
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 07 
Městského zastupitelstva  

ze dne 24.07.2000 

 

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

p.Macko, MUDr.Bartáková,  
Omluven:  PaedDr. Krsek p.Juránek, p.Zezulka, na část jednání ing. Dostálek 
Za MěÚ:                        ing. Toman, pí Kubíčková, pí Pecháčková  
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zpráva z jednání  městské rady 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 
       3.2 Výsledky hospodaření města za I. pololetí roku 2000  
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou ing. Šašek a ing. Rýc 
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 Záměr prodeje pozemků st.p.č. 1295/2, 1296/2, 1297/2, 1298/2, 1299/2, 1300/2, 1301/2, 
1302/2 a 1303/2 v k.ú. Králíky  

Jedná se o majetkoprávní vypořádání zastavěných ploch pod garážemi ve Hřbitovní 
ulici v Králíkách. Celá řada garáží částečně stojí na pozemcích v majetku Města Králíky. 
Jedná se o 2 m2 u všech garáží v řadě, MO navrhuje řešit vypořádání najednou u všech 
vlastníků garáží, kupní cena 100,-- Kč + náklady spojené s převodem. MR s prodejem 
souhlasí.  
Z diskuze: 
p. Škarka – co je příčinou takovýchto nesrovnalostí s pozemky? 
pí Kubíčková – v minulosti ke kolaudaci stačilo doložit objednávku stavebníka na 
vypracování geometrického plánu. Tím se stávalo, že stavby nebyly zahajovány na přesně 
vymezené stavební parcele. 
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Usnesení MZ/2000/07/091 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 1295/2, 1296/2, 1297/2, 1298/2, 1299/2, 
1300/2, 1301/2, 1302/2 a 1303/2 v k.ú. Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 

 
3.1.2 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 83/10 v k.ú. Králíky  

 
O koupi pozemku požádal pan Radek Martinec, Dolní Hedeč 66 za účelem výstavby 
rodinného domku. Jedná se o pozemek v ulici kosmonautů, odbor VTSM souhlasí 
s prodejem, SÚ upozornil na vysoké radonové riziko. Z tohoto důvodu MR souhlasí se 
sníženou kupní cenou ve výši 120,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.  

 
Usnesení MZ/2000/07/092 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 83/10 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.3 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 470/3, 488/4, 495, 537/3, 1508/1, 1508/2 a 2003/2 v k.ú. 
Dolní Boříkovice 
 

O koupi pozemků požádal pan Jaroslav Ptáčník, Jablonné nad Orlicí za účelem zemědělské 
činnosti, žadatel je samostatně hosp. rolník. MO nechal na základě vážného zájmu žadatele 
o koupi pozemků zadat GP na obnovení vlastnické hranice. Jedná se o pozemky o celkové 
výměře 68172 m2, pozemky jsou užívány jako pastvina. Odbor VTSM souhlasí 
s prodejem, MR také s prodejem souhlasí. 

 
Usnesení MZ/2000/07/093 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 470/3, 488/4, 495, 537/3, 1508/1, 1508/2 a 
2003/2 v k.ú. Dolní Boříkovice a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.1.4 Záměr prodeje 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, okolní pozemky jsou ve vlastnictví fyzických osob. Žadatel je 
samostatně hosp. rolník, odbor VTSM souhlasí s prodejem. MR s prodejem také souhlasí. 

 
Z diskuze: 
ing. Rýc – jedna z pozemků je cesta. Není tato cesta přístupová k jiným pozemkům?  
pí Kubíčková – není, na ostatní pozemky je přístup z jiných cest.  
 
Usnesení MZ/2000/07/094 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 3, 5/1 a 1456 v k.ú. Dolní Boříkovice a 
ukládá záměr zveřejnit. 
 
Hlasování: 
11:0:0 
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3.1.5 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 457/2 v k.ú. Červený Potok  
 
    O koupi pozemků požádal pan Roman Adam, Šumperk za účelem přístupu k budovanému 

rybníku. Žadatel je samostatně hosp. rolník, odbor VTSM souhlasí s prodejem. Jedná se o 
zbytkovou parcelu, MR s prodejem souhlasila. 

 
Usnesení MZ/2000/07/095 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 457/2 v k.ú. Červený Potok a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 

 
3.1.6 Obnovení řízení - prodej části p.p.č. 1541 v k.ú. Dolní Boříkovice MZ/2000/02/015 
  

Dne 17.07.2000 proběhla za přítomnosti zastupitelů města a dotčených stran prohlídka 
pozemku u nemovitosti čp. 94 v k.ú. Dolní Boříkovice. Jedná se o příjezdovou 
komunikaci, která byla výhradně užívána pro příjezd k nemovitosti čp. 94, za nemovitostí 
cesta fyzicky neexistuje. Jedná se o komunikaci bez zpevněného povrchu, kterou vlastníci 
nemovitosti udržovali. Proti prodeji podala protest (po uplynutí zákonné lhůty) paní 
Diblíková (SHR) a to z důvodu znemožnění přístupu k objektu tírny a přístupu na okolní 
pozemky, které vlastní a obhospodařuje, přístupová cesta je pro paní Diblíkovou pro 
zemědělskou výrobu nezbytná.  

 
Z diskuze: 
pí Kubíčková – pí Diblíková by mohla zemědělskou technikou poškodit pozemek před 
domem p. Vlasáka, který je v současné době veden jako cesta. Řešením by mohla být nabídka 
p. Bárty na prodej části svého pozemku, který by vedl od silnice k pozemkům pí Diblíkové.  
ing. Rýc – pí Diblíková poukazuje na to, že by po této cestě jezdila jen občas a to za sucha, 
tak aby nedošlo k jejímu poškození. Problém ovšem může nastat i tehdy, kdyby ji p. Temňák  
odmítl pouštět na svoji cestu vedoucí k tírně, která je v jeho vlastnictví.  
p. Macko – pokud je cesta vedoucí nad pozemky p.Bárty a p.Vlasáka v majetku města, mohla 
by ji využít k přístupu ke svému pozemku, přes který se dostane k tírně. 
MUDr. Bartáková – vstřícným řešením ze strany p. Vlasáka je také nabídka na postavení 
nového mostku, tak aby se dostala přes potok. 
ing. Zima – prodejem pozemků zájemcům nenastane taková situace v přístupu k pozemkům 
pí Diblíkové, která by se nedala řešit jiným způsobem. 
 
Usnesení MZ/2000/07/096 
MZ schvaluje prodej části p.p.č. 1541 v k.ú. Dolní Boříkovice a to část panu Ladislavu 
Vlasákovi a paní Ing. Libuši Zachové, Praha, a část manželům Bártovým, Dolní 
Boříkovice 95. 
Hlasování: 
10:1:1 
 

 
3.1.7 Pozemky u čerpací stanice pohonných hmot v Králíkách 
 

V rámci rozsáhlé rekonstrukce čerpací stanice pohonných hmot v Králíkách dojde 
k zásahům do pozemků, které jsou ve vlastnictví Města Králíky.  
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Je to jednak umístění přípojky NN a plynu na pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky, tzn. 
zřízení věcného břemene, a dále v rámci rozšíření čerpací stanice s výjezdem na 
komunikaci také na p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky. Zároveň Benzina, a.s., vlastní pozemek 
p.p.č. 1071/3 v k.ú. Králíky, a část pozemku by měla být v majetku města. Výměry 
pozemků pro uzavření smluv budou upřesněny GP až po dokončení rekonstrukce, proto 
MO navrhuje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě směnné a smlouvu o budoucí smlouvě o 
věcném břemeni. 

 
Usnesení MZ/2000/07/097 
MZ schvaluje zřízení věcného břemene umístění přípojky NN, plynu a provádění její 
údržby na pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky pro oprávněnou a.s. Benzina, Praha 8. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
Usnesení MZ/2000/07/098 
MZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
Usnesení MZ/2000/07/099 
MZ schvaluje nákup části pozemku p.p.č. 1071/3 v k.ú. Králíky od a.s. Benzina, Trojská 
13A, Praha 8. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
Podpis ověřovatele zápisu MZ č.6 ze dne 26.6.2000 
 

Na minulém jednání MZ byl určen jako jeden ze dvou ověřovatelů zápisu ing. Dostálek, který 
podepsal zápis MZ s dvěmi připomínkami. Ty doložil písemně. První připomínka se týkala 
vyjádření poslance k usnesení MR a druhá byla interpelace občana.  
 
Po diskuzi bylo navrženo usnesení: 
 
Usnesení MZ/2000/07/100 
MZ schvaluje připomínky ověřovatele zápisu MZ č.6 ze dne 26.6.2000 ing. Dostálka.  
Hlasování: 
1:1:9   NÁVRH NEBYL PŘIJAT 
 
Ing. Nedbal – oznámil rezignaci na funkci poslance MZ z důvodu změny trvalého bydliště. 
Poděkoval všem za společně strávený čas při jednáních a získání mnoha užitečných 
zkušeností. 
Ing. Zima – poděkoval za odvedenou práci ve funkci poslance MZ a popřál mnoho úspěchů 
v osobním i pracovním životě. 
 
 
 
 
 
 
3.2 Výsledky hospodaření města za I. pololetí roku 2000 
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      Tento bod uvedla paní Pecháčková. 
 
Z rozboru výsledku hospodaření za I.pololetí roku 2000 je vidět, že velký propad v kapitole 
daňových příjmů je u fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti, který je 17% a u daně z 
příjmů právnických osob, který je 19%. V absolutních číslech pak propad činí téměř 2 mil Kč. 
Již tradiční je pak neplnění příjmů v kapitole nájemné zvl. školy a gymnázia, kde nám školský 
úřad již dluží 1,4 mil Kč a za letošní rok další částku ve výši 0,9 mil Kč. Vysoko je překročen 
příjem v kapitole přijaté pojistné náhrady, kdy nám pojišťovna vyplácí vzniklé škody na  
pouličních lampách, které nám řidiči zásobovacích vozidel zničí. Velmi dobře se také daří 
naplňovat kapitálové příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí. Dále je překročena 
významně účelová dotace od státu na výplatu dávek sociální pomoci, kdy z plánovaných 
téměř 14 mil Kč bylo vyplaceno přes 9 mil Kč.    
V oblasti výdajů nejsou oproti upravenému rozpočtu žádné velké výkyvy. Zvýšeny jsou 
výdaje na plyn, el. energii, vodu apod. většinou u školských zařízení. Na straně příjmů i 
výdajů je dar od pana Jenschkeho na osvětlení kláštera, na který bude provedena úprava 
rozpočtu. Z větší části jsou také vyplaceny plánované částky na nákup pozemků.     
Přestože je na straně příjmů poměrně velký propad, není situace v rozpočtu tak napjatá, jako 
to bývalo v některých předcházejících letech. 
 
Usnesení MZ/2000/07/101 
MZ schvaluje výsledky hospodaření města Králíky za I. pololetí roku 2000.  
Hlasování: 
11:0:0  
 
 
04.  Vstupy poslanců 
 
pí Ettelová – poděkovala pořadatelům, zvláště pak ing. Strnadovi, za dobře zvládnutou 
organizaci rockového festivalu. 
 
ing. Rýc – poukázal na některé problémy spojené s festivalem, které se dotýkají hlavně 
obyvatel bydlících v bezprostřední blízkosti areálu. Je to především vysoký hluk a 
znečišťování míst, které leží mimo vyhrazený areál. 
 
ing,. Dostálek – festival měl jistě ekonomický přínos pro místní živnostníky, ale i záporné 
stránky.  
 
ing. Danielová – špatné na festivalu je to, že se ty špatné stránky dotýkají každoročně 
stejných obyvatel. 
 
ing. Strnad – pořadatelská a bezpečnostní služba byla letos opět na vyšší úrovni než 
v předcházejících letech. Na počet návštěvníků, kterých bylo asi 2,5 tisíce je králický festival 
pátým největším festivalem v republice. Velmi cenné jsou nejen kladné ohlasy, ale především 
ohlasy záporné, z kterých se lze pro příští ročníky poučit.  
 
ing. Zima – tento náš festival má několik zvláštností. Především je to velká nabídka různých 
kulturních žánrů, které mohou návštěvníci navštívit. Dále pak je to umístění festivalového 
areálu do míst kde je na jednom místě velká hudební plocha na hřišti, stanové městečko 
v parku a zázemí pro menší žánry v kulturním domě. Zvláštností je i to, že festivalový areál je 
přímo ve městě. Letos pořadatelé měli z naší strany ještě tvrdší podmínky než v předchozích 
letech, s kterými se vyrovnali uvnitř areálu celkem dobře. Horší to již bylo s chováním 
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návštěvníků mimo areál. Všechny kladné i záporné poznatky budeme shromažďovat a po 
určitém čase je vyhodnotíme.     
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
  
 
 
 
 
 
 
zapsal L.Tóth  

 
 
ověření zápisu: 
 
ing. Rýc               ……………………………. 
 
 
ing. Šašek  ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton  Z I M A       Ing. Ladislav  T Ó T H 
        starosta               zástupce starosty  
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