
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 01 
Zastupitelstva města 

ze dne 22.01.2001 

 

Přítomní členové MZ:   Ing. Zima, ing. Tóth, , ing. Šašek, ing.Dostálek, ing. Strnad, pí 
Ettelová, p.Macko, PaedDr. Krsek, p.Juránek, ing. Rýc,  

Omluven: p. Strnad, p.Škarka, MUDr.Bartáková, p.Zezulka, 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 Návrh rozpočtu na rok 2001 
      3.3 Ceny stočného pro rok 2001 
      3.4 Ustavení organizačních složek města podle zákona o obcích 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou p. Macko a PaedDr. Krsek 
Zasedání zahájil ing.Zima. S předloženým návrhem programu všichni přítomní souhlasili. 
 

02. Zprávy z jednání městské rady 
Se správami z jednání městské rady seznámil přítomné ing. Toman. 

 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

3.3 Majetkové operace 
      Majetkové operace uvedla pí Kubíčková. 

 
3.3.1 Prodej pozemků p.p.č. 737, 329/1 a st.p.č. 52 v k.ú. Dolní Hedeč  

O koupi pozemků požádali manželé Kulhánkovi, Králíky 662. Jedná se o pozemky 
v blízkosti nemovitosti, kterou vlastní. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh 
kupní ceny 16.530,-- Kč + náklady spojené s převodem. 

Usnesení ZM/2001/01/001 
ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 329/1, p.p.č. 737 a st.p.č. 52 vše v k.ú. Dolní Hedeč 
manželům Janu a Brigitě Kulhánkovým, Králíky 662 za kupní cenu 16.530,-- Kč + 
náklady spojené s převodem. 
Hlasování: 
10:0:0 
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3.3.2 Prodej pozemků p.p.č. 689/5 a p.p.č. 705/3 v k.ú. Dolní Hedeč 

O koupi pozemků požádal pan František Šlesingr, Králíky 358. Jedná se o pozemek 
v blízkosti nemovitostí, kterou vlastní a dále o parkoviště u místní komunikace na protější 
straně. S prodejem p.p.č. 705/3 rada města nesouhlasila. Záměr prodeje byl však ZM 
schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny celkem 52.140,-- Kč + náklady spojené 
s převodem. 

Z diskuze: 

p. Ettelová – vznesla procedurální návrh hlasovat o obou pozemcích samostatně. 

Hlasování: 
7 pro, návrh nebyl přijat  

Usnesení ZM/2001/01/002 
ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 689/5 a p.p.č. 705/3 v k.ú. Dolní Hedeč panu 
Františku Šlesingrovi, Králíky 358 za kupní cenu 52.140,-- Kč + náklady spojené 
s převodem. 
Hlasování: 
4:0:6   NÁVRH NEBYL PŘIJAT 
 
3.3.3 Prodej pozemků užívaných SBD Žamberk  a jednotlivými vlastníky jednotek u čp. 664, 
813 a 814, 612, 109, 844 a 845 vše v k.ú. Králíky 

Jedná se o úpravu práv vlastníků jednotek k pozemkům pod družstevními domy. RM 
schválila úpravu práv k pozemkům kupní smlouvou. Záměr prodeje pozemků byl schválen 
a zveřejněn. Návrh kupní ceny u stavebních pozemků 110,-- Kč za 1 m2, u pozemkových 
parcel 70,-- Kč za 1 m2 + náklady spojené s převodem.     

Usnesení ZM/2001/01/003 
ZM schvaluje prodeje pozemků v k.ú. Králíky: 

 u čp. 109  v ulici Hedečská st.p.č. 419/2, p.p.č. 480/1 a p.p.č. 
2072/50 

 u čp. 612  v ulici V Aleji  st.p.č. 563, st.p.č. 1534 a p.p.č. 643/5, 
p.p.č. 643/4 

 u čp. 664  v ulici V Bytovkách st.p.č. 1536, p.p.č. 276/2 
 u čp. 813 a 814  v ulici L. Janáčka st.p.č. 1533, st.p.č. 1256, st.p.č. 1257 

       p.p.č. 675/20, p.p.č. 675/38, p.p.č. 675/39 
 u čp. 844 a 845  v ulici Nádražní st.p.č. 1459, st.p.č. 1458 a p.p.č. 1082/18 

jednotlivým vlastníkům bytových jednotek za kupní cenu u stavebních pozemků 110,-- 
Kč/m2 a u pozemkových parcel 70,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 
Hlasování: 
10:0:0  

 
3.3.4 Prodej části pozemku p.p.č. 1021/8 v k.ú. Králíky 

O koupi části pozemku požádal pan Bartoš, Králíky 451 za účelem přístupu k rodinnému 
domku a přípojky plynu. Parcela je nově označena jako p.p.č. 1021/11 o výměře 148 m2. 
RM s prodejem souhlasí za předpokladu zřízení věcného břemene právo provozu a údržby 
kanalizace ve prospěch Města Králíky na citovaném pozemku a dále na pozemku p.p.č. 
1021/5 v k.ú. Králíky ve vlastnictví pana Bartoše. Návrh kupní ceny 10.360,-- Kč + 
náklady spojené s převodem. 
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Usnesení ZM/2001/01/004 
ZM schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1021/8 v k.ú. Králíky (nově označena jako 
p.p.č. 1021/11) panu Zdeňku Bartošovi, Králíky 451 za kupní cenu 10.360,-- Kč + 
náklady spojené s převodem a zároveň schvaluje zřízení věcného břemene právo 
provozu a údržby kanalizace ve prospěch Města Králíky na citovaném pozemku. 
Hlasování: 
10:0:0 

 
3.3.5 Záměr prodeje 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. Jedná se o pozemek o výměře 118 m2, je užíván k tomuto účelu. Odbor VTSM 
souhlasí s prodejem, RM souhlasí s prodejem.  

Usnesení ZM/2001/01/005 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 426/3 v k.ú. Červený Potok a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
10:0:0  
 
3.3.6 Záměr prodeje pozemků st.p.č. 801/2, 802/2 a p.p.č. 2015/3, 2015/5 a 2015/7 vše v k.ú. 
Králíky 

O koupi pozemků požádali manželé Podzimkovi, Dolní Hedeč 49 za účelem majetkového 
narovnání. Stavební pozemky jsou zastavěny stavbou ve vlastnictví žadatelů. Odbor 
VTSM nemá připomínek k prodeji, RM souhlasí s prodejem. 

Usnesení ZM/2001/01/006 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 801/2, 802/2 a p.p.č. 2015/3, 2015/5, 2015/7 
vše v k.ú. Králíky a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
3.3.7 Záměr prodeje pozemků st.p.č. 109, 113, 114 a p.p.č. 876, 920, 826 vše 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. Odbor VTSM 
souhlasí s prodejem bez připomínek, RM souhlasí s prodejem.  

Usnesení ZM/2001/01/007 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 109, 113, 114 a p.p.č. 876, 920, 826 vše 
v k.ú. Dolní Boříkovice a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
10:0:0 

 
3.3.8 Majetkoprávní vypořádání 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. Stavba kolny tvoří příslušenství k bytovému domu čp. 407 a k čp. 408. 
Skutečnými vlastníky spoluvlastnického podílu 50/100 jsou vlastníci bytových jednotek 
v čp. 407, druhým vlastníkem spoluvlastnického podílu ve výši 50/100 je Město Králíky 
(příslušenství k čp. 408). 
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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. 

Usnesení ZM/2001/01/008 
ZM schvaluje záměr prodeje nemovitosti - kolny na st.p.č. 1071 v k.ú. Králíky a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
3.3.9 Návrh dohody o narovnání 

Dle rozsudku Okresního soudu Ústí nad Orlicí ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného 
Města Králíky proti povinným manželům Plankovým, Králíky 630 vydal soud usnesení, 
kterým se nařizuje výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí povinných. Usnesení bylo 
zveřejněno. 
Dne 08.01.2001 zaslal právní zástupce povinných JUDr. Ježek návrh dohody o narovnání, 
kde by dosavadní závazky povinných byly uhrazeny závazkem, dle něhož by povinní 
vyrovnali částku 200.000,-- Kč počínaje měsícem leden 2001 až do úplného zaplacení. 
Dále navrhuje, aby byl výkon rozhodnutí vzat zpět. RM návrh nepřijala. 
Dne 16.01.2001 zaslal právní zástupce povinných nový návrh dohody o mimosoudním 
vyrovnání. Přečten návrh dohody. 

Z diskuze: 
Ing. Zima – návrh spočívá v tom, že povinní budou splácet celý dluh, tj. 540.00,- Kč plus 
příslušenství, dohromady tedy asi 600.000,- Kč v měsíčních splátkách 20.000,- Kč. 
Nezaplacením jedné splátky by ztratili výhody splátkového kalendáře. Tento návrh ovšem 
nemůže zbavit majitele sklepů, tak jak je uvedeno ve smlouvě, zodpovědnosti za jejich 
zajištění. Můžeme tedy navrhnout naše podmínky, za kterých můžeme souhlasit 
s mimosoudním vyrovnáním a již ukončit tento mnohaletý případ. První podmínka by byla, že 
předmět exekuce bude vyvázán ze stávající zástavy a zavázán zástavou ve prospěch města. 
Tím by vznikla jistota, že splátky, které se budou splácet mnoho let, budou vypláceny 
pravidelně. Druhá podmínka je, že povinný splní svůj závazek a sklepy zajistí. Ve smlouvě 
sice stojí zastřešení, ale minimálně by se měly, z bezpečnostních důvodů, zajistit.  
Ing. Šašek – zástava je obrovská a asi nebude lehké ji vyvázat. Je to téměř nesplnitelná 
podmínka. 
Ing. Zima – to je pravda. Nemusí ale vyvazovat všechny zástavy, stačí jen na pokrytí naší 
části. Až po splnění těchto podmínek by zastupitelstvo projednávalo návrh na mimosoudní 
vyrovnání. 
Ing. Toman – doposud není splněna ani podmínka zajištění bezpečnosti sklepů. A to by měla 
být ta hlavní. 
Ing. Strnad – znamená to, že v případě splnění našich podmínek by jim od konce roku 1998 
nebyla počítána sankce, která jim každý měsíc nabíhá?  
Ing. Zima – ano.  
p. Juránek – nestačilo by sklepy zajistit místo zastřešit? To by stálo dalších mnoho peněz. 
Souhlasím s jejich návrhem splácet dluh ve splátkách, ale měl by se hledat i jiný způsob, jak 
splácení zajistit. 
Ing. Zima – jak již bylo uvedeno, stojí ve smlouvě zastřešit, na tom však netrváme. Měly by 
se alespoň zajistit a to může být například i demolice, nebo se musí jinak blíže specifikovat  
(nejlépe Stavebním úřadem). 
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Usnesení ZM/2001/01/009 
ZM souhlasí s projednáním návrhu na dohodu o mimosoudním vyrovnání, a to formou 
měsíčních splátek ve výši 20.000,-Kč počínaje měsícem ledna roku 2001, vždy do konce 
příslušného kalendářního měsíce, až do úplného zaplacení přiznaných pohledávek a to 
pod ztrátou výhody splátek,  za těchto podmínek: 
1) povinný odstraní na svých nemovitostech, které jsou předmětem exekuce, zástavy , a 

zřídí zástavu ve prospěch města Králíky ve výši přiznaných pohledávek 
2) povinný stavebně zajistí objekt tak, aby splnil podmínky určené stavebním úřadem 
Na základě splnění těchto podmínek ZM projedná návrh na mimosoudní vyrovnání. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
Ing. Strnad – ještě jednou se vrátil k hlasování o prodeji pozemků p. Šlesingrovi. Jaký bude 
další postup v případě prodejů těchto pozemků? Proti jednomu pozemku nebyly žádné 
námitky k prodeji, tak se mu mohl prodat. S prodejem druhého souhlasit nemusíme, ale 
hlasovat se mělo o obou pozemcích odděleně. Navrhuje revokaci usnesení o prodeji pozemků 
p. Šlesingrovi a nové hlasování, včetně návrhu pí Ettelové. 
p. Juránek – podporuje návrh Ing. Strnada na revokaci usnesení ve smyslu prodeje alespoň 
jednoho pozemku. 
  
Usnesení ZM/2001/01/010 
MZ souhlasí s revokací Usnesení MZ/2001/01/02 o prodeji pozemků p.p.č. 689/5 a p.p.č. 
705/3 v k.ú. Dolní Hedeč. 
Hlasování: 
10:0:0 

Usnesení ZM/2001/01/011 
MZ souhlasí s procedurálním návrhem ing. Strnada hlasovat o obou pozemcích 
samostatně. 
Hlasování: 
10:0:0 

Usnesení ZM/2001/01/012 
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 689/5 v k.ú. Dolní Hedeč panu Františku 
Šlesingrovi, Králíky 358 za kupní cenu, kterou určí RM na návrh MO + náklady 
spojené s převodem. 
Hlasování: 
10:0:0 

Usnesení ZM/2001/01/013 
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 705/3 v k.ú. Dolní Hedeč panu Františku 
Šlesingrovi, Králíky 358 za kupní cenu, kterou určí RM na návrh MO + náklady 
spojené s převodem. 
Hlasování: 
4:0:6  NÁVRH NEBYL PŘIJAT 
 
3.2 Návrh rozpočtu na rok 2001 

Bod uvedl ing. Zima. 
Dříve než se budeme zabývat rozpočtem na rok 2001, je potřeba schválit hospodaření města 
podle rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu na letošní rok. Podle tohoto 
provizoria se mohou hradit pouze provozní výdaje.  
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Usnesení ZM/2001/01/014 
ZM schvaluje hospodaření města podle rozpočtového provizoria ve výši 1/12 
průměrného rozpočtu roku 2000. 
Hlasování: 
10:0:0 

ZM je předkládán k projednání rozpočet, který je vyrovnaný, tj. na straně příjmů i výdajů 
včetně finančních operací jsou stejné hodnoty. Případné změny, které mohou být navrženy do 
jeho schválení, lze přijmout pouze takové, jenž proti  výdajům zabezpečí i příslušný příjem. 
Tento předložený rozpočet vycházel především z návrhů, požadavků a smluv jednotlivých 
příspěvkových organizací, úřadu a vedoucích odborů atd. Nebylo možné splnit všechny 
požadavky na 100% a to ani PO, školám a ani žádným jiným organizacím.  
Rozpočet je navrhován v období, kdy zadluženost města je výrazně pod hranicí pro 
poskytování úvěrové služby. Co se týče struktury, jsou v letošním roce jiné typy a velikosti 
daní. Nová je daň z podílu DPH. Nové daňové zákony pak ještě znevýhodňují některá města, 
naše však patří mezi ty, které na tom něco málo vydělá. Zvyšují se  provozní výdaje. Je to 
hlavně z důvodu zvyšujících se cen energií a nákladů na údržbu. Na druhou stranu jsou 
investiční výdaje oproti minulosti relativně malé. Jsou menší než kapitálové výnosy, které 
musí z části krýt zvyšování hodnoty městského majetku.  
Při sestavování rozpočtu jsme se drželi několika principů: 
1) nelze sanovat zvyšující se výdaje PO pouze z rozpočtu města. PO by měly nárůst svých 

finančních požadavků krýt z příjmů z vlastní činnosti 
2) u PO přijímáme požadavky na rozpočet, ale budeme dbát na to, že když se nevyčerpá 

nějaká položka, nebudou moci ušetřené peníze používat jiným způsobem 
3) všechny požadavky na opravy našich budov se dají do jedné kapitoly a budou se z nich 

hradit aktuální výdaje. Nebude to již nároková složka jednotlivých organizací. To samé 
lze říci o kapitolách na opravu komunikací, osvětlení, kanalizací apod., kde není přesně 
specifikováno, na kterou lokalitu nebo vesnici se částka použije. To se netýká jiných 
položek, jako jsou zastávky, informační tabule, hřbitovy nebo hasičské nádrže, kde peníze 
z těchto kapitol jsou určeny především na vesnice.            

Dále rozpočet neobsahuje kapitolu investic na sportoviště, přestože by mělo jít o naši největší 
akci. V rozpočtu města nejsou peníze, které mají přijít od státu, SFŽP apod. a které budou 
použity z části nebo zcela na zahájení výstavby sportovišť. Ze státního rozpočtu se podařilo 
sehnat částku 5,5 mil Kč na dokončení okolí školy Moravská, včetně terénních úprav směrem 
ke kluzišti. Další peníze, které by měly v nejbližší době přijít, je 2,5 mil Kč ze SFŽP, a další 
jsou depozitovány u ERSTEBANK. Celkem tedy přibližně 5 mil Kč určených na sportoviště. 
Přitom se již investovalo do projektu a 330 tis. Kč do sportoviště v Boříkovicích. 

Z diskuze: 
Ing. Strnad – proč nejsou do rozpočtu zahrnuty dotace? 
pí Pecháčková – dotace se rozpočtovat nesmí. V průběhu roku se ve chvíli, kdy přijdou 
přijímá rozpočtová změna.  
p. Macko – proč je proti loňsku tak výrazný rozdíl v jednotlivých daňových příjmech? 
Ing. Zima – protože se od nového daňového zákona jiným způsobem vypočítávají příjmy 
z daní. Jsou tam navíc podíly daně z DPH.  
Ing. Strnad – počítá se z kapitoly Informační systémy města s plakátovacími plochami?  
p. Čuma – oslovili jsme firmu, která nám dodávala zastávky, aby vypracovala nabídku na 
dodávku plakátovacích ploch, tak aby byly stejného provedení jako zastávky. Pokud bude 
nabídka výhodná, bude se realizovat.   
p.Juránek – je v kapitole oprav budov zahrnuta oprava klubovny SDH v Horní Lipce? 
Ing. Zima – rozpočet má kapitolu na opravu klubovny v Dolní Lipce. Samozřejmě priority na 
opravy kluboven na vesnicích lze přesouvat a je potřeba o tom diskutovat. 
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Ing. Dostálek – jsou v rozpočtu peníze na nástavbu nad poslední bytovkou? 
Ing. Zima – jsou podány žádosti na dotaci jak na nástavbu, tak na dům pečovatelské služby. 
K dotaci potřebujeme i vlastní peníze. Část peněz by dali budoucí nájemníci, část poskytne 
správce domů z vybraného nájemného a případně část z rozpočtu. Další možností je dotace na 
zateplení a opravy bytovek, ale zase s naší spoluúčastí.  
 
3.3 Ceny stočného pro rok 2001 

Bod uvedl p. Večeř. 
Je předložen finanční rozbor celkových nákladů na ČOV. V loňském roce se vyčistilo téměř 
440 tis. m3 vody, z toho bylo 175 tis. m3 zpoplatněno. Z výše příjmů a množství vyčištěné 
vody vychází, že náklady na vyčištění 1 m3 jsou 29,80 Kč. Jakmile se však za několik let 
zaplatí splátky na výstavbu ČOV, zvýší se položka na opravy a udržování, která by však měla 
být nižší než výše splátek. Pak lze provoz ČOV a kanalizace realizovat bez dotací města. 
Cena stočného je ve VaKu Jablonné nad Orlicí 22,- Kč pro všechny.   

Z diskuze: 
Ing. Zima - v rozpočtu je plánován příjem ze stočného ve výši 2,5 mil Kč. Ministerstvem 
financí však byl zrušen koeficient mezi vodným pro občany a ostatní odběratele. Znamená to, 
že v letošním roce bychom měli sjednotit cenu za stočné pro všechny lidi v Králíkách. Tím, že 
jsme od roku 1996 nezvyšovali cenu stočného, dostali jsme se do situace, kdy okolní města 
mají rozdíl mezi oběma skupinami jen pár korun a srovnání stočného není v nárůstu cen tak 
markantní. My máme rozdíl mezi oběma skupinami 8,- Kč. V cenách za stočné jsme výrazně 
pod průměrem okolních měst a přitom celkové výdaje značně převyšují příjmy. 
Je několik možností jak postupovat: 
1. srovnat ceny na úroveň ostatních odběratelů, tj. zvýšení pro občany z 11,- Kč na 19,- Kč 
2. zvýšit ceny postupně ve dvou krocích 
3. zvýšit poplatek občanům a snížit podnikatelům. Toto udělala některá města, která však 

měla poplatky nepoměrně vyšší 
4. zvýšit oběma skupinám, ale podnikatelům méně a občanům více 
Ing. Šašek – splátky úvěrů by se do nákladů započítávat neměly i když město neuplatňuje 
odpisy. V tom případě by příjmy byly vyšší o 1,9 mil Kč. Musíme však ocenit práci čističky, 
protože náklady na provoz čističky nejsou vysoké.   
p. Večeř – možná, že je to z účetního hlediska nepřesné. Je však nutné do nákladů zahrnout 
vše co nás stála výstavba a provoz. Tyto peníze město vydat muselo. 
p. Čuma – ještě je potřeba říci, že by se náklady zvýšily, kdybychom opravily všechny 
kanalizace, které je potřeba a na které nebyly v loňském roce peníze. 
Ing. Dostálek – je určen nějaký časový horizont, do kterého se musí ceny srovnat? 
Ing. Zima – existuje výměr Ministerstva financí, který říká, že by to mělo být v roce 2001. 
Může to být na začátku, ale i na konci roku.          
p. Večeř – navrhuje zvýšení pouze pro občany ve dvou krocích, z 11,- Kč na 15,- Kč což by 
v průměru dělalo nárůst pro jednu domácnost 400,- Kč ročně a pak na konci roku pro rok 
2001 na 19,- Kč. 
Ing. Tóth – je však nutné ještě upozornit na to, že srovnávání cen bude i u vodného ve VaKu 
Jablonné, což bude činit pro občany nárůst asi 1,40 Kč za 1 m3. 

Usnesení ZM/2001/01/015 
ZM určuje výši stočného pro rok 2001 s platností od 1.1.2001 na 15,- Kč pro občany a 
19,- Kč pro ostatní odběratele. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
3.4 Ustavení organizačních složek města podle zákona o obcích 
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Bod uvedl Ing. Toman. 
Podle nového zákona o obcích musí organizační složky ustanovit Zastupitelstvo města. Podle 
tohoto zákona je také zapotřebí s tímto krokem schválit i zřizovací listiny.  
 
Ing. Toman navrhl hlasovat o skupině organizačních složek mateřské školy a jednotky sboru 
dobrovolných hasičů najednou a o dalších složkách jednotlivě. Všichni přítomní souhlasili. 
 
Usnesení ZM/2001/01/016 
Zastupitelstvo města Králíky v souladu s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 35, 
odstavce 2 a § 84 odstavce 2, písmena e 
schvaluje v souladu s ustanoveními §§ 24 až 26 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů č. 250/2000 Sb. a zákona o státní správě a samosprávě ve školství č. 564/1990 a 
v souladu se zákonem o školských zařízeních č. 76/1978 Sb. ve znění platných právních 
předpisů zřízení organizační složky Mateřská škola Moravská s účinností od 1. 1. 2001. 
ZM schvaluje zřizovací listinu s platností od 1. 1. 2001, která nahrazuje zřizovací listina 
platnou od 1. 1. 1996. 

Zastupitelstvo města Králíky v souladu s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 35, 
odstavce 2 a § 84 odstavce 2, písmena e 
schvaluje v souladu s ustanoveními §§ 24 až 26 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů č. 250/2000 Sb. a zákona o státní správě a samosprávě ve školství č. 564/1990 a 
v souladu se zákonem o školských zařízeních č. 76/1978 Sb. ve znění platných právních 
předpisů zřízení organizační složky Mateřská škola Pivovarská s účinností od 1. 1. 2001. 
ZM schvaluje zřizovací listinu s platností od 1. 1. 2001, která nahrazuje zřizovací listina 
platnou od 1. 1. 1996. 

Zastupitelstvo města Králíky v souladu s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 35, 
odstavce 2 a § 84 odstavce 2, písmena e 
schvaluje v souladu s ustanoveními §§ 24 až 26 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů č. 250/2000 Sb. a zákona o státní správě a samosprávě ve školství č. 564/1990 a 
v souladu se zákonem o školských zařízeních č. 76/1978 Sb. ve znění platných právních 
předpisů zřízení organizační složky Mateřská škola Červený Potok s účinností od 1. 1. 
2001. 
ZM schvaluje zřizovací listinu s platností od 1. 1. 2001, která nahrazuje zřizovací listina 
platnou od 1. 1. 1996. 

Zastupitelstvo města Králíky v souladu s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 35, 
odstavce 2 a § 84 odstavce 2, písmena e 
schvaluje v souladu s ustanoveními §§ 24 až 26 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů č. 250/2000 Sb. a zákona o státní správě a samosprávě ve školství č. 564/1990 a 
v souladu se zákonem o školských zařízeních č. 76/1978 Sb. ve znění platných právních 
předpisů zřízení organizační složky Mateřská škola Prostřední Lipka s účinností od 1. 1. 
2001. 
ZM schvaluje zřizovací listinu s platností od 1. 1. 2001, která nahrazuje zřizovací listina 
platnou od 1. 1. 1996. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
Usnesení ZM/2001/01/017 
Zastupitelstvo města Králíky v souladu s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 35 
odstavce 2 a § 84 odstavce 2, písmeno e  
schvaluje v souladu s ustanoveními §§ 24 až 26 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů č. 250/2000 Sb. a § 68 odstavce 1 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve 
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znění platných právních předpisů zřízení organizační složky Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů obce Králíky s účinností od 1. 1. 2001. 
ZM schvaluje zřizovací listinu s platností od 1. 1. 2001, která nahrazuje zřizovací listinu ze 
dne 31. 7. 2000.  

Zastupitelstvo města Králíky v souladu s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 35 
odstavce 2 a § 84 odstavce 2, písmeno e  
schvaluje v souladu s ustanoveními §§ 24 až 26 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů č. 250/2000 Sb. a § 68 odstavce 1 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve 
znění platných právních předpisů zřízení organizační složky Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů obce Dolní Boříkovice s účinností od 1. 1. 2001. 
ZM schvaluje zřizovací listinu s platností od 1. 1. 2001, která nahrazuje zřizovací listinu ze 
dne 31. 7. 2000.  

Zastupitelstvo města Králíky v souladu s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 35 
odstavce 2 a § 84 odstavce 2, písmeno e  
schvaluje v souladu s ustanoveními §§ 24 až 26 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů č. 250/2000 Sb. a § 68 odstavce 1 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve 
znění platných právních  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Prostřední Lipka  
Boříkovice s účinností od 1. 1. 2001. 
ZM schvaluje zřizovací listinu s platností od 1. 1. 2001, která nahrazuje zřizovací listinu ze 
dne 31. 7. 2000.  

Zastupitelstvo města Králíky v souladu s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 35 
odstavce 2 a § 84 odstavce 2, písmeno e  
schvaluje v souladu s ustanoveními §§ 24 až 26 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů č. 250/2000 Sb. a § 68 odstavce 1 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve 
znění platných právních  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Horní Lipka   
s účinností od 1. 1. 2001. 
ZM schvaluje zřizovací listinu s platností od 1. 1. 2001, která nahrazuje zřizovací listinu ze 
dne 31. 7. 2000.  

Zastupitelstvo města Králíky v souladu s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 35 
odstavce 2 a § 84 odstavce 2, písmeno e  
schvaluje v souladu s ustanoveními §§ 24 až 26 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů č. 250/2000 Sb. a § 68 odstavce 1 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve 
znění platných právních  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Heřmanice   
s účinností od 1. 1. 2001. 
ZM schvaluje zřizovací listinu s platností od 1. 1. 2001, která nahrazuje zřizovací listinu ze 
dne 31. 7. 2000.  
Hlasování: 
10:0:0 

Hlasování o názvu organizační jednotky se statutem Králická pevnostní oblast. Návrh: 
Přírodní muzeum Králická pevnostní oblast.  

Usnesení ZM/2001/01/018 
ZM schvaluje název organizační jednotky Přírodní muzeum Králická pevnostní oblast 
Hlasování: 
9:1:0 

 

Usnesení ZM/2001/01/019 
Zastupitelstvo města Králíky v souladu s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 35 
odstavce 2 a § 84 odstavce 2, písmeno e  
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schvaluje v souladu s ustanoveními §§ 24 až 26 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů č. 250/2000 Sb. 
zřízení organizační složky Přírodní muzeum Králická pevnostní oblast s účinností od 1. 1. 
2001. 
Schvaluje zřizovací listinu s platností od 1. 1. 2001. 
Hlasování: 
9:0:1 

Usnesení ZM/2001/01/020 
Zastupitelstvo města Králíky v souladu s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 35 
odstavce 2 a § 84 odstavce 2, písmeno e  
schvaluje v souladu s ustanoveními §§ 24 až 26 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů č. 250/2000 Sb. 
zřízení organizační složky Čistička odpadních vod Králíky s účinností od 1. 1. 2001. 
Schvaluje zřizovací listinu s platností od 1. 1. 2001. 
Hlasování: 
10:0:0 

Usnesení ZM/2001/01/021 
Zastupitelstvo města Králíky v souladu s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 35 
odstavce 2 a § 84 odstavce 2, písmeno e  
schvaluje v souladu s ustanoveními §§ 24 až 26 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů č. 250/2000 Sb. 
zřízení organizační složky Letní tábor Hněvkov s účinností od 1. 1. 2001. 
Schvaluje zřizovací listinu s platností od 1. 1. 2001.  
Hlasování: 
10:0:0 

Usnesení ZM/2001/01/022 
Zastupitelstvo města Králíky v souladu s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 35 
odstavce 2 a § 84 odstavce 2, písmeno e  
schvaluje v souladu s ustanoveními §§ 24 až 26 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů č. 250/2000 Sb. 
zřízení organizační složky Veřejné toalety s účinností od 1. 1. 2001. 
Schvaluje zřizovací listinu s platností od 1. 1. 2001.  
Hlasování: 
10:0:0 

Usnesení ZM/2001/01/023 
Zastupitelstvo města Králíky v souladu s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 35 
odstavce 2 a § 84 odstavce 2, písmeno e  
schvaluje v souladu s ustanoveními §§ 24 až 26 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů č. 250/2000 Sb. 
zřízení organizační složky Dům s pečovatelskou službou  s účinností od 1. 1. 2001. 
Schvaluje zřizovací listinu s platností od 1. 1. 2001.  
Hlasování: 
10:0:0 
 
 
Podle nového zákona o obcích má ZM také zřídit výbory kontrolní a finanční, které by měly 
nahradit činnost komisí kontrolní a finanční. Při zřizování těchto výborů platí některá 
ustanovení: 
1. předseda výboru musí být člen zastupitelstva 
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2. komise musí být minimálně tříčlenná 
3. předseda komise by neměl být zaměstnancem městského úřadu a peněžního ústavu 

Usnesení ZM/2001/01/024 
ZM schvaluje přechodné působení dosavadní kontrolní a finanční komise do ustavení 
příslušných výborů. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
04. Vstupy poslanců 
Ing. Zima – Východočeská plynárenská a.s. požádalo ZM o vyjádření ke spoluúčasti města 
na financování výstavby plynového potrubí v některých ulicích v Králíkách. 

Usnesení ZM/2001/01/025 
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Králíky Východočeské 
plynárenské a.s. ve výši 217.000,- Kč na stavbu plynovodu v ulicích Kosmonautů, Na 
Skalce, Na Mokřinách v Králíkách. 
Hlasování: 
10:0:0 

- pan Nosek si požádal o souhlas s vykácením vzrostlého stromu na svém pozemku vedle 
smuteční síně. RM tuto žádost zamítla s tím, že Město Králíky přispěje na ošetření stromu 
50% nákladů. Protože pan Nosek nabídku nepřijal, jsou dvě možnosti jak dále postupovat: 
buď povolit vykácení vzrostlého a sto let starého stromu, nebo plně hradit jeho ošetření, tak 
aby dále po mnoho let nevznikalo nebezpečí úrazu pro kolemjdoucí občany z padajících 
větví. 

Usnesení ZM/2001/01/025 
ZM schvaluje finančně hradit v plné výši ošetření stromu na pozemku p. Václava Noska, 
ul. 5.května  čp. 435 v Králíkách.  
Hlasování: 
10:0:0    
 
PaedDr. Krsek – stále složitější je situace s nebezpečným stavem opěrné zdi v ul J.Opletala. 
Ing. Šašek – nezlepšila se situace kolem diskotéky v dolní části města, kde je neustále hluk. 
Ing. Rýc – již 14 dní probíhá zasedání přestupkové komise proti občanům nezapojeným do 
společného systému nakládání s TDO. Denně se projedná 8-10 občanů, kteří se většinou 
zaváží, že se do společného systému zapojí. 
- mohly by se uvést podrobnosti o vystěhování neplatičů nájemného do Heřmanic? 
Ing. Zima – jedná se o pí Rakašovou se svým druhem p.Demeterem. Protože za několik 
posledních let dlužili městu mnoho  tisíc korun na nájemném a po mnoha urgencích se stav 
nelepšil, byla podána žádost k soudnímu vystěhování. Soud rozhodl, že se mají vystěhovat 
z bytu a to bez náhrady se zajištěním ubytování na 5 dní. Vystěhování proběhlo v polovině 
prosince. Po několika dnech se do domu vrátili zpět a bydleli ve velmi špatných podmínkách 
ve společné koupelně nájemníků. Tento stav se nedal tolerovat, ale vzhledem k tomu, že 
v zimních měsících hrozilo vážné nebezpečí umrznutí, hledali jsme pro ně provizorní přístřeší 
především ve městě a to pouze do konce měsíce března. Jenomže jediné vhodné přístřeší jsme 
našli v bývalé hospodě v Heřmanicích, odkud budou po zimě vystěhováni bez jakékoli 
náhrady. 
p. Juránek -  stížnost na společnost Agria Mikulov, která nechala po Horní Lipce pobíhat 
dobytek je vyřešena tak, že od 1.1.2001 se o tento dobytek bude starat ZEOS Prostřední 
Lipka. 
- tlumočil dopis občanů z Heřmanic na vybudování provizorní klubovny za bývalou hospodou 
z hasičské garáže, kteří si stěžovali na odpojení el. energie do těchto prostor.  
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Ing. Toman – asi před 14 dny jsme zjišťovali možnosti provizorního přístřeší pro již zmíněné 
vystěhované občany jak ve městě, tak na vesnicích. U bývalé hospodě v Heřmanicích, 
v garáži hasičů jsme přitom zjistili, že hasičský materiál, včetně stříkaček je v dezolátním 
stavu a dále bylo zjištěno, že je sem načerno připojená el. energie. Schází se tam mladí lidé, 
kteří tam mají provizorní nábytek, čepují pivo a mají tam několik svítidel z vedlejší hospody, 
která jsou zapojena nebezpečně a neodborně. 
Ing. Zima - pokud by tam měla být zavedena elektrika, tak odborně s revizí a na samostatné 
měření. Město toto udělat nemůže, protože by se podílelo na zprovoznění něčeho, co není 
postaveno podle projektu. V případě jakéhokoli úrazu leží odpovědnost na nás ne na nich. 
Postup bude takový, že VTSM prověří co je zapotřebí k tomu, aby se místnost mohla legálně 
otevřít. 
Ing. Dostálek – lyžařské stopy jsou velmi rozbité od pracovníků Lesů Hanušovice. Není to 
však v důsledku zimní těžby dřeva, ale neodklizených dřevin a keřů z cest, které tam nechali 
od podzimu.  
- v místech u silnice na vrcholu kopce z Králík do Červeného Potoka mnoho motoristů 
odhazuje odpadky a dělá tam nepořádek. 
Ing. Strnad – pozval všechny na divadelní představení Dva na koni jeden na oslu. 
Ing. Toman – z iniciativy MÚ bude Finanční úřad Žamberk pro králické občany vyřizovat 
daňová přiznání a to v malé zasedačce na MÚ od 26.3.-2.4. mezi 8-12 a 13-16 hodinou. 
- minulý týden z neděle na pondělí byly výkladní skříně postříkány sprejem. Bylo to 
nahlášeno Policii ČR v Králíkách, která viníky dopadla. Za rychlý zákrok patří oddělení 
Policie ČR v Králíkách poděkování. 
Ing. Zima – další případ, kterým bylo vandalské zničení dopravních značek pod náměstím 
mezi vánočními svátky, Policie také vyřešila. I za toto jim poděkování patří.      
   
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
  
zapsal L.Tóth  

 
ověření zápisu: 
 
 
PaedDr. Krsek    ……………………………  
 
 
 
 
p.  Macko        ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton  Z I M A       Ing. Ladislav  T Ó T H 
        starosta               zástupce starosty  
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