
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 09 
Městského zastupitelstva  

ze dne 25.09.2000 

 

Přítomní členové MZ:   Ing. Zima, ing. Tóth, , ing. Danielová, ing. Rýc, MUDr. Dragoun, 
                                        ing. Šašek, ing.Dostálek, p.Škarka, ing. Strnad, pí Ettelová, 

p.Macko, MUDr.Bartáková, PaedDr. Krsek p.Juránek 
Omluven:  p.Zezulka, ing. Danielová, na část jednání ing. Dostálek 
Za MěÚ:                        ing. Toman, pí Kubíčková   
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zpráva z jednání z městské rady 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 
       3.2 Územní příslušnost města k příslušným krajům 
      3.3 Statut muzea Králická pevnostní oblast 
      3.4 Nové výdaje z rozpočtu města (hasičské auto, sauna) 
      3.5 Porušování veřejného pořádku provozoven diskoték  
      3.6 Souhlas s výstavbou poldrů v katastru Červený Potok 
      3.7 Situace po konkurzu v Teslamp Králíky   
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou p. Škarka a p. Macko 
Zasedání zahájil ing.Zima. S předloženým programem všichni přítomní souhlasili. 
 

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

 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

3.1 Majetkové operace 
      Majetkové operace uvedla pí Kubíčková. 

 
3.1.1 Prodej bytu č. 659/3  a spoluvl. podílu st.p.č. 771 v k.ú. Králíky MR/2000/021/0203  

V souladu se schváleným postupem při prodeji bytů ostatním zájemcům byla zveřejněna 
nabídka prodeje obsazeného bytu č. 3 v bytovém domě čp. 659 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách. Ze čtyř žadatelů byla ve stanoveném termínu doručena jedna obálka a to od 
slečny Pavly Springerové, Králíky 698. Nabízená cena za uvedený byt je 131.000,-- Kč. 

 
Usnesení MZ/2000/09/104 
MZ schvaluje prodej obsazeného bytu č. 3 v čp. 659 a spoluvl. podílu st.p.č. 771 v k.ú. 
Králíky slečně Pavle Springerové, Králíky 698, za kupní cenu 131.000,-- Kč 
Hlasování: 
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12:0:0 
 
3.1.2 Prodej bytu č. 595/2 a spoluvl. podílu st.p.č. 763 v k.ú. Králíky MR/2000/028/0261 

V souladu se schváleným postupem při prodeji bytů ostatním zájemcům byla zveřejněna 
nabídka prodeje obsazeného bytu č. 2 v bytovém domě čp. 595 v ul. Nové Domovy 
v Králíkách. O koupi bytu projevil zájem 1 žadatel a to manželé Krabcovi, Králíky 595. 
Nabídková kupní cena byla 90.989,-- Kč, nabízená cena za uvedený byt je stejná. 

 
Usnesení MZ/2000/09/105 
MZ schvaluje prodej obsazeného bytu č. 2 v čp. 595 a spoluvl. podílu st.p.č. 763 v k.ú. 
Králíky manželům Aleně a Dušanu Krabcovým, Králíky 595, za kupní cenu 90.989,-- 
Kč. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.3 Revokace usnesení MZ/2000/04/046 

 
MZ v dubnu 2000 schválilo prodej nemovitosti čp. 272 na st.p.č. 151/1 a st.p.č. 151/1 
(hotel Městský dvůr) v k.ú. Králíky zájemci, který následně od koupi odstoupil. O koupi 
nemovitosti projevila zájem společnost s r.o. Vyhnálek a syn, se sídlem v Králíkách 660, 
zastoupená panem Miroslavem Vyhnálkem, bytem tamtéž. Žadatel nabízí za nemovitost 
částku 3.000.000,-- Kč, kterou by uhradil před podpisem kupní smlouvy. Dne 18.09.2000 
potvrdil pan Vyhnálek svůj zájem a finanční krytí. 

 
Usnesení MZ/2000/09/106 
MZ revokuje usnesení MZ/2000/04/046 a schvaluje prodej nemovitosti čp. 272 na st.p.č. 
151/1 a st.p.č. 151/1 v k.ú. Králíky společnosti s r.o. Vyhnálek a syn, Králíky 660, za 
kupní cenu 3.000.000,-- Kč. 
Hlasování: 
11:1:0 
 
3.1.4 Prodej pozemku p.p.č. 457/2 v k.ú. Červený Potok 

O koupi pozemku požádal pan Roman Adam, Šumperk 18 za účelem přístupu 
k budovanému rybníku. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/2000/09/107 
MZ schvaluje prodej pozemku p.p.č. 457/2 v k.ú. Červený Potok panu Romanu 
Adamovi, Šumperk 18. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
3.1.5 Prodej pozemků p.p.č. 3, 5/1 a 1456 v k.ú. Dolní Boříkovice 

O koupi pozemků požádal pan Jiří Peterka, Zábřeh. Jedná se o pozemky u nemovitosti, 
kterou vlastní. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn.  

 
Usnesení MZ/2000/09/108 
MZ schvaluje prodej pozemků p.p.č. 3, 5/1 a 1456 v k.ú. Dolní Boříkovice panu Jiřímu 
Peterkovi, Zábřeh 4. 
Hlasování: 
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12:0:0 (Po příchodu pana Dostálka se počet přítomných poslanců zvýšil na 13. ) 

 
3.1.6 Prodej pozemku p.p.č. 83/10 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku požádal pan Radek Martinec, Dolní Hedeč 66 za účelem výstavby rod. 
domku. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 
 

Usnesení MZ/2000/09/109 
MZ schvaluje prodej pozemku p.p.č. 83/10 v k.ú. Králíky panu Radku Martincovi, Dolní 
Hedeč 66, Králíky. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.7 Prodej pozemků st.p.č. 1229/2 až 1240/2 v k.ú. Králíky 

    Prodej pozemků st.p.č. 1295/2 až 1303/2 v k.ú. Králíky 

Jedná se o majetkoprávní vypořádání zastavěných ploch pod garážemi ve Hřbitovní ulici 
v Králíkách. Řady garáží částečně stojí na pozemcích v majetku Města Králíky. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn.  

 
Usnesení MZ/2000/09/110 

MZ schvaluje prodej pozemků v k.ú. Králíky: 
• st. p.č. 1295/2 manželům Věře a Jiřimu Šíblovým, Králíky 664 
• st.p.č. 1296/2 manželům Janě a Vladimíru Dzurovým, Králíky 682 
• st.p.č. 1297/2 manželům Marii a Robertu Habasovým, Králíky 274 
• st.p.č. 1298/2 manželům Daně a Pavlu Borovičkovým, Králíky 831 
• st.p.č. 1299/2 manželům Elišce a Václavu Tejklovým, Králíky 843 
• st.p.č. 1300/2 paní Anně Wotawové, Králíky 352 
• st.p.č. 1301/2 manželům Martině a Martinu Dostálovým, Králíky 940 
• st.p.č. 1302/2 paní Anně Novotné, Králíky 500 
• st.p.č. 1303/2 slečně Haně Obertové, Králíky 554 
• st.p.č. 1229/2 panu Jaroslavu Stránskému, Králíky 664 
• st.p.č. 1230/2 paní Jaromíře Stránské, Králíky 664 
• st.p.č. 1231/2 manželům Jitce a Jaroslavu Maixnerovým, Králíky 98 
• st.p.č. 1232/2 manželům Františce a Ladislavu Roupovým, Králíky 406 
• st.p.č. 1233/2 manželům Janě a Jaromíru Vrbickým, Králíky 658 
• st.p.č. 1234/2 manželům Janu a Zdeňce Křížkovým, Králíky 519 
• st.p.č. 1235/2 manželům Antonínu a Marii Brychtovým, Králíky 489 
• st.p.č. 1236/2 manželům Vladimíru a Haně Melegovým, Králíky 664 
• st.p.č. 1237/2 manželům Evě a Vilému Marešovým, Králíky 816 
• st.p.č. 1238/2 manželům Aleně a Janu Jiráskovým, Králíky 813 
• st.p.č. 1239/2 panu Miroslavu Heřtovi, Králíky 661 
• st.p.č. 1240/2 panu Petru Grusovi, Žamberk 1334. 

Hlasování: 
13:0:0 
 
3.1.8 Záměr prodeje části pozemků p.p.č. 2074/8 a 2086/1 v k.ú. Králíky 

O koupi části pozemku p.p.č. 2074/8 požádala paní Brůnová z Červené Vody za účelem 
přístupové cesty k domu, který vlastní. Zároveň si o část tohoto pozemku a dále o část 
pozemku p.p.č. 2086/1 požádal i pan Chlupsa, Králíky - Salaš. GP byly části nově 
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označeny jako p.p.č. 2074/34 a 2086/3 v k.ú. Králíky. SÚ a odbor VTSM souhlasí 
s prodejem, MR s prodejem souhlasí. 
 

Usnesení MZ/2000/09/111 
MZ schvaluje záměr prodeje části pozemku  p.p.č. 2074/8 a části pozemku  p.p.č. 2086/1 
v k.ú. Králíky a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.1.9 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2074/14 v k.ú. Králíky 

O koupi části pozemku požádali manželé Krskovi, Králíky 20 za účelem realizace 
přístavby garáže. Dle SÚ je možné umístění přístavby min. 2 m od hranice pozemku a 
koupí pozemku by byl požadavek dodržen. Část pozemku je dle GP nově označena jako 
p.p.č. 2074/33 v k.ú. Králíky. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, MR s prodejem souhlasí. 
 

Usnesení MZ/2000/09/112 
MZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2074/14 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.1.10 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 108/2 a st.p.č. 24 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. Nemovitosti již jednou koupili rodiče od tehdejšího MNV, bohužel žadatelka 
nemá k dispozici doklady, které by tuto skutečnost prokázali. Odbor VTSM souhlasí 
s prodejem, MR s prodejem souhlasí. 

 
Usnesení MZ/2000/09/113 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 108/2 a st.p.č. 24 v k.ú. Červený Potok a 
ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.11 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 176 v k.ú. Dolní Boříkovice 

O koupi pozemku požádala paní Mgr. Mědílková z Hostinného. Pozemek je u nemovitosti, 
žadatelka má pozemek v pronájmu jako zahradu. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, MR 
s prodejem souhlasí. 

 
Usnesení MZ/2000/09/114 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 176 v k.ú. Dolní Boříkovice a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
 
 
 
3.1.12 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 488/4 v k.ú. Dolní Boříkovice 
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O koupi pozemku požádal pan Ptáčník z Jablonného n. Orlicí za účelem zemědělského 
využití. Jedná se o pozemek ve stejné lokalitě, o kterou již projevil předchozí zájem a byl 
schválen záměr prodeje. MR uložila MO nově projednat s žadatelem výši kupní ceny, 
jednání zatím nebylo uzavřeno. 
 

Usnesení MZ/2000/09/115 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 488/4 v k.ú. Dolní Boříkovice a ukládá 
záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.13 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 1541/1 a 1013/1 a 1012 v k.ú. Dolní Boříkovice 

O koupi pozemků požádala paní Diblíková, Králíky 342 za účelem zemědělského využití. 
Jedná se o pozemky u hlavní komunikace a o zbytek bývalé komunikace za chalupou p. 
Vlasáka. Odbor VTSM a SÚ proti prodeji nemají námitek, MR souhlasí s prodejem. 

 
Usnesení MZ/2000/09/116 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 1541/1, 1013/1 a 1012 v k.ú. Dolní 
Boříkovice a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
 

3.1.14 Návrh na výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti 

Krajský soud v Hradci Králové potvrdil rozsudek Okresního soudu Ústí nad Orlicí ve 
prospěch Města Králíky ve věci smluvní pokuty vůči manželům Plankovým a panu 
Felgrovi. Rozsudek nabyl právní moci a žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně 
zaplatit městu částku 540.000,-- Kč a na nákladech řízení částku 48.300,-- Kč a to do tří 
dnů od právní moci rozsudku, tj. do 29.07.2000. Žalovaní tak neučinili a zaslali Městu 
Králíky návrh na úhradu dluhu. Navrhují vyrovnat svůj dluh zpětným převodem 
nemovitostí - zbořeniště bývalého pivovaru se st.p.č. 258/2 o výměře 1013 m2 v k.ú. 
Králíky. Zároveň pan Miroslav Felgr zaslal nabídku lisovače PET lahví. 
MR na svém zasedání konstatovala, že návrh právního zástupce dlužníků byl doručen na 
Městský úřad až dne 21. 8. 2000, tedy po termínu určeném soudem. Městská rada 
nesouhlasí s návrhem právního zástupce manželů Plánkových a pana Felgra na vyrovnání 
dluhu vůči městu a bude nadále  posuzovat pouze ta řešení, která vedou k zajištění 
finančního plnění. Na základě rozhodnutí MR učinil právní zástupce města kroky 
k zajištění nemovitostí. Byl podán návrh na výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí 
manželů Plankových a návrh na zápis poznámky do katastru nemovitostí.  

 
Z diskuze: 
Ing. Rýc – v majetku Plankových jsou pivovarské sklepy. Když je nebude mít město, co bude 
s nimi dál? 
Ing. Zima – za poslední roky se sklepy dostaly do takového stavu, že jsou nebezpečné pro 
obyvatele domu. Dnes by nestačilo je zabezpečit, ale je nutné je zlikvidovat. Převodem těchto 
sklepů bychom nejen nezískali svoji pohledávku, ale museli bychom navíc  najít mnoho peněz 
na jejich demolici. 
MUDr. Dragoun – existuje odhad nákladů na likvidaci? 
Ing. Zima – soudní odhad vypracován není, ale předpokládá se že by byl v řádu desetitisíců 
až statisíců. 
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Ing.Rýc – bylo by pro p. Planku levnější zlikvidovat sklepy, než zaplatit celý dluh. 
Ing. Strnad – samozřejmě, že jestli to je jeho majetek, tak se musí o něj postarat. Ale 
v žádném případě bychom mu neměli odpouštět jeho závazky. 
PaedDr. Krsek – existuje nějaká instituce na kterou se mohou obyvatelé tohoto domu obrátit 
s žádostí o pomoc? 
Ing. Zima – jediná možnost je obrátit se na soud a domáhat se toho, aby pan Planka sklepy 
odstranil nebo zajistil.  
MUDr.Bartáková – je poměrně těžké rozhodnout o tom, zda prodat jejich dům na krytí 
našich pohledávek, ale jiná možnost asi není. 
Ing. Zima – šance na získání peněz z prodeje domu je téměř nulová, protože jsme jedním 
z mnoha věřitelů. Tento dům je již zastaven asi na 20 mil Kč a to až  na desítky let. 
 
Usnesení MZ/2000/09/117 
MZ schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí čp. 360 na 
st.p.č. 219, st.p.č. 219 a p.p.č. 240 v k.ú. Králíky manželů Plankových pro 540.000,-- Kč 
s příslušenstvím. 
Hlasování: 
12:1:0 

 
3.1.15 Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 328 v k.ú. Králíky 

Na základě zpracované arch. studie autobusového nádraží požádal MO o bezúplatný 
převod pozemku. Dle územního plánu je pozemek určen k zastavění provozní budovou, 
která bude nezbytná pro provoz autobusového nádraží. Jedná se o pozemek, který byl 
v katastru veden na Němce a na základě doložené konfiskace majetku byla k pozemku 
zřízena nucená správa Okresním úřadem Ústí nad Orlicí. Město Králíky požádalo o 
bezúplatný převod. 

 
Usnesení MZ/2000/09/118 
MZ schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 328 v k.ú. Králíky od ČR-Okresní 
úřad Ústí nad Orlicí na Město Králíky. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.2 Územní příslušnost města k příslušným krajům 

 Bod uvedl ing. Zima.     

V roce 1998 jsme dostali žádost z OkÚ, abychom se vyjádřili k tomu, zda uvažujeme ze 
závažných důvodů patřit k jinému než k Pardubickému kraji. Svolali jsme starosty okolních 
měst a obcí a přijali závěr, že převažuje tendence přičlenit se k Hradeckému kraji. Mezi tím 
jsme byli Ústavním zákonem přičleněni ke kraji Pardubickému a začali jsme se velkou měrou 
podílet na jeho strategickém plánu rozvoje. Před měsícem, po dvou letech jsme opět dostali 
žádost o vyjádření, zda trváme z vážných důvodů na přeřazení k Hradeckému kraji. Svolali 
jsme na Střelnici veřejnou diskuzi na toto téma a vysvětlili občanům náš postoj. 
 Ze zjevné nevýhody, že se nacházíme až na konci Pardubického kraje s krátkou 
společnou hranicí s Polskem a jedním silničním a železničním přechodem jsme dokázali 
udělat výhodu. Přestože je Pardubický kraj  krajem vnitrozemním, stává se také  příhraničním 
a to v úseku na Králicku.  
 Zároveň je třeba říci, že před několika dny jsme se v Králíkách setkali se zástupci 
parlamentu, starosty a pracovníky rozvojových agentur z Moravy. Byli jsme informováni, že   
oblast střední a severní Moravy dostane v nejbližších letech na rozvoj infrastruktury asi 300 
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mil Kč. V případě, že by Králíky patřily do Olomouckého kraje, mohly by z těchto peněz 
čerpat poměrně velkou částku. Avšak rozhodnutí patřit do Olomouckého kraje  by bylo 
historicky velmi významné a nelze ho nazírat jen z pohledu jednorázových příjmů.  
 
Druhým vážným problémem tohoto bodu je vznik  tzv. pověřených úřadů. Vznikem nových 
krajů zaniknou koncem roku 2002 okresní úřady. V současné době městský úřad v Králíkách 
vykonává také funkci pověřeného úřadu státní správy a to v oblasti sociální, stavební, 
živnostenské, matriky apod. Se zrušením okresů se část kompetencí OkÚ převede na kraje a 
část přejde na vybrané pověřené úřady. V našem okrese jich podle prvního návrhu má být 
sedm, mezi kterými Králíky nejsou. Kritériem byla vzdálenost do vzniklého pověřeného 
úřadu a počet obyvatel v regionu. Tato vzdálenost se vyměřila na mapě kružítkem a nebrala 
se v úvahu časová dostupnost, tak abychom si na vyřízení svých záležitostí nemuseli brát 
dovolenou. Počet obyvatel v regionu by pak měl být alespoň 15 tisíc a my jich máme 10 tisíc.               
Musíme bojovat o to, aby Králíky byly vybraným pověřeným úřadem.  
 
Z diskuze: 
Ing. Rýc – kam bude patřit Červená Voda? K Letohradu nebo k Lanškrounu? 
Ing. Zima – Červená Voda  chce patřit  ke Králíkám. 
p. Juránek – jako člen Moravské demokratické strany bych byl pohoršen, kdyby Králíky 
patřily k Olomouckému kraji. Jak se k otázce přidružení k Hradeckému kraji staví Č.Voda a 
ostatní obce Lichkov a Mladkov ?  
Ing. Zima – asi před 14 dny se zástupci měst, kteří byli osloveni před dvěma lety opět sešli a 
přijali závěr, že přijít s požadavkem na opětovné vyjádření se k přičlenění k Hradeckému kraji 
je 8 týdnů před volbami nevhodné. V Žamberku byly tendence patřit k Hradeckému kraji 
mnohem silnější než u nás.  Okolní obce,  podle jejich   vyjádření,  chtějí postupovat  
společně s námi. 
p. Juránek – co se týká pověřených úřadů, bylo by vhodnější patřit k Žamberku, který je nám 
dopravně dostupnější. Samozřejmě se ale nesmí vzdávat boj za to, aby Králíky byly 
pověřeným úřadem.  
Ing.Dostálek – rozdělení krajů a pověřených úřadů se stalo spíše předmětem politického 
boje. Zatím nejsou ani známy pravomoce krajských a pověřených úřadů, ale již po nás chtějí 
vyjádření kam chceme patřit.  
Ing. Zima - bez jakékoliv politické diskuze: byli jsme ústavním zákonem určeni do 
Pardubického kraje a v tom směru jsme si vytvořili nejvýhodnější výchozí pozici pro budoucí 
rozvoj. Kdybychom v této chvíli chtěli do kraje Hradeckého, nejspíše bychom se nesetkali 
s nadšením a vstřícností, protože již dva roky připravují strategii rozvoje, která s námi 
nepočítá.  
 
Usnesení MZ/2000/09/119 
MZ prohlašuje, že: 
a) souhlasí s příslušností města Králíky do Pardubického kraje 
b) nesouhlasí s předběžným rozdělením měst s pověřenými úřady v našem okresu, které 

považuje za diskriminaci regionu Králicka a trvá na zařazení města Králíky mezi 
pověřené úřady.  

Hlasování: 
13:0:0   
 

3.3 Statut muzea Králická pevnostní oblast 

      Bod uvedl ing. Zima. 
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Jeden z úkolů, které jsme si určili v rámci postupné realizace Králické pevnostní oblasti je 
institualizace celé této aktivity a její oficiální založení. Při hledání hospodářsko právní formy 
této instituce nám pomáhal odborník v této oblasti, který navrhl jediné možné řešení - 
rozpočtové zařízení bez právní subjektivity. Je to instituce, která je majetkem města a je 
napojena přímo na rozpočet města svými výnosy i náklady. Je spravována jakoukoliv 
právnickou nebo fyzickou osobou,  s kterou je uzavřena příslušná smlouva.  
Účelem založení tohoto zařízení je zachování a péče o historickou památku, tj. část opevnění 
z 30.let. Jeho úkolem je vybudovat turistický produkt, který je nabízen v ucelené formě 
propojený cyklotrasami a stezkami a který má definovaný obsah. Dalším úkolem je   
provozování muzea a realizace celého projektu po všech stránkách.          
 
Z diskuze: 
Ing. Dostálek – jsou studie vypracovány i po ekonomické stránce, nebo jen z pohledu záměru 
celého projektu ? 
Ing. Zima – existují 2 cesty: první je odborná studie na vybudování muzea a ta obsahuje 
technický rozsah celé oblasti, včetně různého vybavení a  předpokladu finančních nákladů.  
Druhou je možno nazvat studií použitelnosti, kterou vypracovává Sdružení Orlice a má ji ve 
svém strategickém plánu. Tam se vypracovávají studie naučných tras různého rozsahu a 
délek. Obě studie, kdy ta první se rozpracovává do projektu pro územní rozhodnutí, se hradí 
z dotačních zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto projekty budou sloužit jako podklady 
k žádostem na strukturální fondy Evropské unie, ministerstva, apod.  
Ing. Dostálek – ne vše se asi podaří zafinancovat z cizích zdrojů. Je představa kolik by 
eventuálně muselo být z rozpočtu vyčleněno peněz? Je rozpracování studie v takové fázi, že 
je možné ji předložit zastupitelstvu? 
Ing. Zima – v této chvíli je to spíše otázka samotného provozu. Uvažuje se o tom, že po 
určitou dobu by se doplácela jen ta část, která by nebyla kryta z vlastního příjmu prodejem 
vstupenek apod. Smlouvou s provozovatelem se také dohodne odměna nejen za provozování, 
ale také za vypracování a podávání žádostí a jejich uplatňování u různých institucí, vyřizování 
různých povolení apod.  
Studie ještě není zcela dokončena. Po jejím dokončení  bude předložena k odsouhlasení a  
bude samozřejmě i zveřejněna. Některé prvky jsou zpracovány v elektronické podobě, které 
se již mnohokrát využily při různých prezentacích. 
Ing. Strnad – nehrozí u této formy zařízení různý vztah k majetku ?  
Ing. Zima –  přímé napojení na rozpočet města je hlavním důvodem, aby nenastal konflikt 
právě v této oblasti.  
 Odborným poradcem je doporučena smlouva s provozovatelem, která by oddělila majetek 
jejich a majetek města.   
p.Juránek – v momentě, kdy se akce CIHELNA přesunula na srpen, se z ní stal byznys a 
nemá nic společného s pietou obrany republiky v roce 1938. Schválením statutu KPO se může 
stát, že to bude zařízení do čeho budeme dávat peníze. Z principiálního hlediska se na jedné 
straně pohoršujeme nad tím jak se lidé vraždí v Čečensku a Kosovu a my tady děláme oslavu 
války a zbraní. Když je vidět obrovské zástupy lidí, kteří se přijdou podívat na historickou 
ukázku, tak mi je jich líto. Je vůbec možné udržet celou akci v určitých mezích, když se ji 
mají zúčastnit v budoucnu i tanky? Jsem proti celému velkému projektu v kraji kde je poutní 
kostel a celý kraj jsme tímto zkazili.   
MUDr. Dragoun – dovolím si oponovat. Je to kus historie, která se nedá vymazat. 
V takovém případě bychom nemohli navštěvovat Tróju ani Kartágo. Jestliže je u nás zrovna 
tato část historie, tak ji musíme využít. 
Ing. Zima – nemám a nikdy jsem neměl rád válku. Mám ale rád, když si lidé uvědomují co 
válka způsobuje.  Na bunkr se lze dívat i jako na součást památky bez ohledu na to, z jakého 
důvodu vznikla.  Tyto bunkry  musíme  opatrovat jako monument a memento. Akce 
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CIHELNA je popularizační akcí na získání podpory pro vybudování muzea, které bude vždy 
pietním místem té doby. To je také v definici Muzea. Akce Cihelna nám přece nebrání v 
 zářijovém dni tam jít a pietně se zachovat bez střílení a randálu.  
Armáda ČR si uvědomila schopnost vedení města zajistit něco, co má historickou i duchovní 
náplň a přeje si, aby Králíky byly místem, kde bude pořádat Den sil územní obrany (jako 
např. den letectva, den pozemních vojsk, apod.). Je třeba říci, že Síly územní obrany zahrnují 
činnosti k ochraně životů lidí (přírodní katastrofy, požáry, povodně, apod.).  
Každý z vás poslanců by měl projevit spíše osobní aktivitu pro rozvoj Králicka. U nohou nám 
leží příležitost vybudovat něco, kam přijdou poutníci kultivovaného a slušného druhu. 
Nemůžeme pouze spoléhat na jednotlivé skupinky nadšenců, kteří budou shánět peníze na 
drobné opravy bunkrů, ale je třeba sehnat prostředky z různých grantů, o které může požádat 
pouze a jenom  město.   
Ing. Strnad – po celém světě mají lidé připomínku různých svých činů. Bunkry jsou památka 
na zdravé ruce a chorý mozek, který byl příčinou jejich budování. Nemůžeme se tvářit  jako 
že se nic nestalo, to není ten správný postoj. 
     
Usnesení MZ/2000/09/120 
MZ v souladu s ustanovením §14 a 36 zákona č.367/1990 Sb. (zákon o obcích) ve znění 
pozdějších předpisů, rozhodlo o zřízení rozpočtového zařízení města bez právní 
subjektivity s názvem  Králická pevnostní oblast a se sídlem Králíky, Prostřední Lipka 
čp… a schvaluje jeho statut.  
 
Statut Králické pevnostní oblasti je nedílnou součásti zápisu MZ. 
Hlasování: 
12:0:1   

 
3.3 Porušování veřejného pořádku provozoven diskoték 

Bod uvedl ing.Zima. 

 Již několikrát jsme mluvili o důsledcích podnikání v diskotékách. Celý problém se dá 
rozdělit do dvou oblastí. Jedna je právní soulad provozování diskoték a druhá jsou jejich 
následky. Králíky se postupně stávají centrem diskoték a to v jedné části města a významný 
způsobem obtěžují okolní obyvatele. Město pak musí odstraňovat následky podnikání, které 
je za účelem zisku a ke svému okolí je bezohledné. Bezohlední jsou lidé, kteří jsou produktem 
tohoto podnikání a ruší celé okolí svým hlukem, zpěvem, troubením apod. Dalším problémem 
je znečišťování a poškozování soukromých i jiných pozemků a věcí odporným nepořádkem 
všeho druhu. Všichni obyvatelé okolních domů si již přišli stěžovat a my musíme  zaujmout 
postoj, který povede k odstranění těchto problémů. 
 
Z diskuze: 
p. Souček – v žádném případě nedochází k podávání alkoholu mladším 18-ti let. Bohužel se 
však již nedá uhlídat to, že jim alkohol kupují starší kamarádi. Dále se do provozovny 
nepouštějí osoby mladší 15-ti let. Uvnitř diskotéky je vše pod kontrolou a je tam pořádek. 
Těžko však lze zabránit postávání lidí před diskotékou a někdy jejich hlasitému projevu. 
Občas je lze napomenout, ale nelze tam být pořád. Nemůžu mít ale odpovědnost za křik a 
zpěv, který produkují naši hosté v jiných částech města.  
Ing. Rýc – v krátkém úseku jsou již tři diskotéky a město nemá na to, aby je zakázalo.  
Ing. Zima – podnikatel má právo podnikat, občané v okolí mají právo si v noci stěžovat na 
policii a my zase máme právo omezit provozní dobu diskoték, tak aby nedocházelo 
k narušování nočního klidu. 
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PaedDr. Krsek -  skutečně p. Souček nemůže ručit za to co se děje po diskotéce v celých 
Králíkách. Je to věcí policie, která by tam měla jezdit častěji. Souhlasím s tím, že řešením by 
bylo zkrácení provozní doby. 
Ing. Strnad – jistě lze vytipovat hodinu, kdy dochází ke zlomu v zábavě a tuto hodinu použít 
jako hodinu zavírací. Lze také změnit skladbu programu a dramaturgii aspoň občas.      
p.Souček -  nelze uzavřít diskotéku vždy v určitou hodinu. Problém je v tom, že lidé chodí 
ven na vzduch a hlukem ruší okolí. 
Ing. Dostálek – uzavřít diskotéku v určitou dobu by nahromadilo problémy do krátkého 
časového úseku. 
Ing. Tóth – jistě lze vytipovat nejproblémovější hosty, kteří pravidelně dělají problémy.   Při 
zákazu jejich vstupu do diskotéky by se mohlo z velké části zabránit nepříjemnostem.  
pí Ettelová – od p. Součka chybí vstřícný krok na spolupráci a měl by navrhnout on nějaké 
řešení. 
 
Usnesení MZ/2000/09/121 
MZ se bude i nadále zabývat problémy spojené s provozováním diskoték. Ukládá MR 
navrhnout taková opatření, která povedou ke zmírnění následků způsobených jejich 
provozováním.   
Hlasování: 
13:0:0  
 

3.4 Nové výdaje z rozpočtu města (hasičské auto, sauna) 

 Bod uvedl ing. Zima. 

Okresní vedení  hasičů provedlo statistické vyhodnocení své techniky a zjistilo, že 
v Králíkách je jedno auto navíc. Proto se rozhodlo jej prodat v dražbě. O toto auto projevila 
zájem jedna obec od Prostějova. Mezi tím jsme se sešli s králickými  hasiči, kteří nás požádali 
o pomoc  (odkoupení auta, které by zvýšilo motivaci pro zlepšení jejich činnosti). Vyvolávací 
cena je 100 tisíc Kč. Dnes stojíme před problémem zda to auto koupit nebo ne. Pokud ano, 
musíme současně říci z  které kapitoly rozpočtu vezmeme peníze. 
Druhý problém je sauna. Teslamp Králíky je v konkurzu, což znamená, že bude zpeněžovat 
zbytný majetek. Tento problém zatím není aktuální, protože Teslamp ještě nabídku neučinil.  
 
 
Z diskuze: 
Ing. Strnad – nešlo by se domluvit s okresními hasiči o tom, aby 100 tisíc Kč nebyla 
vyvolávací cena, ale pevná cena? Pokud se jedná o peníze z rozpočtu, není ještě vyčerpána 
kapitola podpory spolků. 
Ing. Tóth – co se týká čerpání rozpočtu v kapitole podpora kulturních a sportovních aktivit, 
byla již asi polovina prostředků vyčerpána a část jich ještě zbylo. Další možnost je ještě 
v rezervě na SDH.  
Ing. Toman – navrhuje půjčit si peníze z kapitoly na sportoviště. Druhá možnost je požádat 
armádu o převod hasičského auta ze zálohy na město.   
Ing. Zima – v tomto případě bychom auto mohli koupit do doby, než by případně došlo  
k převodu ze strany armády a potom jej prodat. Další ze způsobů je sdružení finančních 
prostředků s okolními obcemi, do kterých naší hasiči také jezdí.  
Ing. Šašek – jedná se o auto s vyšší prostupností v terénu, než která mají ostatní naše auta. 
proto by bylo vhodné toto auto koupit. 
Ing. Dostálek – je znám odhad ceny auta? Měli bychom stanovit maximální částku na jeho 
nákup, přes kterou nepůjdeme. 
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Usnesení MZ/2000/09/122 
MZ rozhodlo usilovat o zakoupení hasičského auta Tatra 148 a zúčastnit se soutěže 
s vyvolávací cenou 100 tisíc Kč. Pro získání prostředků vyzývá město Králíky ke 
sdružení prostředků obce spadající do oblasti našeho hasičského obvodu. MZ pověřuje 
vedení města licitovat do stanovené částky. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
 

3.6 Souhlas s výstavbou poldrů v katastru Červený potok 

 Bod uvedl ing. Tóth. 

V loňském roce město Králíky vstoupilo do svazku mikroregion Hanušovice, který si vzal za 
jediný úkol vybudovat protipovodňové ochrany na řece Moravě, Krupé a Branné. Po roce  
činnosti lze konstatovat, že byly vypracovány studie na vybudování poldrů a hrází na všech 
třech řekách a některé poldry jsou již rozpracovány do projektové dokumentace. Na řece 
Moravě byly v katastru Červený Potok navrženy tři varianty poldrů. Dvě z nich počítaly 
s vybudováním dvou menších poldrů za sebou tak, aby nemuselo dojít k přeložení železniční 
tratě. Tyto však nelze uplatnit, protože nedošlo k dohodě s majiteli o odkoupení jejich 
pozemků. V úvahu tedy přichází třetí varianta, kde by se měl vybudovat jeden poldr o 
kapacitě 1,5 mil m3  s přeložkou železniční tratě. O souhlas s vybudováním poldru požádala 
firma Bemoinvest Benešov pro územní řízení o umístění stavby.          
 
Z diskuze: 
p.Juránek – v kterých místech bude tento poldr umístěn? 
Ing. Tóth – bude umístěn asi 200 m nad bývalým mlýnem a jeho zátopová hladina bude 
zasahovat k jednomu obydlenému domu. Těmto majitelům bude postaven náhradní dům 
v sousední lokalitě.     
 
Usnesení MZ/2000/09/123 
MZ souhlasí s  výstavbou suchého poldru v k.ú. Červený Potok s dodatkem č.1 PD. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.7 Situace po konkurzu v Teslampu Králíky 

Bod uvedl Ing. Zima. 

Na podnik Teslamp Holešovice  byl  podán návrh na konkurz a to jedním z největších jejich 
věřitelů Konsolidační bankou. Samotný konkurz pak byl vyhlášen soudem pro Prahu 7 dne 
25. srpna 2000. Soudem byl také určen správce konkurzní podstaty, který pověřil svého 
zástupce vedením závodu v Králíkách. Od samého počátku vyhlášení konkurzu se uskutečnilo 
velmi mnoho jednání s cílem zachovat výrobu v našem závodě a tím zabránit další  
nezaměstnanosti na Králicku. Problémy v podniku Teslamp Holešovice již avizovaly 
opožděné a neúplné výplaty mezd v letních měsících, které do dnešního dne nejsou 
vyplaceny. Při jednání s ředitelem a zástupci Úřadu práce  jsme nenašli řešení jak 
zaměstnancům našeho závodu pomoci (nebyl proto zákonný předpoklad). Městský úřad proto 
začal vyplácet jednorázové podpory těm zaměstnancům, kteří se dostali pod úroveň životního 
minima. Zároveň začali odbory organizovat pro zaměstnance podávání přihlášek 
k pohledávkám do konkurzního řízení.  
Dalším důsledkem vyhlášení konkurzu je nebezpečí odchodu odborníků, technologů a mistrů 
ze svých míst. Tím může nastat situace, že se celý závod sám zastaví. Některé firmy 
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z okolních měst vycítily složitou situaci v našem závodě a začaly s náborem zaměstnanců do 
svých firem. Naší snahou však je zachovat výrobu v Teslampu Králíky, čehož se může 
dosáhnout snad jen jediným řešením a to je oddělením závodu v Králíkách od Prahy a jeho 
prodejem vhodnému investorovi. Králický závod má totiž předpoklady přežít, pokud bude mít 
zakázky. Zatím jich má mnoho.          
 
Z diskuze: 
Ing. Dostálek – má snahu správce konkurzní podstaty prodat králický Teslamp jako 
samostatný celek? 
Ing. Zima – v  jednáních se správcem konkurzní podstaty byla znát snaha o oddělení a 
prodeji našeho závodu. 
p. Škarka – situace v Teslampu je složitá. Přesto v současné době je tolik zakázek, že je 
nelze ani při nejlepší vůli splnit. Nejenže nelze vyrábět na tři směny, ale je obtížné obsadit i 
směny dvě. Příčinou je nejistota lidí vstupovat do zaměstnaneckého poměru do závodu, na 
který je vyhlášen konkurz.   
  
04.  Vstupy poslanců 
 
MUDr.Bartáková 
 – je třeba zajistit bunkr v Dolní Lipce, kde došlo ke zranění osob. 
- mohlo by město koupit doménu od firmy ze Žamberka? 
ing. Zima - ano, snažíme se ji získat.  
ing. Tóth - máme nabídku na bezplatný pronájem.  
p. Škarka  
– v jakém stadiu je hledání pozemku na vybudování hřiště v Horní Lipce? 
p. Juránek - po konzultaci s panem Čumou se sešla opět celá vesnice, jedná se o dalších 
možnostech.  
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
  
zapsal L.Tóth  

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