rozhodlo zahájit práce na návrhu vyhlášky o některých opatřeních zajišťujících  
veřejný pořádek.  
Hlasování: 
12:0:0 
 
ZM hlasovalo o pozměňovacích návrzích: 
 
Usnesení ZM/2001/02/049 
Vyhláška nebude obsahovat žádná omezující opatření k provozování veřejné hudební 
produkce uvnitř místností k tomu zkolaudovaných, ve venkovním prostředí omezit dobu 
na 22.00 hodin.    
Hlasování: 
2:2:8   NÁVRH NEBYL PŘIJAT 
 
Usnesení ZM/2001/02/050 
Vyhláška bude obsahovat omezení doby provozování veřejné hudební produkce do 3.00 
hodin v místnostech k tomu zkolaudovaných. 
Hlasování: 
1:3:8   NÁVRH NEBYL PŘIJAT 
 
Usnesení ZM/2001/02/051 
Vyhláška bude přijata na určitou dobu jednoho roku. 
Hlasování: 
10:0:2 
 
Usnesení ZM/2001/02/052 
Vyhláška bude obsahovat omezení doby k provozování veřejné hudební produkce uvnitř 
místností k tomu doposud zkolaudovaných do 2.00 hodin, ve venkovním prostředí 
omezit dobu do 22.00 hodin.    
Hlasování: 
8:1:3    
 
3.2 Schválení rozpočtu města na rok 2001 

Bod uvedl Ing. Zima a pí Pecháčková. 

Na minulém ZM jsme předložili návrh rozpočtu, který byl koncipován jako vyrovnaný. 
V zákonem stanoveném termínu, kdy byl rozpočet zveřejněn došlo jen k dílčím změnám spíše 
typu zpřesnění jednotlivých položek. Tento rozpočet má několik znaků: 
- je jiná struktura daňových příjmů 
- má jiný poměr provozních výdajů k celkové částce 
- přímo v rozpočtu není počítáno s masivní investiční činností 
- na investice budou použity dotační prostředky, které se podaří získat ze státního rozpočtu 
- začíná období, kdy se bude snižovat úvěrové zatížení města 
- v příjmové části se dlouhodobě nedaří získávat nájemné od státu   
- je předpoklad, že investice, které byly v minulosti v rozpočtu se podaří zrealizovat 
Na Ministerstvu financí je již schválena státní dotace pro město Králíky ve výši 5,5 mil Kč, 
která je určena na dobudování okolního prostranství bílé školy směrem k silnici i směrem 
ke kluzišti. Příští rok bychom chtěli získat další peníze na vybudování spojovacích chodeb 
mezi jednotlivými pavilony.  
 

Usnesení ZM/2001/02/053 
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Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Města Králíky na rok 2001 v celkové výši: 
příjmy 66 841,60 tis. Kč, výdaje 64 691,60 tis. Kč a financování 2 150,00 tis. Kč. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
04. Vstupy poslanců 
Ing. Dostálek – provádí pan Adam již nějaké úpravy na rybárně? 
pí Nosková – v současnosti si nechává zpracovávat projekt. O stavební povolení ještě 
nepožádal.   
p. Juránek – jaká je situace v získání pověřeného úřadu III. stupně. 
Ing. Zima – na toto téma proběhlo několik jednání, včetně s náměstkyní Ministerstva vnitra 
pí Streckovou zodpovědnou za reformu státní správy. Ta nás ujistila, že Králíky mají z mnoha 
důvodů šanci získat pověřený úřad III. stupně. Zároveň to bylo jedním ze dvou hlavních témat 
při nedávné návštěvě hejtmana Pardubického kraje Ing. Línka, který celý den věnoval 
Králicku. Druhým tématem jeho návštěvy na radnici byla dopravní přístupnost celého regionu 
Králicka. Často se diskutuje o různých možnostech vedení silnice I/35 v Pardubickém kraji. 
Podstatně menší pozornost se věnuje pak silnici I/43 od Lanškrouna směrem na Králíky a dále 
přes Dolní Lipku do Polska. Jinou, ale podle nás reálnější možností jak zpřístupnit tento 
region je povýšení silnice II/312 od západu na I. třídu a tím získat z krajského rozpočtu 
prostředky na její rozšíření a propojení na silnici I/11 směrem na Žamberk a Prahu.  
Ing. Šašek – v době,  kdy před nedávnem roztál sníh,  se na ulicích objevilo množství psích 
exkrementů.  
Ing. Toman – TS měly kontrolu z Finančního úřadu, který jim doporučil nový výpočet nájmu 
jednotlivých hrobů na hřbitově. Po kontrole došlo ke zvýšení nájmu a ke stanovení poplatku 
za služby na hřbitově.        
Protože došlo k nárůstu spotřeby el. energie u pouličního osvětlení, dostaly TS od RM úkol 
vypracovat režim nočního osvětlení celého města, včetně aleje a kláštera. Až tento materiál 
RM projedná, bude dán k dispozici na ZM.  
PaedDr. Krsek – z důvodu změny bydliště do Červené Vody oznámil rezignaci na funkci 
zastupitele a člena rady města. Poděkoval všem za spolupráci a popřál zastupitelům v další 
práci mnoho zdaru. 
Ing. Zima – poděkoval PaedDr. Krskovi za odvedenou práci pro město Králíky a popřál mu 
mnoho úspěchů.        
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
  
zapsal L.Tóth  

 
ověření zápisu: 
 
 
Ing. Šašek          ……………………………  

 
p.  Škarka        ……………………………. 
 

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

        starosta               místostarosta  
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