
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 10 
Městského zastupitelstva  

ze dne 23.10.2000 

 

Přítomní členové MZ:   Ing. Zima, ing. Tóth, , ing. Danielová, ing. Šašek, ing.Dostálek, 
p.Škarka, ing. Strnad, pí Ettelová, p.Macko, MUDr.Bartáková, 
PaedDr. Krsek, p.Zezulka 

Omluven:  p.Juránek, ing. Rýc, MUDr. Dragoun, na část jednání ing. Danielová,                      
PaedDr. Krsek 

Za MěÚ:                        ing. Toman, pí Kubíčková, pí Pecháčková, p.Čuma, p. Dobrohruška    
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zpráva z jednání z městské rady 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 
       3.2 Směrnice Města Králíky o prodeji domů 
      3.3 Vysílací anténa pro Český mobil 
      3.4 Stav plnění rozpočtu města k 30.9.2000 
      3.5 Vyhláška Městského zastupitelstva-”Požární řád Města Králíky” 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou Ing. Strnad a p. Zezulka 
Zasedání zahájil ing.Zima. Navrhl vypustit bod Vyhláška MZ ”O místních poplatcích”, 
protože text ještě není plně odsouhlasen příslušným referátem OkÚ a vložit bod Vysílací 
anténa pro Český mobil. S předloženým návrhem všichni přítomní souhlasili. 
 

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

 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

3.1 Majetkové operace 
      Majetkové operace uvedla pí Kubíčková. 

 
3.1.1 Prodej bytů č. 408/3, 408/4 a spoluvl. podílu st.p.č. 576 v k.ú. Králíky  

V souladu se schváleným postupem při prodeji bytů ostatním zájemcům byla zveřejněna 
nabídka prodeje obsazených bytů č. 3 a č. 4 v bytovém domě čp. 408 v ul. U Zastávky 
v Králíkách. O koupi bytu projevil zájem jeden žadatel a to pan Zdeněk Krejčí, Králíky 
525. Nabídková kupní cena u obou bytů celkem byla 108.678,-- Kč. MR s prodejem 
souhlasí. 

 1



 
Usnesení MZ/2000/10/124 
MZ schvaluje prodej obsazených bytů č. 3 a č. 4 v čp. 408 a spoluvl. podílu st.p.č. 576 
v k.ú. Králíky panu Zdeňku Krejčímu, Králíky 525, za kupní cenu 108.678,-- Kč. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
3.1.2. Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 34/100 kolny na st.p.č. 1073 v k.ú. Králíky  

O koupi spoluvlastnického podílu požádali manželé Pišlovi, Králíky 526. 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 10.272,-- 
Kč. MR s prodejem souhlasí. 
 

Usnesení MZ/2000/10/125 
MZ schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 34/100 kolny na st.p.č. 1073 v k.ú. 
Králíky manželům Pišlovým, Králíky 526, za kupní cenu 10.272,-- Kč. 
Hlasování: 
10:0:0 
 
3.1.3 Záměr prodeje pozemků užívaných SBD Žamberk a jednotlivých vlastníků jednotek u 
čp. 664, 813 a 814, 612, 109, 844 a 845 vše v k.ú. Králíky 

SBD Žamberk požádalo Město Králíky o úpravu práv vlastníků jednotek k pozemkům pod 
družstevními domy. S odvoláním na rozhodnutí MR ze dne 22.7.1996 požádalo SBD o 
výpůjčku. MR přijala výše uvedené usnesení s dovětkem, že pokud bude vydán příslušný 
právní předpis k řešení pozemků příslušných k družstevním bytům, vyhrazuje si město 
právo příslušné změny. Zákonem č. 103/2000 Sb. došlo ke změnám v oblasti úpravy práv 
k pozemkům SBD. Nová právní úprava uvádí, že nedojde-li mezi vlastníkem jednotky a 
vlastníkem pozemku ke sjednání písemné smlouvy o úpravě práv k pozemku do 
31.12.2000, vzniká dnem 01.01.2001 ve prospěch vlastníka jednotky věcné břemeno 
k zastavěnému pozemku, a to za náhradu. MR schválila úpravu práv k pozemkům kupní 
smlouvou. Vzhledem k termínu úpravy práv souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě.  

 
Usnesení MZ/2000/10/126 

MZ schvaluje záměr 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 

a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
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3.1.4 Záměr prodeje 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. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, část pozemku bude oddělena 
tak, aby od místní komunikace mohlo vzniknout parkoviště pro koupaliště. Na pozemku 
vázne věcné břemeno právo provozu a údržby kanalizace a zároveň nebyla doposud 
uzavřena smlouva o věcném břemeni stejného druhu na pozemku ve vlastnictví pana 
Bartoše. MR 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. 
 

Usnesení MZ/2000/10/127 
MZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1021/8 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.5 Bezúplatný převod bytového domu čp. 49 v k.ú. Dolní Lipka 

Státní statek Smiřice nabídl Městu Králíky bezúplatný převod bytového domu čp. 49 se 
st.p.č. 73/1, p.p.č. 286/11, 286/20 a p.p.č. 286/21 v k.ú. Dolní Lipka. MR souhlasila 
s převodem za předpokladu, že nájemníci se zavážou koupit jednotlivé byty. Všichni 4 
nájemníci písemně předběžně vyjádřili svůj zájem o koupi.  

 
Usnesení MZ/2000/10/128 
MZ schvaluje bezúplatný převod na Město Králíky bytového domu čp. 49 na st.p.č. 73/1, 
st.p.č. 73/1, p.p.č. 286/11, p.p.č. 286/20 a p.p.č. 286/21 vše v k.ú. Dolní Lipka od PF ČR, 
ÚP Ústí nad Orlicí. 
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.2  Směrnice o prodeji bytových domů z vlastnictví Města Králíky 
      Majetkové operace uvedla pí Kubíčková. 
 

MO předkládá návrh nového znění směrnice o prodeji bytových domů se seznamem domů 
určených k prodeji. Ke změně dochází hlavně v článku 7 ve stanovení kupní ceny. Cena za 
1 m2 podlahové plochy byla povýšena o inflaci a o paušální částku zahrnující polovinu 
průměrných vstupních nákladů a nákladů spojených s převodem. Dále byl do směrnice 
zapracován postup při prodeji jednotlivých bytů a domů ostatním zájemcům tak, jak byl 
schválen MR. Zároveň byl vypuštěn tzv. motivační bod týkající se slevy z kupní ceny při 
podpisu kupní smlouvy. Dále je třeba zvážit,  zda omezující podmínku, že se Město 
Králíky stane menšinovým vlastníkem, nevypustit. 

 
Z diskuze k příloze směrnice ”seznam bytových domů určených k prodeji”: 
pí Kubíčková – VTSM navrhuje vyřadit ze seznamu dům čp. 359 ul. Valdštejnova z důvodu, 
že tento dům je navržen do seznamu památkových objektů a dům čp.148 v Pivovarské ulici,   
kde se počítá s rekonstrukcí kotelny a přestavbou na vytápění plynem. 
ing. Zima – dům v Pivovarské by také mohl sloužit jako zástavní v případě, že bychom chtěli 
jiný ze zástavy vyvázat. 
pí Ettelová – dům čp.363 na Velkém náměstí by se podle dřívějšího usnesení prodávat neměl. 
ing. Zima – dosud platil přístup MZ, že v centru města bychom neměli prodávat pozemky. 
Podle nového zákona však s prodejem domů musíme prodávat i příslušné stavební pozemky. 
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Je však otevřena otázka zda na náměstí privatizovat domy nebo ne. Na náměstí máme několik 
domů a vždy je lepší, když má každý dům svého vlastníka, který se o něj umí lépe postarat. 
Nabízí se možnost prodeje pouze bytů v určitém domě a nebytové prostory mohou zůstat v 
majetku města a mohou být dále pronajímány. Hrozí však to, že pouze majitelé bytů nebudou 
mít zájem do domu dále investovat.  
ing. Tóth – v případě domu čp.363 by bylo vhodnější nebytové prostory neprodávat, 
abychom měli možnost alespoň částečně ovlivňovat kdo a co se na náměstí bude prodávat.  
p. Macko – každý dům na náměstí by měl někomu patřit.  
ing. Šašek – jsou domy na náměstí, které se podařilo prodat dobře. Je možné, že se to podaří i 
u tohoto domu.      
ing. Dostálek – jsou dobré příklady, ale jsou i špatné. V současné době by se prodávat neměl, 
protože kupní síla obyvatel se snad bude zlepšovat a možnost na jeho prodej se ještě bude 
zvyšovat. Ještě poznámka k jiným domům. V loňském seznamu jsme vyškrtli domy čp. 405 a 
403, protože byly v podstatně lepším stavu než ty vedle. Proč jsou tedy na seznamu letos. 
ing. Zima – ano jsou to domy v lepším stavu, ale v lepším stavu jsou také ostatní nabízené 
domy.  
p. Jungvirt – dům čp. 346 v Dlouhé by bylo vhodnější odsunout na příští rok, protože se na 
něm opravuje fasáda. 
ing. Tóth – odložením prodeje na příští roky se nic nevyřeší. Peníze jsou do fasády již 
investovány a dům bude potřebovat po čase další investice. 
 
Po diskuzi se hlasovalo o prodeji jednotlivých domů.  
Usnesení MZ/2000/10/129 
MZ schvaluje Směrnici o prodeji bytových domů z vlastnictví Města Králíky s přijatým 
pozměňovacím návrhem a seznamem bytových domů určených v privatizaci.  
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.3 Vysílací anténa pro Český mobil 
Bod uvedl ing.Zima za přítomnosti ing. Václavka z firmy ERICSSON a ing. Hably 
z firmy TRIEC. 

V Králíkách máme v současné době dva mobilní operátory EuroTel a Paegas, které 
vysílají na frekvenci 900 Mhz. Nyní má zájem pokrýt signálem Králíky a okolí třetí 
operátor Oskar vysílající na frekvenci 1 800 Mhz. Vlny této frekvence mají jiné vlastnosti 
a proto potřebují také jinou technologii a jiný systém rozmístění vysílacích antén. 
Nedávno přišla na město žádost o povolení vystavět jednu takovou anténu vysokou 30m 
na našem pozemku u vodojemu na Hedeči. Protože se však tento vodojem nachází 
poměrně blízko kláštera, je nutné posuzovat celou stavbu nejen z hlediska ekonomiky a 
rozvoje králického regionu, ale také z hlediska estetiky a krajinotvorby. Český mobil na 
základě našeho nesouhlasu s vystavěním anténního stožáru a po diskuzi o možnostech 
řešení souhlasí s tím,  že postaví rozhlednu. Na ní by pak byla postavena vysílací anténa.  

 
Z diskuze: 

 
ing. Strnad – v případě, že by se dnes kladně nerozhodlo,  přijdou Králíky na dlouhou 
dobu o třetího operátora?  
ing. Václavek – ano i ne. Provedli jsme na Králicku průzkum vhodnosti umístění vysílací 
antény a toto místo je nejvýhodnější. V případě, že by se naše žádost zamítla, museli 
bychom složitě hledat jinou lokalitu, čímž by se začátek vysílání značně opozdil. Náš 
termín na spuštění vysílání je konec listopadu.    
ing. Tóth – jak velká oblast se tímto vysílačem pokryje? 
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ing. Václavek – přibližně se počítá s okruhem asi 10 km, což by zasahovalo i do 
vzdálenějších obcí. 
p. Čuma - na to,  aby se posoudilo případné narušení pohledu na krajinu a klášter, se vzala 
na toto místo vysokozdvižná plošina vysunutá do patřičné výšky a zkoumaly se pohledy 
z různých směrů do Králík. Ze Suchého vrchu by stavbu bylo vidět výrazně, ale je velmi 
daleko. Při jízdě od Hanušovic by rozhlednu bylo také vidět, ale pouze v krátkém asi 60 m 
úseku. Nejhorší situace je ve směru od Lichkova, kdy by bylo vidět rozhlednu téměř jako 
by vedle kláštera. 
PaedDr. Krsek – nemá proti stavbě nějaké námitky provozovatel vodojemu VaK 
Jablonné? 
ing. Václavek – Pilíře rozhledny budou v okolí vodojemu rozmístěny tak, aby se to 
nedotklo ani chodu vodojemu, ani kvality vody. 
ing. Danielová – pokud se rozhledna postaví, je potřeba udělat vše pro to, aby 
z krajinářského hlediska okolí nerušila. Postavit spíše štíhlejší typ rozhledny a osázet okolí 
stromy. 
pí Ettelová – měli bychom hlasovat o tom, zda chceme rozhlednu nebo ne. Pokud ano, pak 
necháme dopracovat projekt po technické stránce odborníkům. 
 

Usnesení MZ/2000/10/130 
MZ souhlasí s umístěním vysílacího stožáru antény GSM firmy Český mobil na 
pozemku p.p.č. 595/7 v k.ú. Dolní Hedeč s podmínkou, že stožár bude součástí stavby 
zakrývající vodárenský objekt  a tvořící turistickou rozhlednu pro okolí. Současně bude 
okolí stavby osázeno vzrostlou zelení.  
Hlasování: 
11:0:1 
 
Usnesení MZ/2000/10/131 
MZ souhlasí s dočasným pronájmem pozemku p.p.č. 595/7 v k.ú. Dolní Hedeč pro 
provizorní vysílání GSM až do doby realizace definitivní stavby, nejdéle však do konce 
června 2001.  
Hlasování: 
12:0:0 
 

 3.4 Stav plnění rozpočtu města k 30.9.2000 
Bod uvedla pí Pecháčková. 

       Protože se jedná o čerpání rozpočtu ke konci 3.čtvrtletí, odpovídá tomu plnění asi na 75  
%. Co se týká vlastních příjmů,  je plnění na 85,5% a zvýšeno je hlavně tím, že jsou 
proúčtovány daně z příjmů za obce. Dále je ovlivněno globální dotací na soc. dávky. Odhad 
v příjmech z daní byl poměrně přesný, protože rozdíl v této kapitole činí pouze 1 mil Kč., 
Zvýšené výdaje jsou v kapitole školní jídelna, kde se provoz v letošním roce teprve rozbíhal, 
dále v kapitole autobusové zastávky, osvětlení kláštera a brány, v kapitole místní správy. Co 
se týká hospodářské činnosti správy bytů Jimex, jsou  výnosy za 3.čtvrtletí ve výši 7,2 mil Kč 
a náklady ve výši 5,4 mil Kč. Kladný hospodářský výsledek ve výši 1,8 mil Kč je dán tím, že 
ještě nejsou uhrazeny všechny faktury na různé opravy domů. 
 
Usnesení MZ/2000/10/132 
MZ bere na vědomí průběžnou zprávu o stavu plnění rozpočtu za 3.čtvrtletí roku 2000. 
Hlasování: 
12:0:0 
        

3.5 Vyhláška Městského zastupitelstva – ”Požární řád Města Králíky” 
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Bod uvedl p. Dobrohruška. 
Městské zastupitelstvo přijalo v minulosti Požární řád obce formou vyhlášky. To však          
podle OkÚ nemá oporu v zákonu. Z tohoto důvodu je nutné, podle OkÚ,aby MZ zrušilo 
novou vyhláškou vyhlášku Požární řád obce a a zároveň schválilo svým usnesením 
Požární řád Města Králíky.  

 
Usnesení MZ/2000/10/133 
MZ schvaluje vyhlášku Města Králíky č.7/2000, která ruší vyhlášku č. 4/2000 ze dne 
26.června 2000 – Požární řád ke dni 1.11.2000. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
Usnesení MZ/2000/10/134 
MZ schvaluje na základě § 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích Požární řád Města 
Králíky s platností od 6.11.2000. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
04.  Vstupy poslanců 
 
ing. Zima – MěÚ vyplatil zaměstnancům Teslamp téměř 1 mil Kč na soc. dávkách. Dále se 
MR zabývala možnostmi Teslampu Králíky při snižování zbytného majetku a uskutečnilo se 
kolem toho problému několik jednání. Jedna z možností je převzít ztrátovou saunu do 
pronájmu a najít takové řešení, které by zaručovalo její další provoz. 
 
Usnesení MZ/2000/10/135 
MZ ve snaze pomoci řešit situaci v Teslampu v souvislosti s vyhlášením konkurzu je 
připraveno převést ztrátovou saunu na Město Králíky za symbolické nájemné. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
ing.Dostálek – jak se vyvíjí situace v Teslampu. Může jít do prodeje pouze celý Teslamp 
Holešovice, nebo může jít samostatně Teslamp Králíky ? 
ing. Zima – situace v Teslampu se uklidnila a zatím se jeví vývoj pozitivně. Dostali jsme 
děkovný dopis od správce konkurzní podstaty, který mimo jiné obsahoval i to, že  kladně 
hodnotí přístup odborů a všech zaměstnanců ke vzniklé situaci.   
p.Škarka – další jednání kolem prodeje Taslampu proběhnou 7.11.2000. Poděkoval MěÚ za 
rychlé a operativní řešení žádostí zaměstnanců Teslamp Králíky při vyplacení sociálních 
dávek v době kdy Teslamp nevyplácel mzdy. 
ing.Danielová – oznámila rezignaci na funkci člena Městského zastupitelstva Králíky. 
Poděkovala všem poslancům za spolupráci a popřála všem hodně úspěchů v další práci. 
Ing. Zima – poděkoval ing.Danielové za dlouholetou práci v městském zastupitelstvu a 
popřál mnoho zdraví a osobních a pracovních úspěchů.  
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
 
 
 zapsal L.Tóth  

 
 
ověření zápisu: 
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ing. Strnad              ……………………………. 
 
 
p. Zezulka  ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton  Z I M A       Ing. Ladislav  T Ó T H 
        starosta               zástupce starosty  
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