
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 06 
Městského zastupitelstva  

ze dne 26.06.2000 

 

Přítomní členové MZ:   Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, ing. Danielová, ing. Rýc, 
                                        p.Juránek, ing. Šašek, ing.Dostálek, p.Škarka, ing. Strnad, p.Zezulka, 

pí Ettelová, p.Macko, MUDr.Bartáková 
Omluven:  ing.Nedbal 
Za MěÚ:                        ing. Toman, pí Kubíčková, p.Dobrohruška, pí Pecháčková  
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zpráva z jednání z městské rady 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 

 3.2 Projednání výsledku hospodaření za rok 1999 
 3.3 Schválení příspěvků spolkům a organizacím 

       3.4 Požární řád 
04. Vstupy poslanců 
 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou ing. Dostálek a p. Macko 
Zasedání zahájil ing.Zima. Do navrženého programu majetkových operací navrhl p. 
Juránek zařadit bod Zrušení smluvní pokuty  za neplnění  závazků manželů Plankových a 
p. Felgra. S předloženou změnou programu 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 Zrušení smluvní pokuty  za nezastřešení pivovarských sklepů 

MZ se naposledy zabývalo touto kauzou dne 20.09.1999. Pro upřesnění celého případu 
MO shrnuje časový vývoj událostí. 
Dne 04. 01. 1996 uzavřelo Město Králíky smlouvu o plnění závazku s fyzickými osobami 
paní Petrou Plankovou, panem René Plankou a panem Miroslavem Felgrem, ve které se 
uvedení zavázali, že objekt sklepů v jejich vlastnictví na své náklady zastřeší, a to do 30. 
09. 1996. Pokud nesplní tento závazek, navrhli a  zavázali se zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 20.000,-- Kč za každý započatý měsíc prodlení. Závazek do doby podání žaloby 
nesplnili. 
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Manželé Plankovi a pan Felgr požádali o prominutí pokuty za nesplnění závazku a Město 
Králíky vyhovělo žádosti za předpokladu, že žadatelé uhradí Městu Králíky v termínu do 
30.11.1998 částku ve výši 130.000,-- Kč (částka od pojišťovny na zastřešení sklepů), o 
kterou jim byla snížena kupní cena objektu sklepů. Jelikož na výzvu nereagovali a nic 
nezaplatili, rozhodlo MZ/1999/07/078 smluvní pokutu za období 10/1996 až 12/1998 ve 
výši 540.000,-- Kč vymáhat. 
Okresní soud  v Ústí nad Orlicí vydal platební rozkaz, proti kterému se výše uvedení 
odvolali. Dne 22. 07. 1999 vydal Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozsudek ve prospěch 
Města Králíky, proti kterému bylo podáno odvolání. 
Dne 13.06.2000 proběhlo u Krajského soudu v Hradci Králové odvolací jednání a byl 
potvrzen rozsudek Okresního soudu Ústí nad Orlicí ve prospěch Města Králíky. 

 
 
Z diskuze: 
p. Juránek – tímto problémem jsme se zabývali na začátku našeho volebního období na MZ, 
kterého se p. Planka nezúčastnil. I když byl soudní spor vznesen proti němu jako proti fyzické 
osobě, zastupuje zároveň firmu RABBIT, která zaměstnává několik králických občanů. Bylo 
mou chybou, že jsem si tehdy před rozhodnutím MZ neověřil podrobnosti, tak abych mohl 
hlasovat jinak. 
Ing. Zima – s panem Plankou bylo na toto téma mnohokrát jednáno i mimo MZ a vždy jsme 
došli k nějaké dohodě, která nebyla splněna.     
pí Ettelová – pan Juránek zapomněl na dobu, kdy jsme pana Planku podpořili tím, že jsme 
přijali usnesení, kdy se jim odpouští celá sankce pokud zaplatí zbývající v určitém termínu.  
p.Planka – problémy, které nastaly s plněním smlouvy byly z několika příčin. Především se 
jednalo o špatný podnikatelský záměr, malé zkušenosti v podnikání a špatný technický stav 
nemovitosti, který jsme detailně neznali. Dalším důvodem bylo zastavení sklepů Investiční 
bance na poskytnutý úvěr, který jsme museli splácet a až potom jsme mohli investovat do 
zastřešení sklepů. V této době by však už byly, podle vyjádření statika, investice do zastřešení 
sklepů velmi vysoké. 
pí Kubíčková -  naposledy se MZ zabývalo touto kauzou 20.9.1999 kdy přijalo usnesení, že 
manželé Plankovi a pan Felgr nemusí zaplatit sankce za nezastřešení sklepů, pokud zaplatí 
v určitém termínu zbývající část kupní ceny. Pan Planka na toto usnesení nereagoval ani po 
několikeré telefonické výzvě. 
Ing. Zima –  my jsme od samého začátku postupovali nejen formálně, ale především morálně 
zcela vstřícně. Město si výši sankcí nevymyslelo, pouze souhlasilo s návrhem kupujícího a  
mnohokrát jednalo o tomto případu a několikrát ustoupilo.       
MUDr. Bartáková – není zcela jasné proč se tímto případem zabýváme ještě jednou nyní, 
kdy je již potvrzen Krajským soudem výrok Okresního soudu v náš prospěch. 
Ing. Danielová – smlouvy jsou od toho, aby se plnily a platí to pro všechny. 
 
Po uzavření diskuze byl bod přerušen. MZ se k němu vrátilo na konci hlavního programu.  
Pan Juránek navrhl přijmout usnesení: 
 
Usnesení MZ/2000/06/089 
MZ po neodkladném uhrazení všech pohledávek za ztrátu nezastřešených sklepů 
odpouští manželům Plankovým a p. Felgrovi penále za nedodržení smlouvy o plnění 
závazku ze dne 4.1.1996. 
Hlasování: 
1:7:6 - návrh nebyl přijat 
 
3.1.2 Revokace usnesení MZ/2000/02/015 
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O koupi části pozemku místní komunikace požádali vlastníci chalupy čp. 94 v Dol. 
Boříkovicích. 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. MO svolal ústní jednání 
na místě samém, druhé jednání na MěÚ za účelem nalezení přijatelného vyřešení pro 
všechny zúčastněné.  
Účastníci řízení navrhují toto řešení: 
• o koupi části komunikace p.p.č. 1541 za nemovitostí čp. 94 v k.ú. Dolní Boříkovice 

požádala paní Diblíková  
• o část komunikace v úrovni nemovitosti čp. 94 mají stále zájem vlastníci nemovitosti  
• o část komunikace zasahující do zahrady požádal pan Bárta 
• zbývající část komunikace ponechat ve vlastnictví Města Králíky  
• na část komunikace v úrovni nemovitosti čp. 94 zřídit věcné břemeno právo chůze a jízdy 

s omezením do 31. 12. 2001. 
Odbor VTSM souhlasil s prodejem části komunikace, stanovisko SÚ k takovému dělení 
parcel je negativní. 
Vzhledem ke složitosti případu a vzájemných vztahů zúčastněných MR odsouhlasila, že se 
ponechají vlastnické vztahy tak, jako byly doposud. 

 
Z diskuze: 

p. Vlasák – chalupu v Dolních Boříkovicích již vlastníme 37 let a chtěli bychom získat do 
svého vlastnictví  v její  bezprostřední blízkosti pozemky, o které se již dlouhá léta 
staráme. Bohužel paní Diblíková, která vlastní sousedící pozemky je proti všem našim 
návrhům na zpřístupnění jejich pozemků těžké zemědělské technice, včetně vybudování 
mostku na naše náklady.  
MUDr. Bartáková – manžele Vlasákovi zvelebovali prostor kolem své chalupy mnoho let 
a dali jej do velice pěkného stavu. Je škoda, že paní Diblíková nechce využít jejich 
nabídky na vybudování přístupu ke svým pozemkům. 
Ing. Zima – dělením přístupové cesty jak k chalupě, tak k pozemkům paní Diblíkové a 
navíc přes dvůr pana Bárty bychom mohli nastolit počátek velice špatných sousedských 
vztahů. Prodej části cesty před chalupou by však ničemu nebránil. 
Ing. Toman – vybudování mostku by v budoucnu pro paní Diblíkovou mohlo být 
nedostatečné, zvláště pro širokou zemědělskou techniku jako je kombajn. 
 
Ing. Zima uzavřel diskuzi a navrhl hlasovat o dvou alternativách usnesení: 

a) Usnesení MZ/2000/06/065 
MZ revokuje usnesení MZ/2000/02/015 a přijímá MZ neschvaluje prodeje části 
pozemků p.p.č. 1541 v k.ú. Dolní Boříkovice. 
Hlasování: 
1:0:13 - nebylo přijato 
 
b) Usnesení MZ/2000/06/066 
MZ pozdržuje výkon svého usnesení MZ/2000/02/015 o prodeji pozemků až do uzavření 
dalšího šetření. 
Hlasování: 
13:1:0 - bylo přijato 
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3.1.3 Prodej nemovitosti čp. 303 na st.p.č. 332 a st.p.č. 332 v k.ú. Králíky a záměr prodeje 
         části pozemku p.p.č. 382 v k.ú. Králíky  

Realitní kancelář Stavoinvesta Ústí nad Orlicí sdělila MO vážného zájemce o koupi 
uvedených nemovitostí. Jedná se o manžele Hudetzovi, Červená Voda, nemovitosti kupují 
za účelem zřízení obchodu a k bydlení. Zároveň požádali o koupi části pozemku p.p.č. 382 
v k.ú. Králíky (jedná se o nezbytně nutnou část pozemku) za účelem výstavby garáže u 
nemovitosti. Odbor VTSM souhlasí s prodejem části pozemku a rovněž SÚ nemá námitek. 
MR souhlasí s prodejem nemovitostí a zároveň souhlasila se snížením kupní ceny na 
1.050.000,-- Kč 
 

Z diskuze: 
Ing. Zima – MR souhlasila se snížením ceny, protože tato cena odpovídá ceně podle 
znaleckého posudku.  

 
Usnesení MZ/2000/06/067 
MZ schvaluje prodej nemovitosti čp. 303 na st.p.č. 332 a st.p.č. 332 v k.ú. Králíky 
manželům Sylvě a Eduardu Hudetzovým a panu Michaelu Hudetzovi, Červená Voda 
459. 
14:0:0 
 
Usnesení MZ/2000/06/068 
MZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 382 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
3.1.4 Prodej bytu č. 1 v čp. 500 a spoluvl. podílu st.p.č. 693 a p.p.č. 1024/34 v k.ú. Králíky 
          MR/2000/016/0163 

V souladu se schváleným postupem při prodeji bytů ostatním zájemcům byla zveřejněna 
nabídka prodeje neobsazeného bytu č. 1 v bytovém domě čp. 500 v ul. Orlická v 
Králíkách. Ze šesti žadatelů byly ve stanoveném termínu doručeny 3 obálky. Nabídková 
kupní cena byla 216.070,--Kč. Po rozlepení obálek byla nejvyšší nabídka od slečny 
Pavlíny Jednorógové, která nabízí za uvedený byt 261.000,-- Kč. MR souhlasí s prodejem. 

 
Usnesení MZ/2000/06/069 
MZ schvaluje prodej neobsazeného bytu č. 1 v čp. 500 a spoluvl. podílu st.p.č. 693 a 
p.p.č. 1024/34 v k.ú. Králíky slečně Pavlíně Jednorógové, Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 

 

3.1.5 Prodej nemovitosti na st.p.č. 152/3 a pozemků st.p.č. 152/2, 152/3 a 153/4 v k.ú. Králíky 
MR/2000/015/0152 

Jedná se o nemovitost (bývalá pekárna) v ulici V Bytovkách a pozemky pod provozovnou 
manželů Klímových, kteří jsou žadateli o koupi. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
MR stanovila kupní cenu ve výši 295.000,-- Kč + náklady spojené s převodem. 

 
Usnesení MZ/2000/06/070 
MZ schvaluje prodej nemovitosti na st.p.č. 152/3 a pozemků st.p.č. 152/2, 152/3 a 153/4 
v k.ú. Králíky manželům Klímovým, Králíky 664. 
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Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.6 Prodej movitých věcí - 2 ks chladících boxů z čp.  310 v k.ú. Králíky 

O koupi 2 ks chladících boxů požádal pan Jiří Rýznar, řezník-uzenář, Zábřeh. Jedná se o 
boxy v čp. 310 v ul. Červenovodská v Králíkách (bývalá prodejna potravin). Dle vyjádření 
odboru VTSM demontáží nedojde k poškození budovy a je také nepravděpodobné, že se 
v objektu podaří v budoucnu zprovoznit prodejna masny. MR souhlasí s prodejem za kupní 
cenu 30.000,-- Kč. 

 
Usnesení MZ/2000/06/071 
MZ schvaluje prodej movitých věcí - dvou kusů chladících boxů z čp. 310 v k.ú. Králíky 
panu Jiřímu Rýznarovi, řezník-uzenář, Zábřeh. 
Hlasování: 
14:0:0 

 

3.1.7 Prodej pozemků p.p.č. 1046/100, 1046/101, 1046/105, 1046/109, 1043/36, 1043/39,      
1043/44, 1043/47, 1043/48, 1043/46, 1043/42, 1043/50, 1043/34, 1046/111 a 1046/103 vše 
v k.ú. Králíky 

O koupi pozemků požádali jednotliví vlastníci přilehlých řadových domků v ul. Vl. 
Vančury v Králíkách. Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků v uvedené lokalitě. 

 
Usnesení MZ/2000/06/072 
MZ schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1046/100 a 1046/101 v k.ú. Králíky manželům Evě 
a Ladislavu Chaloupkovým, Králíky 728. 
Hlasování: 
14:0:0 

Usnesení MZ/2000/06/073 
MZ schvaluje prodej pozemků 1046/103 a 1046/105 v k.ú. Králíky manželům Ladislavu 
a Heleně Bojčukovým, Králíky 729. 
Hlasování: 
14:0:0 

Usnesení MZ/2000/06/074 
MZ schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1046/111, 1046/109 a 1043/47 v k.ú. Králíky 
manželům Jaroslavu a Zdeňce Štolcovým, Králíky 730. 
Hlasování: 
14:0:0 

Usnesení MZ/2000/06/075 
MZ schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1043/34, 1043/36 a 1043/48 v k.ú. Králíky 
manželům Josefu a Zdeňce Hanákovým, Králíky 731. 
Hlasování: 
14:0:0 

Usnesení MZ/2000/06/076 
MZ schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1043/50 a 1043/39 v k.ú. Králíky manželům Vlastě 
a Jaromíru Novákovým, Králíky 732. 
Hlasování: 
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14:0:0 

Usnesení MZ/2000/06/077 
MZ schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1043/42, 1043/46 a 1043/44 v k.ú. Králíky paní 
Zdeňce Jandové, Králíky 733. 
Hlasování: 
14:0:0 

 

3.1.8 Prodej pozemku st.p.č. 109 v k.ú. Dolní Lipka 
O koupi pozemku požádal pan Juraj Milták, Dolní Lipka 30. Jedná se o zastavěnou plochu 
pod garáží o výměře 26 m2. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 

Usnesení MZ/2000/06/078 
MZ schvaluje prodej pozemku st.p.č. 109 v k.ú. Dolní Lipka panu Juraji Miltákovi, 
Dolní Lipka 50. 
Hlasování: 
14:0:0 

  

3.1.9 Prodej části pozemků p.p.č. 286/1 a 516/2 v k.ú. Dolní Lipka 

O koupi části pozemků požádal pan MVDr. Stanislav Král, Dolní Lipka. MR souhlasila 
s prodejem, záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Z diskuze: 

p. Juránek – kdysi se v této části Dolní Lipky uvažovalo o rozparcelování pozemků na 
výstavbu rodinných domků.  
pí Kubíčková – o tyto pozemky má v současné době zájem jenom MVDr. Král a odbor 
VTSM s prodejem souhlasí 

Usnesení MZ/2000/06/079 
MZ schvaluje prodej části pozemků p.p.č. 286/18 a p.p.č. 516/2 v k.ú. Dolní Lipka panu 
MVDr. Stanislavu Královi, Dolní Lipka 50. 
Hlasování: 
14:0:0 

 

3.1.10 Prodej pozemků p.p.č. 1330 a 1331 v k.ú. Horní Lipka 

O koupi pozemků požádal pan Vladimír Myslivec, Havlíčkův Brod. Jedná se o pozemky u 
nemovitosti, kterou vlastní. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 

Usnesení MZ/2000/06/080 
MZ schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1330 a 1331 v k.ú. Horní Lipka panu Vladimíru 
Myslivci, Havlíčkův Brod 1294. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
3.1.11 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 616 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku požádal pan Karel Chlupsa, ul. Polní, Králíky za účelem přístupové 
cesty, vybudování hřiště a parkoviště. Pozemek navazuje  k objektu na st.p.č. 466, kterou 
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žadatel vlastní. Jedná se o pozemek o výměře 7496 m2, dle SÚ je na pozemku vyhloubena 
zatím suchá nádrž, povolení k jakékoliv stavební činnosti ani změně využití území nebylo 
žádné vydáno, dle ÚP města je v této lokalitě navržena zahrádkářská kolonie. MR souhlasí 
s prodejem, kupní cena 70,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

 
Z diskuze: 

Ing. Danielová – nemají o tento pozemek zájem zahrádkáři? 
Ing. Zima – podle směrného územního plánu je v těchto místech navržena zeleň, což může 
být i zahrádkářská kolonie. Žádný požadavek ze strany zahrádkářů však vznesen nebyl. 

 
Usnesení MZ/2000/06/081 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 616 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
11:2:1 
 
 
3.1.12 Záměr prodeje části pozemku st.p.č. 199/2 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku požádal pan Jaroslav Loufek, Králíky 370 za účelem přístupu k přilehlé 
budově, kterou vlastní. Pozemek by na svůj náklad upravil. Odbor VTSM souhlasil 
s prodejem, MO navrhuje v případě prodeje zřídit věcné břemeno právo jízdy a chůze pro 
nájemníky bytového domu. MR nesouhlasí s prodejem části pozemku a uložila předložit 
žádost na jednání MZ. 

 
Z diskuze: 

p.Juránek – existuje dohoda s nájemníky o užívání tohoto pozemku? 
Ing. Zima – pan Loufek má zájem jen o pozemek přiléhající k jeho prodejně, aby měl 
zajištěné bezproblémové zásobování. Dvorek u bytového domu mohou dále užívat 
nájemníci, ale přístup k němu bude přes pozemek pana Loufka. 
pí Ettelová – uvažuje se někdy o privatizaci tohoto bytového domu? 
pí Kubíčková – v seznamu privatizovaných domů zatím není. 
p. Macko – je vždy lepší, když má pozemek majitele, který se o něj pečlivě stará. 

 
Usnesení MZ/2000/06/082 
MZ nesouhlasí s prodejem části pozemku st.p.č. 199/2 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
7:0:7  - nebylo přijato 

 
 
3.1.13 Záměr prodeje pozemků st.p.č. 1240/2, 1239/2, 1238/2, 1237/2, 1236/2, 1235/2, 
1234/2, 1233/2, 1232/2, 1231/2, 1230/2, 1229/2 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 1 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. 
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Usnesení MZ/2000/06/083 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 1240/2, 1239/2, 1238/2, 1237/2, 1236/2, 
1235/2, 1234/2, 1233/2, 1232/2, 1231/2, 1230/2, 1229/2 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
 
3.1.14 Nákup pozemku p.p.č. 406/2 v k.ú. Horní Lipka 

Jedná se o pozemek  pod požární nádrží v Horní Lipce, který byl vrácen oprávněné osobě 
panu Jaromíru Hruškovi, Sokolov. Po delší době se právní zástupce restituenta vyjádřil, že 
je ochoten jednat o majetkovém vypořádání pozemku pod nádrží. MR souhlasí s nákupem 
pozemku. 

 

Usnesení MZ/2000/06/084 
MZ schvaluje nákup pozemku p.p.č. 406/2 v k.ú. Horní Lipka od pana Jaromíra 
Hrušky, Sokolov. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
 

3.1.15 Prodej pozemku p.p.č. 1581/9 v k.ú. Dolní Boříkovice 
V roce 1998 MZ schválilo záměr prodeje pozemků p.p.č. 1581/7, 1581/8, 1581/9 a 
1581/10 v k.ú. Dolní Boříkovice. Bylo to na základě žádosti Státní meliorační správy, ÚP 
Ústí nad Orlicí za účelem rekonstrukce stavby retenční nádrže v Lichkově. Město Králíky 
uzavřelo dne 23.06.1998 s žadatelem smlouvu o budoucí kupní smlouvě. V současné době 
je již stavba retenční nádrže zaměřená a může dojít k prodeji dotčených pozemků. 
Dle GP č. 109-499/1999 je předmětem prodeje nově označená pozemková parcela č. 
1581/9 o výměře 1533 m2, (vznikla z částí p.p.č. 1581/7, 1581/8, 1581/9 a 1581/10). Kupní 
cena byla stanovena dle znaleckého posudku ve výši 80.480,-- Kč 

 

Usnesení MZ/2000/06/085 
MZ schvaluje prodej nově označeného pozemku p.p.č. 1581/9 v k.ú. Dolní Boříkovice 
(GP č. 109-499/1999) ČR-Státní meliorační správě, Hlinky 60, Brno. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
 

3.2 Projednání výsledků hospodaření za rok 1999 
     Bod uvedl Ing. Zima. Kontrolu hospodaření Města Králíky provedl finanční referát 

Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí. Kontrola dospěla k závěru, že v hospodaření města, 
realizovaného podle platných zákonů a předpisů, a v účetnictví města byly zjištěny 
nedostatky, které neovlivnily rozpočtový ani účetní výsledek hospodaření a nebrání 
schválení účetní závěrky města Králíky za rok 1999.  

Závěr ověřovatele tedy zní: bez výhrad.  
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Usnesení MZ/2000/06/086 
MZ bere na vědomí zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření a výrok ověřovatele 
„bez výhrad“ schvaluje účetní závěrku města Králíky za rok 1999. Ukládá realizovat 
všechna opatření uvedená ve zprávě. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
 

3.3 Schválení příspěvků spolkům a organizacím 
Podle zákona o obcích přísluší MZ schvalovat příspěvky spolkům a organizacím vyšší              
než 5.000,- Kč. MR navrhla přispět částkou: gymnáziu Králíky 10.000,- Kč na akce 
Diskuzní klub a majáles, TJ Jiskra Králíky  XIII. Všesokolskému sletu 7.000,- Kč na 
vystoupení našich žen v Praze a pěveckému souboru PročNeQuintet 10.000,- Kč na 
koncertní turné v Irské republice.    

 
Usnesení MZ/2000/06/087 
MZ schvaluje příspěvky těmto spolkům a organizacím: Gymnáziu Králíky ve výši 
10.000,- Kč, TJ Jiskra Králíky na XIII. Všesokolský slet 7.000,- Kč a pěveckému 
souboru PročNeQuintet 10.000,- Kč. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
 
3.4 Požární řád 
Bod uvedl pan Dobrohruška. Podle zákona o obcích je jednou z povinností obce přijmout 
Požární řád, který obsahuje ustanovení jednotek požární ochrany, ohlašovny požáru, vodní 
zdroje pro případ vzniku požáru apod. Je potřeba pro bezproblémové fungování jednotek 
požární ochrany vybavit jejich členy základním požárním vybavením, které představuje na 
jednoho člena částku asi 10.000,- Kč. Dále je nutné proškolení velitele družstev a strojníků a 
zdravotní prohlídka všech členů.  
 
Z diskuze: 
Ing. Zima – poděkoval všem dobrovolným i profesionálním hasičům za činnost, která 
mnohdy vede k záchraně majetku, ale především zdraví a lidských životů.  
p. Novotný – králická organizace má přes padesát členů, ale z toho je polovina důchodců. 
Problém je v omlazování členské základny, zcela chybí motivace pro mladé lidi.  
Ing. Zima – jednou z motivací by měly být pravidelné soutěže hasičů, kdy si družstva změří 
síly v různých disciplinách.    
p. Novotný – v Králíkách ale chybí prostory pro pořádání soutěží. Přitom v nedalekých 
obcích na Moravě mají i přes sto aktivních členů a nemají problémy ani s mládeží. 
 
V diskuzi byly vzneseny pozměňovací návrhy k Požárnímu řádu a pak přijat návrh na 
usnesení: 
 
Usnesení MZ/2000/06/088 
MZ schvaluje vyhlášku č.4/2000 Požární řád s přijatými pozměňovacími návrhy. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
04.  Vstupy poslanců 
 

 9



 
    Ing. Zima  
• proběhlo jednání s ing. Minaříkem, který měl zájem koupit hotel Městský dvůr. Pan 

Minařík několikrát navrhnul snížení ceny a nakonec od koupi odstoupil. 
• v letošním roce se výrazně projevila nepřipravenost nájemce koupaliště TJ Jiskra Králíky 

na letní sezónu. Přestože město hradí největší provozní náklady, tj. vodu a el. energii, bylo 
koupaliště i v těch nejteplejších dnech zavřené. Další velká nespokojenost je se 
zaměstnáním pana Davídka jako správce koupaliště. Nelze připustit, aby občan, který 
hrubým způsobem neplní závazky vůči městu byl správcem městského majetku.    
 
 
Ing. Toman  

• TJ Jiskra má s městem uzavřenou smlouvu o zabezpečení rekreace pro  občany. Tím, že je 
koupaliště v horkých dnech zavřené, porušuje tuto smlouvu. 
 
 
Ing. Dostálek  

• děti se chodí koupat do rybníka, kde je však pro ně koupání velice    nebezpečné. 
     
 
     Ing. Šašek  
• nesouhlasí s personálním obsazením koupaliště a nemá možnost to nijak ovlivnit. 

 
MZ k tomuto bodu přijalo usnesení: 
Usnesení MZ/2000/06/090 
MZ vyslovuje nespokojenost s přípravou koupaliště na letní sezónu 2000, které 
provozuje TJ Jiskra Králíky. Současně MZ vyslovuje nesouhlas se zaměstnáním 
p. Davídka  při provozu koupaliště. 
Hlasování: 
12:2:0 

•  
• navrhl posunout termíny zasedání MZ ze třetího na čtvrtý týden v měsíci.  

V hlasování 13-0-1 přítomní s návrhem souhlasili. 
     
 
    PaedDr. Krsek  
• jak daleko jsou přípravy na vybudování sportovišť? 
    Ing. Zima – připravuje se smlouva na projektovou dokumentaci v částce několika set 
     tisíc  korun a pokoušíme se na sportoviště u bílé školy získat finanční prostředky, které  
     by byly s touto školou spojeny.   
 
      
     p. Macko  
• pozemek u pošty, je zarostlý a zanedbaný. Bylo by vhodné, aby jej pošta dala do pořádku. 
 
      
    p. Juránek  
• poděkoval všem, kteří se podíleli na oslavách 100 let železnice D.Lipka – Štíty. 
• požádal o opravu požární nádrže v D. Boříkovicích, která neplní svůj účel. 
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    Ing. Danielová  
• ve špatném stavu je také čekárna v Heřmanicích. 
• protože se výrazně změnil poměr odpadu z plastů proti papíru a sklu, bylo by vhodné tomu 

přizpůsobit i nádoby na odpad. 
 
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
 
  
zapsal L.Tóth  

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