
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 11 
Zastupitelstva města  

ze dne 27.11.2000 

 

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

Omluven:  
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 Slib člena zastupitelstva města 
       3.2 Předání Janského plakety dárcům krve 
      3.3 Majetkové operace 
      3.4 Vyhláška fondu rozvoje bydlení 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou Ing. Rýc a pí Ettelová 
Zasedání zahájil ing.Zima. Před všechny ostatní body byl předřazen bod 3.1.  
3.1. Slib člena Zastupitelstva města 
Paní ing. Vlasta Danielová rezignovala na svůj mandát za stranu KDU-ČSL. Podle 
výsledků voleb v roce 1998 se stal prvním náhradníkem za stranu KDU-ČSL p. Bohumír 
Strnad. 
Pan Bohumír Strnad složil slib člena ZM do rukou starosty ing. Antona Zimy. 
V programu navrhl ing. Zima doplnit za bod 3.4. průběžnou  informaci o stavu Králické 
pevnostní oblasti. S předloženým návrhem všichni přítomní souhlasili. 
 

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

 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

3.2 Předání Janského plakety dárcům krve 
Starosta Ing. Anton Zima poděkoval dárcům krve pí Kamile Uhlířové, p. Jiřímu Durnovi a 
p. Vladimíru Kyllarovi za mnohonásobné bezplatné dárcovství a předal jim Janského 
plakety a upomínkové předměty. 
 
3.3 Majetkové operace 

      Majetkové operace uvedla pí Kubíčková. 
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3.3.1 Prodej bytu č. 500/6 a spoluvl. podílu st.p.č. 693 a p.p.č. 1024/34 v k.ú. Králíky  

V souladu se schváleným postupem při prodeji bytů ostatním zájemcům byla zveřejněna 
nabídka prodeje obsazeného bytu č. 6 v bytovém domě čp. 500 v ul. Orlická v Králíkách. 
O koupi bytu projevili zájem dva žadatelé. Nabídková kupní cena byla 94.188,-- Kč. Po 
rozlepení obálek byla nejvyšší nabídka od slečny Kempfové a pana Pavloviče, kteří nabízí 
za uvedený byt 145.000,-- Kč. RM souhlasí s prodejem. 

Usnesení ZM/2000/11/136 
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 6 v čp. 500 a spoluvl. podílu st.p.č. 693 a p.p.č. 
1024/34 v k.ú. Králíky slečně Kateřině Kepfové a panu René Pavlovičovi, Králíky 697 za 
kupní cenu ve výši 145.000,-- Kč. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
3.3.2 Prodej bytu č. 500/6 a spoluvl. podílu st.p.č. 693 a p.p.č. 1024/34 v k.ú. Králíky  

O koupi spoluvlastnického podílu požádali manželé Kempfovi, Králíky 398. Jedná se o 
část kolny, která přísluší k bytu v čp. 398, který žadatelé koupili. Byt byl prodán podle 
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění a prodej části kolny podléhá OZ. Kolna je na 
pozemku ve vlastnictví Hedvy Moravská Třebová. Cena je stanovena dle směrnice ve výši 
4.813,-- Kč. RM s prodejem souhlasí. 

Usnesení ZM/2000/11/137 
ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 16/100 kolny na st.p.č. 1073 v k.ú. 
Králíky manželům Kempfovým, Králíky 398, za kupní cenu ve výši 4.813,-- Kč. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
3.3.3 Prodej nemovitosti čp. 310 na st.p.č. 740, st.p.č. 740, p.p.č. 1046/95 a p.p.č. 1046/96 vše 

v k.ú. Králíky  

O koupi uvedených nemovitostí projevili zájem dva žadatelé, a to pan Stanislav Maršál, 
Dolní Boříkovice 50 a pan Roman Adam, Červený Potok 2. Oba žadatelé si nemovitosti 
prohlédli. Nemovitost se nabízí za nabídkovou kupní cenu ve výši 1.100.000,-- Kč. Cena 
obvyklá je ve výši 1.157.040,-- Kč. RM uložila MO pozvat zájemce s aktuální nabídkou a 
svým podnikatelským záměrem na jednání ZM.  

Výběrové řízení probíhalo s vyloučením přítomnosti druhého zájemce. Jako první prezentoval 
svoji nabídku p. Stanislav Maršál.  

Z diskuze: 
p. Maršál – toto místo je vhodně položeno pro motoristy, kteří projíždějí městem. Proto bych 
zde chtěl vybudovat rychlé občerstvení s případným nákupem do auta. Kromě toho se 
zabývám informatikou, která by se dala využít k nabídce řemesel, výrobků, služeb apod. Dále 
by se mohl uskutečnit rozvoz základních produktů jak do domácností, tak chatařům. V tomto 
domě je na tyto činnosti hodně místa, které by se dalo ještě využít pro posezení. 
Co se týká ceny, tak tu tvoří především zajímavé umístění stavby, stavba jako taková příliš 
velkou cenu nemá. 
p.Juránek – máte s nabízenou činností nějaké zkušenosti? 
p. Maršál – nemám zkušenosti co se týká občerstvení, z informatiky zkušenosti mám. 
Ing. Tóth – nabízíte cenu 900 tis. přestože odhadní cena je přes 1,15 mil Kč. Jste schopen 
zvýšit cenu v případě, že druhý zájemce nabídne cenu vyšší? 
p.Maršál – tento dům se za odhadní cenu nabízí rok a jsem ochoten soutěžit o nápad nebo 
potřebnost služby. Ke zvýšení ceny bych asi nepřistoupil. 
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Ing. Zima – atraktivnost a originalitu nápadu lze promítnout i do nabízené ceny. Pokud si je 
někdo jist svým dobrým podnikatelským záměrem, může pro jeho realizaci zvýšit i nabízenou 
cenu.    
Ing. Rýc – víte o tom, že se na Orlici bude otevírat zájezdní restaurace s parkovištěm apod.? 
p. Maršál – vím o tom, ale můj sortiment by byl jiný. 
Ing. Dostálek – chtěl byste zásadním způsobem provést stavební úpravy nemovitosti? Máte 
finanční krytí, nebo byste na nákup nemovitosti žádal úvěr? 
p. Maršál – nějaké stavební úpravy by zapotřebí byly, ale ne příliš rozsáhlé. Otázku kolik 
mám peněz jsem nečekal, ale o úvěr bych nežádal. 
pí Ettelová – kolik budete zaměstnávat lidí. 
p. Maršál – otevřeno by mohlo být již od 6 hodin ráno do 10 večer. Na to je potřeba asi 4 
lidi. 
 
Jako druhý přednesl svůj podnikatelský záměr p. Roman Adam. 

Z diskuze: 
p. Adam – s mým záměrem souvisí především to, že jsem majitelem rybářského komplexu na 
Červeném Potoku, který se zabývá rybou od chovu až po finální výrobek. K záměru mně 
vyprovokovaly stížnosti nejen králických občanů, že v okolí není rybárna. Původně jsem chtěl 
vybudovat rybárnu jen v Červeném Potoku, ale pokud bych získal tuto nemovitost, chtěl bych 
ji vybudovat ve městě. Měla by zde být malá zpracovna, ve které dostanete rybu v takovém 
stavu v jakém si přejete. Živou, vykuchanou, zmrazenou, případně si ji dát na mnoho způsobů 
v restauraci.  
pí Ettelová – přestože od dětství ryby ráda nemám, tento záměr se mi líbí a budu jej 
podporovat. 
Ing. Tóth – nabízíte stejnou cenu jako předchozí zájemce. Byl byste ochoten licitovat o ceně 
vyšší? 
p. Adam – kdybych šel do výběrového řízení sám, nabídl bych cenu spíše nižší. Protože bych 
chtěl příští rok do Králík nahlásit trvalý pobyt, bude výsledný finanční efekt vyšší z odvodu 
daní, ze zaměstnaní 4 lidí apod.   
Ing. Dostálek – máte tento záměr finančně krytý? 
p. Adam – pro doplnění uvedu, že úspěšně podnikám i v jiných oborech na Šumpersku. 
p. Macko – kdy byste chtěl zahájit činnost? 
p. Adam – jestli-že uspěji v tomto výběrovém řízení, jsem ochoten podepsat prozatím i 
smlouvu o pronájmu, aby se mohly ryby prodávat už na vánoce. Tím bychom předešly 
dalšímu znehodnocení stavby v zimním období. 
Ing. Toman – v příštím roce se bude rekonstruovat křižovatka. Byl byste ochoten se 
spolupodílet na úpravě prostranství pro zvětšení kapacity parkování? 
p. Adam – pakli-že tam bude tato možnost na rozšíření kapacity parkoviště, jistě toho využiji. 
MUDr. Dragoun – lze odhadnout  vývoj cen vašich produktů? 
p.Adam – krmivo pro ryby se dováží ze zahraničí a je poměrně drahé. Domnívám se však, že 
každé zboží má svého kupce.  

Z diskuze zastupitelů k předloženým návrhům: 
Ing. Rýc – záměr p. Adama se mi líbí více. 
Ing. Dostálek –vybudování komplexu na Červeném Potoku je určitou zárukou tohoto 
záměru.  
Ing. Strnad – budu hlasovat ve prospěch pana Adama a souhlasím s cenou 900 tis. Kč. 
pí Ettelová – také souhlasím s cenou 900 tis. Kč, nehledě na to, že ještě budou prostředky za 
pronájem. 
p. Škarka – doporučuji prodat za nabídnutou cenu 900 tis. Kč, protože další zima by mohla 
udělat velké škody. 
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p.Juránek -  souhlasí s nabídnutou cenou. 
pí Kubíčková – v novém zákoně o obcích v kapitole o hospodaření s majetkem se uvádí, že  
lze prodávat nemovitosti za ceny v místě a čase obvyklé. Snížení ceny je pak nutné nějakým 
způsobem zdůvodnit. 
MUDr. Dragoun – byl zde vznesen důvod, že další rok chátrání by nebylo dobré. 
Ing. Strnad – toto nemůžeme použít jako důvod, protože prodáváme v tomto čase se 
současným odhadem. Zdůvodnit musíme proč prodáváme pod cenou nižší než je odhad. 
Ing. Rýc – kolik byl předcházející odhad 
pí Kubíčková – nabídková kupní cena byla 1,7 mil Kč a vycházela z odhadu 

Ing. Zima shrnul všechny důvody pro snížení prodejní ceny: 

Zdůvodnění prodejní ceny 900 tis. Kč: 
- dalším odkladem prodeje by nemovitost vlivem blížícího se zimního období chátrala a 
tím ztrácela na ceně 
- nabízený atraktivní podnikatelský záměr je důvodem pro poměrné snížení ceny a 
město jej podporuje 
- prodej nemovitosti za tuto cenu je podpořen závazkem p. Adama, že v příštím roce se 
stane občanem města Králíky 
- do doby podpisu kupní smlouvy bude s p. Adamem sepsána smlouva o pronájmu    

Usnesení ZM/2000/11/138 
ZM schvaluje prodej nemovitosti čp. 310 na st.p.č. 740, st.p.č. 740, p.p.č. 1046/95 a p.p.č. 
1046/96 vše v k.ú. Králíky panu Romanu Adamovi, Červený Potok 2. 
ZM schvaluje kupní cenu za uvedené nemovitosti ve výši 900.000,-- Kč. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
3.3.4 Prodej pozemku p.p.č. 176 v k.ú. Dolní Boříkovice  

O koupi pozemku požádala paní Mgr. Mědílková z Hostinného. Žadatelka má pozemek 
v pronájmu jako zahradu. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Kupní cena je 5.490,-- 
Kč + náklady spojené s převodem.  

Usnesení ZM/2000/11/139 
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 176 v k.ú. Dolní Boříkovice paní Mgr. Ivaně 
Mědílkové, Hostinné 309 za kupní cenu ve výši 5.490,-- Kč + náklady spojené 
s převodem. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
3.3.5 Prodej pozemku p.p.č. 756/2 v k.ú. Králíky  

  V listopadu 1999 schválilo MZ prodej části pozemku manželům Skalovým, Králíky 679. 
Byla sepsána kupní smlouva. Stavební úřad však nevydal souhlas s dělením parcel. 
Žadatelé si proto požádali o koupi celého pozemku - p.p.č. 756/2 o výměře 1599 m2. 
Odbor VTSM souhlasí s prodejem, pozemky u komunikace jsou již ve vlastnictví 
fyzických osob, část pozemku je znehodnocena uloženým vysokotlakem plynu. Kupní 
cena je 57.500,-- Kč + náklady spojené s převodem. 

Usnesení ZM/2000/11/140 
MZ schvaluje prodej pozemku p.p.č. 756/2 v k.ú. Králíky manželům Skalovým, Králíky 
679 za kupní cenu ve výši 57.500,-- Kč + náklady spojené s převodem. 
Hlasování: 
15:0:0 
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3.3.6 Prodej pozemků p.p.č. 616/1, 616/2, 2074/34 a 2086/3 v k.ú. Králíky  

O koupi pozemků p.p.č. 616/1 a p.p.č. 2086/3 požádal pan Karel Chlupsa, Králíky za 
účelem zajištění přístupu k nemovitosti a ke zřízení hřiště a parkoviště. O koupi pozemků 
p.p.č. 616/2 a p.p.č. 2074/34 požádala paní Brůnová z Červené Vody za účelem přístupové 
cesty k nemovitosti. Pozemky jsou ve stejné lokalitě, jejich celková výměra je 7647 m2. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Kupní cena celkem je ve výši 535.290,-- Kč + 
náklady spojené s převodem. V souladu se schváleným postupem při prodeji bytů ostatním 
zájemcům byla zveřejněna  

Usnesení ZM/2000/11/141 
ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 616/2 a p.p.č. 2074/34 v k.ú. Králíky paní Marii 
Brůnové, Červená Voda 438 za kupní cenu ve výši 3.990,-- Kč + náklady spojené 
s převodem. 
Hlasování: 
15:0:0 

Usnesení ZM/2000/11/142 
ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 616/1 a p.p.č. 2086/3 v k.ú. Králíky panu Karlu 
Chlupsovi, Salaš, Králíky za kupní cenu ve výši 531.300,-- Kč + náklady spojené 
s převodem. 
Hlasování: 
15:0:0 

 
3.3.7 Prodej pozemků p.p.č. 470/3, 488/4, 495, 537/3, 1508/1, 1508/2 a 2003/2 vše v k.ú. 

Dolní Boříkovice  

O koupi pozemků požádal pan Jaroslav Ptáčník z Jablonného nad Orlicí za účelem 
zemědělského využití, žadatel je SHR. Jedná se o pozemky o celkové výměře 68172 m2, je 
využíván jako pastvina. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. RM vrátila případ 
k novému projednání ceny za uvedené nemovitosti. Žadatel nabízí po projednání kupní 
cenu ve výši 100.213,-- Kč + náklady spojené s převodem. 

Z diskuze: 
p. Juránek – využíval do dnešního dne tuto zemědělskou plochu p. Ptáčník? 
pí. Kubíčková – ne, využívala ji Rolnická společnost z Červené Vody. 
MUDr. Dragoun – je v budoucnu šance, že by se o tuto plochu někdo zajímal? 
Ing. Zima – ano, ta šance tady je. 
Ing. Toman – v současné době jsou ceny pozemků na nízké úrovni, proto je výhodnější je 
pronajímat. 

Usnesení ZM/2000/11/143 
ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 470/3, 488/4, 495, 537/3, 1508/1, 1508/2 a 2003/2 vše 
v k.ú. Dolní Boříkovice panu Jaroslavu Ptáčníkovi, Jablonné nad Orlicí 394 za kupní 
cenu ve výši 100.213,-- Kč + náklady spojené s převodem. 
Hlasování: 
0:0:15 - USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 
  
3.3.8 Prodej pozemků st.p.č. 24 a p.p.č. 108/2 v k.ú. Červený Potok  

O koupi pozemků požádala paní Marčíková z Pardubic za účelem majetkoprávního 
vypořádání pozemků. Jedná se o zastavěnou plochu pod nemovitostí, kterou vlastní, a o 
zahradu u ní. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Kupní cena je celkem ve výši 
43.290,-- Kč + náklady spojené s převodem. 
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Usnesení ZM/2000/11/144 
ZM schvaluje prodej pozemků st.p.č. 24 a p.p.č. 108/2 v k.ú. Červený Potok paní Vlastě 
Marčíkové, Pardubice 223 za kupní cenu ve výši 43.290,-- Kč + náklady spojené 
s převodem. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
3.3.9 Záměr prodeje 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. Odbor VTSM souhlasí s prodejem bez připomínek. 
Návrh kupní ceny 30,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. RM s prodejem souhlasí.  

Usnesení ZM/2000/11/145 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 52, p.p.č. 329/1 a 737 v k.ú. Dolní Hedeč a 
ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
15:0:0 

 
3.3.10 Záměr prodeje 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 nemovitosti, kterou vlastní, a dále o parkoviště u místní komunikace na protější 
straně. Odbor VTSM souhlasí s prodejem pozemku p.p.č. 689/5, s prodejem p.p.č. 705/3 
nesouhlasí. Rovněž RM s prodejem p.p.č. 705/3 nesouhlasí. Návrh kupní ceny 30,-- Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem.  

Z diskuze: 
Ing.Zima – prodej těchto dvou pozemků je spojen proto, že se jedná o jednoho žadatele. 
Jinak se o prodeji bude rozhodovat samostatně.   
MUDr. Bartáková – kdo se o parkoviště stará v zimních měsících? Pokud bude soukromé 
bude asi lépe udržované. 
Ing. Zima – důvody proč by se neměl prodávat jsou dva. Jednak slouží pro vyhýbání velkých 
aut a autobusů jedoucích v protisměru a dále pak nevíme jaká činnost bude v této nemovitosti 
provozována, kdo ji bude provozovat apod. Nic nám nebrání prodat tento pozemek v době až 
bude chata v provozu. 
p. Juránek – přiklání se k názoru pí Bartákové pozemek prodat. 
Ing. Toman – při parkování automobilů zde nikomu bránit nebudeme. Bez toho aby sem však 
zajel jeden z míjejících se autobusů, oba neprojedou.  
Ing. Šašek – na této parcele je část septiku patřící k budově. 
p. Strnad st.  – v letošním roce bylo mnoho nedělí, kdy tato cesta ani parkoviště nebyly 
protažené. 

Usnesení ZM/2000/11/146 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 689/5 v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
15:0:0 
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Usnesení ZM/2000/11/147 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 705/3 v k.ú. Dolní Hedeč. 
Hlasování: 
9:0:6 

3.3.11 Záměr prodeje 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 u nemovitostí, které vlastní. Odbor VTSM souhlasí s prodejem. Návrh kupní 
ceny 30,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. RM s prodejem souhlasí. 

Usnesení ZM/2000/11/148 
ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.p.č. 97/4 a p.p.č. 97/9 v k.ú. Červený Potok 
a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
3.3.12 Bezúplatný převod st.p.č. 297 a p.p.č. 375/15 v k.ú. Dolní Boříkovice  

Město Králíky požádalo v roce 1999 o bezúplatný převod pozemků od Okresního úřadu 
Ústí nad Orlicí za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků skládky TDO z důvodu 
její rekultivace. Jedná se o zastavěnou plochu pod skladem a dále o zpevněnou plochu - 
komunikaci. 

Usnesení ZM/2000/11/149 
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků st.p.č. 297 a p.p.č. 375/15 v k.ú. Dolní 
Boříkovice od ČR - Okresního úřadu Ústí nad Orlicí. 
Hlasování: 
15:0:0 

 
3.3.13 Nákup pozemků p.p.č. 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/13, 62/14, 62/15, 71/9, 71/10, 71/11, 

71/12 vše v k.ú. Králíky  
Na základě rozhodnutí MZ/2000/05/061 ze dne 15.05.2000 zahájil MO jednání směřující 
k ukončení celého případu. V současné době je již vlastníkem výše uvedených parcel paní 
Anna Dostálková na základě rozhodnutí Okresního úřadu Ústí nad Orlicí, okresního 
pozemkového úřadu. Je připravena k podpisu kupní smlouva. Jedná se o pozemky o 
celkové výměře 3410 m2, kupní cena je stanovená ve výši 272.800,-- Kč. 

Usnesení ZM/2000/11/150 
ZM schvaluje nákup pozemků 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/13, 62/14, 62/15, 71/9, 71/10, 
71/11, 71/12 vše v k.ú. Králíky od paní Anny Dostálkové, Dolní Boříkovice 26 za kupní 
cenu ve výši 272.800,-- Kč. 
Hlasování: 
14:1:0 
 
3.3.14 Nákup movitého majetku  

Na základě udělené plné moci MZ/2000/09/122 ze dne 25.09.2000 jednal starosta města 
s Hasičským záchranným sborem Ústí nad Orlicí - Hylváty o nákupu hasičského auta - 
Tatra 148 CAS a podepsal kupní smlouvu na nákup auta za kupní cenu ve výši 100.000,-- 
Kč.  
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Usnesení ZM/2000/11/151 
ZM schvaluje nákup movitého majetku - auta Tatra 148 CAS za kupní cenu ve výši 
100.000,-- Kč od Hasičského záchranného sboru Ústí nad Orlicí - Hylváty. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
04. Vyhláška Fondu rozvoje bydlení 
Bod uvedl Ing. Toman. 
V roce 2000 byly poskytnuty půjčky žadatelům ve výši  573.240,- Kč.  
Příděl do fondu v roce 2000  - 103.343,- Kč, splátky jistiny 483.151,- Kč, splátka úroků 
34.330 Kč, penále z prodlení 2.518,- Kč, poplatky ČS za vedení účtu – 3.471,- Kč, úrok 
z účtu 11.552,- Kč, zůstatek fondu k 31.10. je 731.693,- Kč. Z této částky se může použít 75% 
což činí 548.769,- Kč. Ke konci roku se předpokládá částka pro potřeby rozdělení z FRB cca 
600.000,- Kč.  
Po diskuzi k obsahu vyhlášky bylo přijato usnesení: 
 
Usnesení ZM/2000/11/152 
ZM ruší vyhlášku č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje 
bydlení” na území města Králíky ze dne 17.1.2000 a schvaluje vyhlášku  o vytvoření a 
použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení” na území města Králíky 
s účinností od 1.1.2001. 
Hlasování: 
15:0:0 

Usnesení ZM/2000/11/153 
ZM schvaluje prioritní položky č. 01, 02, 03 pro přidělení finančních prostředků 
z Fondu rozvoje bydlení. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
04. Průběžná informace o vývoji Králické pevnostní oblasti 
Bod uvedl ing. Zima. 
V jednom z předcházejících ZM jsme přijali Statut Králická pevnostní oblast a zároveň jsme 
přednesli, že budeme ZM průběžně informovat o dalších krocích. V současné době je 
vypracován návrh mandátní smlouvy a návrh nájemní smlouvy. Mandátní smlouva obsahuje   
to, že vyhledáme a oslovíme instituci která bude mít tři úkoly - správu našeho majetku, 
výstavbu muzea a provoz muzea. Tato instituce bude hospodařit s naším majetkem a 
finančními prostředky na našem účtu ve prospěch města, výhradně podle pokynů města, 
s jejím vědomím a souhlasem. Nájemní smlouva je o nájmu majetku a prostor pro prodej 
odborných publikací, drobného občerstvení apod.  
V minulých dnech jsme se zúčastnili jednání na Ministerstvu obrany a generálním štábu o 
bezúplatném převodu jak movitého tak nemovitého majetku z armády na město. U movitého 
majetku se jedná o různé druhy archiválií, vybavení a vojenské techniky nejenom bojové, ale 
i obslužné (cisterny, elektrocentrály, osvětlovací soupravy apod.).     
 
06. Vstupy poslanců 
MUDr. Bartáková – jak se vyvíjí situace v Teslampu Králíky. 
ing. Zima – v pátek jsme dostali informaci, že odvolací soud zrušil rozhodnutí o konkurzu. 
Znamená to, že se celá situace zvrátila. My ji budeme bedlivě sledovat.  
p.Škarka – situace okolo kůlen v blízkosti hřbitova u bytovky v Horní Lipce je čím dál 
složitější. Lidé na vesnici byli vždy zvyklí něco chovat a při navracení pozemků v restituci se 
často ocitají se svými kůlnami a chlévy na cizích pozemcích.  
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Další velký problém je s pasoucím se stádem dobytka v blízkosti vesnice, který často protrhne 
ohradu a dělá velké škody na majetku občanů a na hřbitově.   
p. Juránek – řešením by bylo přeložit všechny stavby na pozemek určený k drobné 
zemědělské zástavbě a postupovat podle předem stanovených kritérií stavebního úřadu. 
Ing.Zima – u bytovky jsou všechny kůlny postaveny jako černé stavby a na RM jsme již 
dvakrát zamítli žádost o výstavbu dalších. Důvodem je hlavně blízkost hřbitova, kde mnoho 
staveb bylo postaveno jako kůlna na nářadí a nakonec se v nich chovají domácí zvířata, nebo 
slouží jako garáže. To pak vede ke zhoršení již tak velice špatných sousedských vztahů, kdy 
jeden stavbu ještě má byť z dřívější doby postavenou načerno a druhému se stavba zamítne. 
Budeme se tím dále zabývat. Alarmující ale je, že se stádo dobytka pase nekontrolovaně 
mimo vymezenou pastvu, dokonce na hřbitově. Důrazně žádáme majitele stáda o okamžitou 
nápravu.  
Ing. Rýc – jak se postupuje se sportovním areálem za školou? 
Ing. Zima – momentálně se zpracovává projekt a shromažďují se prostředky na realizaci. 
p. Juránek – na Horní Lipce se také vytipoval pozemek pro hřiště. Bude se stavět letos?  
Ing. Zima – p. Čuma se zúčastnil se zástupci obce obhlídky pozemků, na kterých by chtěli 
vybudovat hřiště. Pokud to bude schváleno orgány města, tak se musí vše připravit územně, 
projektově apod. Není však dohoda o tom, že to bude letos. 
Ing. Dostálek – byl odveden poplatek ze vstupného z rockové události?   
Ing. Zima – poplatek ze vstupného odveden nebyl a nebyl odveden u žádného 
z předcházejících ročníků rockové události, stejně jako se neodvádí u jiných jednorázových 
akcí. Rocková událost byla v minulých týdnech vyhodnocena a pro příští rok se přijmou 
taková opatření, která budou minimalizovat negativní vlivy. O všem budou informováni 
občané, kteří si stěžovali.  
    Dostali jsme dopis od odborářů českých drah, kteří žádají nás a mnoho ostatních měst o 
podporu k navýšení státního rozpočtu v kapitole České dráhy. V případě, že jim nebudou 
zvýšeny dotace, předpovídají v příštím roce kolaps na železnici, který by se měl nejvíce 
projevit v regionální dopravě. 
Ing. Toman – přišla žádost od manželů Diblíkových, kteří mají na svém pozemku dva 
vzrostlé duby. Ty jsou v takovém stavu, že potřebují nutně ošetřit, ale finanční situace 
manželů Diblíkových to neumožňuje. Nabídková cena za ošetření činí 8.820,- Kč.    

Usnesení ZM/2000/11/154 
ZM schvaluje částku 8.820,- Kč k ošetření dvou dubů na pozemku p.p.č. 465/1 manželů 
Diblíkových,  Jana Opletala 116, Králíky. 
Hlasování: 
15:0:0 
  
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva města.   
 zapsal L.Tóth  
 
ověření zápisu: 

 
 
Ing. Rýc    ……………………………         pí Ettelová  ……………………………. 
 
 
 
Ing. Anton  Z I M A       Ing. Ladislav  T Ó T H 
        starosta                místostarosta  
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