
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 05 
Městského zastupitelstva  

ze dne 15.05.2000 

 

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

Omluven:  p.Zezulka, pí Ettelová, p.Macko, MUDr.Bartáková, ing.Nedbal 
Za MěÚ:                        ing. Toman, pí Kubíčková, p.Čuma, p.Večeř  
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zpráva z jednání z městské rady 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 
      3.2 Hospodaření ČOV 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou ing. Strnad a PaedDr. Krsek 
Zasedání zahájil ing.Zima. S předloženým  programem 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 bytu č. 2 v čp. 497 a spoluvl. podílu pozemků st.p.č. 661 a p.p.č. 1024/4, 1024/5 
vše v k.ú. Králíky MR/2000/006/050, MZ/2000/02/008 

V souladu se schváleným postupem při prodeji bytů ostatním zájemcům byla zveřejněna 
podruhé nabídka prodeje neobsazeného bytu č. 2 v čp. 497 v Orlické ulici v k.ú. Králíky. MR 
rozhodovala ze dvou žadatelů, nejvyšší nabídka je 291.000,-- Kč od pana Oldřicha Krištofa, 
Heřmanice 99, MR souhlasí s prodejem. 
 
Usnesení MZ/2000/05/054 
MZ schvaluje prodej bytu č. 2 v čp. 497 a spoluvl. podílu pozemků st.p.č. 661, p.p.č. 
1024/4 a 1024/5 vše v k.ú. Králíky panu Oldřichu Krištofovi, Heřmanice 99 za kupní 
cenu 291.000,--Kč. 
Hlasování: 
10:0:0 
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3.1.2 Prodej bytu č. 5 v čp. 570 a spoluvl. podílu st.p.č. 678/1 v k.ú. Králíky 
MR/1999/038/0396, MR ze dne 28.04.2000, MR ze dne 12.05.2000 

V souladu se schváleným postupem při prodeji bytů ostatním zájemcům byla zveřejněna 
nabídka prodeje obsazeného bytu č. 5 v bytovém domě čp. 570 v ul. Plynárenská v Králíkách. 
Ze dvou žadatelů byla ve stanoveném termínu doručena 1 obálka a to od pana Pavla Kýra, 
Heroltice 8, Štíty. Nabídková kupní cena 62.607,--Kč. Po rozlepení obálky bylo 
konstatováno, že pan Kýr nabízí za uvedený byt 86.000,--Kč. MR k prodeji nepřijala 
usnesení. 
 
Z diskuze: 
ing.Zima – my jsme tento případ na MR dvakrát probírali a nepřijali jsme žádné usnesení. 
Bylo to proto, že z hlediska práva a předpisů je prodej obsazeného bytu v pořádku, ale 
v tomto případě jsme přihlíželi hlavně na hledisko etiky. Není to první případ prodeje 
obsazeného bytu, přesto jsme chtěli využít všechny možnosti jak pomoci současné nájemnici 
byt získat. Majetkový odbor jednal jak s nájemnicí, tak s jejími plnoletými dětmi o 
možnostech získat finanční prostředky, ale výsledek nebyl žádný. MR má v kompetenci 
takovéto případy řešit, ale chtěli jsme na MZ otevřít diskuzi na jeden typický případ prodeje 
obsazeného bytu. 
ing. Šašek – je to poslední prodávaný byt v tomto domě? 
pí Kubíčková – je to byt předposlední. V domě je osm bytů a i ten poslední se bude prodávat. 
ing. Šašek – teď je právě ta správná doba kdy by se měly byty prodávat  
ing.Danielová – současná nájemnice bydlí v bytě sama? 
pí Kubíčková – bydlí tam s jedním nezletilým synem, další dvě dospělé děti bydlí v Praze  
ing. Tóth – nájemnice má obavy, že by v důsledku např. ztráty zaměstnání nemohla půjčku 
splácet. Dalo se jí ze strany banky nějakým způsobem pomoci? 
ing. Dostálek – pokud v žádosti o půjčku není uvedeno datum ukončení pracovního poměru, 
nemůžeme přihlížet na to, že v budoucnu o práci může přijít. My jsme jednali s touto paní a 
jedním synem a půjčka se poskytnout mohla, ale děti jí nechtěli na půjčku ručit. Těžko šel 
poskytnout hypoteční úvěr, který je složitý, ale mohlo se poskytnou stavební spoření. 
ing. Zima – z procedurálního hlediska bychom dnes měli rozhodnout o tomto případu. 
Musíme si však uvědomit, že naším rozhodnutím vytváříme do budoucna precedens o prodeji 
bytů. 
ing. Dostálek – pokud jsme to nechali dojít až do stadia výběrového řízení, nebylo by vhodné 
v této chvíli prodej zastavit.          
ing. Strnad – stal se již případ, kdy po rozlepení obálky se zájemci byt neprodal? 
pí Kubíčková – takový případ se ještě nestal 
 
Usnesení MZ/2000/05/055 
MZ schvaluje prodej bytu č. 5 v čp. 570 a spoluvl. podílu st.p.č. 678/1 v k.ú. Králíky 
panu Pavlu Kýrovi, Heroltice 8, Štíty. 
Hlasování: 
9:0:1 

 

3.1.3 Prodej bytového domu čp. 311 na st.p.č. 924/1, st.p.č. 924/1 a p.p.č. 2239/1 v k.ú. 
Králíky 

V souladu se schválenou směrnici MZ projevili zájem o koupi bytového domu do 
podílového spoluvlastnictví manželé Moravcovi a manželé Novotní, Králíky 311. MR 
souhlasí s prodejem. 
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Usnesení MZ/2000/05/056 
MZ schvaluje prodej bytového domu čp. 311 na st.p.č. 924/1, st.p.č. 924/1 a p.p.č. 2239/1 
vše v k.ú. Králíky do podílového spoluvlastnictví manželům Aleně a Stanislavu 
Novotným a manželům Marii a Otakaru Moravcovým, všichni bytem Králíky 311. 
Hlasování: 
10:0:0 

 

3.1.4 Prodej nemovitosti čp. 482 na st.p.č. 623, st.p.č. 623 v k.ú. Králíky 

O koupi nemovitostí požádal pan PharmDr. Zdeněk Obr, Choceň 623 za účelem bydlení a 
podnikání. Žadatel je připraven zaplatit kupní cenu při podpisu kupní smlouvy. Nabídková 
kupní cena je ve výši 1.300.000,-- Kč, záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. MR 
s prodejem souhlasí. 

 
Z diskuze: 

ing.Šašek – ta nemovitost už je prázdná, nebo tam ještě někdo bydlí? 
pí Kubíčková – je prázdná. Okolní zahrada je ve vlastnictví Pozemkového fondu. 
ing. Danielová – jaké podnikání tam bude provozováno? 
pí Kubíčková – lékárna 
 
Usnesení MZ/2000/05/057 
MZ schvaluje prodej nemovitosti čp. 482 na st.p.č. 623 a st.p.č. 623 v k.ú. Králíky panu 
PharmDr. Zdeňku Obrovi, Choceň 623. 
Hlasování: 
9:1:0 
 

3.1.5 Prodej pozemku p.p.č. 651/37 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku požádal pan Jaroslav Langhans, Králíky 816 k výstavbě rodinného 
domku. Jedná se o pozemek o výměře 991 m2, záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/2000/05/058 
MZ schvaluje prodej pozemku p.p.č. 651/37 v k.ú. Králíky panu Jaroslavu Langhansovi, 
Králíky 816. 
Hlasování: 
10:0:0 

 
3.1.6 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 1330 a 1331 v k.ú. Horní Lipka 

Pan Vladimír Myslivec, Havlíčkův Brod v roce 1999 uzavřel s Městem Králíky nájemní 
smlouvu na pozemky p.p.č. 1330 a 1331 v k.ú. Horní Lipka. Má zájem tyto pozemky 
koupit, zejména p.p.č. 1330, jedná se o bývalou cestu přilehlou k nemovitosti, kterou 
vlastní. Vzhledem k finančním problémům navrhuje Městu Králíky směnu pozemků, které 
vlastní o celkové výměře 4719 m2. Odbor VTSM navrhuje pozemky prodat, navrženou 
směnu nedoporučuje (nevhodné pozemky), MR souhlasí s prodejem za upravenou kupní 
cenu 15,-- Kč/m2  + náklady spojené s převodem.  
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Z diskuze: 
ing.Danielová – o kolik se jedná m2 ? 
pí Kubíčková – obě parcely mají přibližně 640 m2 
p. Juránek – kudy jezdil doposud ke své chalupě a chce celou cestu? 
pí Kubíčková – okolo bývalé cesty vlastní pozemky a chtěl by je scelit. 

 
Usnesení MZ/2000/05/059 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 1330 a 1331 v k.ú. Horní Lipka a ukládá 
záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
10:0:0 

 

3.1.7 Záměr prodeje pozemků u řadových domů čp. 728 až 733 v ul. Vl. Vančury, Králíky 

Katastrální úřad Ústí nad Orlicí upozornil MO, že vztahy pozemků řadových domů v ulici 
Vl. Vančury nejsou v pořádku. V současné době jsou již GP vyjádřeny vlastnické vztahy 
ke stavu užívání. V majetku Města Králíky jsou pozemky původní plánované obslužné 
cesty a pozemky před domky u komunikace. MR rozhodla prodat jednotlivým uživatelům 
pozemky za kupní cenu 70,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem. MO projednal 
s jednotlivými vlastníky řadových domů vlastnické vztahy a stanovisko MR. Jednotliví 
vlastníci navrhli Městu Králíky, aby původní obslužnou cestu město směnilo 
s jednotlivými vlastníky současné obslužné cesty. Odbor VTSM nedoporučuje směnu 
pozemků, jedná se o obslužnou cestu pouze pro potřeby vlastníků řadových domů, MR se 
směnou nesouhlasí  a potvrzuje své rozhodnutí.  

 
Usnesení MZ/2000/05/060 
MZ schvaluje záměr prodeje 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 a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
10:0:0 

 

3.1.8 Restituční nárok paní Anny Dostálkové, Dolní Boříkovice 26 

Dne 03.05.2000 proběhlo jednání majetkového odboru a právního zástupce Města Králíky 
s restituentkou paní Dostálkovou o vzájemném vyrovnání a právním vypořádání. MR 
souhlasí s předloženým postupem. 

 
Usnesení MZ/2000/05/061 
MZ schvaluje dohodu o vzájemném vyrovnání a právním vypořádání: 

a) Část restitučního nároku, o kterém již bylo rozhodnuto Okresním pozemkovým       
úřadem a rozhodnutí bylo potvrzeno Krajským soudem v Hradci Králové, od paní   
Dostálkové vykoupit. 

b) Na část pozemků, o kterých zatím nebylo rozhodnuto, bude po vzájemném vyrovnání  
stažen restituční nárok. 

c)  Vyrovnání navrhnuto ve výši 80,-- Kč/m2. 
Hlasování: 
10:0:0 
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3.1.9 Nabídka prodeje bytu podle MR/2000/010/0100 
Majetkový odbor v souladu se schváleným postupem při prodeji jednotlivých bytů, domů 
nebo jejich částí ostatním zájemcům předložil ke schválení nabídku prodeje bytu č. 2 v čp. 
594 v ulici Nové Domovy v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 73.069,-- Kč (byt je 
obsazen nájemníkem). MR uložila MO předložit prodej k diskusi na MZ. 

 
Usnesení MZ/2000/05/062 
MZ již jednou rozhodlo o prodeji bytů podle zákona č. 72/1994 Sb. v čp. 594 v ulici Nové 
Domovy v k.ú. Králíky a doporučuje MR schválit nabídku prodeje tohoto bytu ostatním 
zájemcům  a zveřejnit tuto nabídku. 
Hlasování: 
9:1:0 

 

3.1.10 Dopis pana Zdeňka Pohla, Králíky 331 
Na základě usnesení MZ vymáhal MO dlužnou částku - smluvní pokutu a v této věci byl 
uzavřen soudní smír, tzn. souhlasný projev vůle obou účastníků. Rozsudek nabyl právní 
moci, tudíž je konečný.  
V roce 1996 si pan Zdeněk Pohl požádal o koupi pozemku, kupní smlouva byla sepsaná, 
dle vyjádření právního zástupce byl právní úkon vykonán. Katastrální úřad Ústí nad Orlicí 
zastavil řízení ve věci vkladu vlastnického práva z důvodu nedoložení nabývací listiny k 
části pozemku. Dle vyjádření právního zástupce jsou manželé Pohlovi a Maixnerovi stále 
ještě dlužníky, a to na základě uzavřeného smíru jsou povinni zaplatit náklady řízení ve 
výši 23.050,--Kč na účet právního zástupce, nebrání se případnému zápočtu vzájemných 
pohledávek. 

 
Z diskuze: 
ing.Zima – na zasedání MR jsme se zabývali dopisem adresovaným MZ, na který jsme 
požádali MO vypracovat stanovisko. Postoj k dopisu lze zaujmout ve dvou rovinách. A to, 
věcně správní, ve kterém byly dodrženy všechny právní kroky a termíny. Případný zápočet 
vzájemných pohledávek lze s naším právním zástupcem dohodnout. Druhá rovina je morální, 
kdy úředníci MěÚ mohli více komunikovat a nabádat p.Pohla, že se blíží různé platební 
termíny. V žádném případě však nemáme pocit, že bychom měli ubližovat podnikatelům nebo 
je dokonce likvidovat. V posledním období jsme však začali silný útok na neplatiče 
nájemného, služeb apod., protože není možné aby velká skupina slušných lidí si své závazky 
plnila a druhá menší skupina obyvatel byla vůči městu delikventní.     

 
Závěr: MZ projednalo dopis p. Pohla a k tomuto bodu nepřijímá žádné usnesení.   
 

3.2 Hospodaření ČOV 
      Tento bod přednesl p.Večeř. 
 
Technologie čištění a všechny funkce čističky jsou v normálním projektovaném stavu a v 
současné době nevykazuje žádné větší provozní problémy. V loňském roce proteklo ČOV 
456tis.m3 vody což znamená, že proti provoznímu řádu je to 123% a je přetížená. Účinnost 
čističky pak je kolem 99%. Z celkového množství 456tis. m3 je zpoplatněno 185 tis.m3 což je 
asi 40%, zbytek tvoří tzv.balastní vody, to jsou vody, které přitékají do kanalizace čisté. Ty se 
dostávají do kanalizace tím, že v blízkosti potrubí vyvěrají spodní prameny a kanalizační 
potrubí působí jako odvodňovací drenáž. V podstatně menší míře pak balastní vody tvoří vada 
dešťová. Ve skutečnosti bychom se měli dostat na hodnotu alespoň 55% zpoplatněné vody.      
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Z diskuze: 
ing.Danielová – znamená to, že budeme muset přebudovat kanalizaci? 
ing.Zima – neznamená to přebudovat celou kanalizaci, ale utěsnit asi na čtyřech místech 
potrubí, kudy voda prosakuje. Druhá věc, kterou způsobují tyto vody je ta, že snižují poměr 
nečistot v nevyčištěné a vyčištěné vodě. To má za následek to, že ve skutečnosti má ČOV jiné 
parametry než předpokládal projekt a nesplňuje limity pro přiznání dotace. 
p.Večeř – při výpočtech se pak vychází ze skutečného množství protečené vody a v přepočtu 
na m3 vody neodstraníme potřebné množství nečistot.       
Náklady na provoz ČOV v loňském roce činily 854 tis. Kč. Z toho mzdy činily 45%, el. 
energie 42% a zbytek tvoří pojištění a provozní materiál. Náklady na provoz se v dalších 
letech výrazně zvyšovat nebudou, ale budou se postupně zvyšovat náklady na opravy a 
údržbu. Další výdaje budou nutné, podle připravovaného zákona, na ukládání a kompostování 
kalů. Když se pak spočítají pouze přímé náklady na vyčištění m3 je tato cena 1,87 Kč, cena za 
vyčištění zpoplatněné vody je 4,62 Kč.  
ing. Zima - dalšími náklady jsou úvěry, které jsou rozděleny do tří částí. První je částka 12 
mil Kč z našeho rozpočtu, potom je 24 mil Kč bezúročný úvěr a poslední je 24 mil Kč 
nenávratná dotace. K těmto nákladům je potřeba připočítat odpisy, které vycházejí z ceny 
díla. Stočné by tedy mělo být takové, aby nám po určité době vrátilo všechny náklady a 
vytvářelo finanční rezervu na zajištění opravy a údržby. Tím je potřeba říct a avizovat 
dopředu, že by v nejbližší době mělo dojít k určitému nárůstu ceny stočného.    
p.Čuma – další velké náklady spojené s ČOV jsou každoročně z rozpočtu města dávány do 
budování kanalizačních sběračů a údržby potrubí.         
ing. Dostálek – jak se bude technicky řešit oddělení dešťové a znečištěné vody? Budou se 
stavět souběžně dvě potrubí? 
p.Čuma – dvě souběžná potrubí se staví jen v některých městech ve výjimečných případech, 
např. v lázních. Problém v dešťové vodě celkem není, protože prší jen nepatrný čas z celého 
roku. Problém je s netěsným potrubím, které propouští velké množství vody neustále 24 hodin 
za den.  
p. Jungvirt – neuvažovalo město zda by nebylo výhodnější předat celou kanalizaci i ČOV 
organizaci, která by to spravovala? 
ing. Zima – máme propočítáno, že by bylo výhodnější se naopak vyvolnit z VAK Jablonné 
s vodovody a převést zpět na město Králíky. To by si vyrábělo i čistilo vlastní vodu. Tím by 
se ušetřilo asi 1/3 nákladů. Je to z toho důvodu, že VAK Jablonné přebírá nové čističky 
zatížené úvěry a celkové náklady rozpouští mezi své společníky.  
PaedDr. Krsek – co brání tomu, abychom se vyvázali z VAK Jablonné? 
ing. Zima – při vstupu jsme jako město neměli servisní zázemí a zvažovali jsme do jaké míry 
nám bude VAK prospěšný. V současné době je téměř nemožné vystoupit, snad jen v případě, 
že by náš podíl koupili naši společníci. Tak jak se zvyšuje celkový majetek VAKu, tak se také 
snižuje náš podíl v a.s.      
 
K tomuto bodu MZ nepřijalo žádné usnesení. 
 
04.  Vstupy poslanců 
 
ing. Rýc – jak se bude postupovat s polorozbořenými domy naproti ÚP a p. Holuba v ulici 
Dlouhá? 
p.Čuma – jediný kdo může s majitelem komunikovat o odstranění stavby je stavební úřad. 
Majitel však žádné dopisy nepřebírá a je problém jej dostihnout. Řešení může být i takové, že 
demolici provedeme na vlastní náklady a po něm se budeme domáhat jeho zaplacení. Tam 
však hrozí nebezpečí, že by mohl uplatňovat škody na majetku.  
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ing. Zima – my máme vedle tohoto domu pozemek.Úvaha byla taková, že by se oba pozemky 
scelily a na nich by se vybudovala pasáž, taková která by architektonicky zapadla do ulice. 
My jsme tento návrh předložili p. Holubovi s tím, že bychom se domluvili na určité 
spolupráci realizace. Bohužel však k ní zatím nedošlo a s p. Holubem se už nic společně dělat 
nebude. 
Druhý dům naproti ÚP jsme se pokoušeli několikrát prodat, ale každý zájemce jej chtěl 
přestavět a tím narazili na velmi silný odpor památkářů. Záměr jak využít tento dům by byl, 
ale celá rekonstrukce se zachováním stavebních dispozic by stála přes 5 mil Kč.   
ing. Tóth – pozval všechny přítomné na setkání s občany Villmaru, které se uskuteční 
1.června v sálu ZUŠ.  
ing. Strnad – pozval všechny na divadelní představení Sluha dvou pánů, které zahrají králičtí 
ochotníci. 
ing. Toman – před několika lety byly zřizovacími listinami zřízeny příspěvkové organizace. 
Protože v některých z nich nejsou přesné údaje, je třeba je doplnit. 
 
Usnesení MZ/2000/05/064 
MZ upravuje podle zákona o obcích 367/91 Sb. v platném znění, zřizovací listiny 
příspěvkových organizací vydaných dne 4.12.1991 takto: 
 
1)   Klub Na Střelnici 
      v bodě b) sídlo organizace: Karla Čapka 374, Králíky 561 69  

v bodě d) označení statutárních orgánů: ředitel Ing. Pavel Strnad 
 v bodě e) vymezení majetku: MZ svěřuje organizaci do správy z vlastnictví obce  

veškerý movitý majetek vedený v účetní evidenci Klubu Na Střelnici 
Králíky ke dni 31.12.1991.  

 
2)   Technické služby Města Králíky 
      v bodě b) sídlo organizace: Růžová 462, Králíky 561 69  

v bodě d) označení statutárních orgánů: ředitel Josef Knetig 
 v bodě e) vymezení majetku: MZ svěřuje organizaci do správy z vlastnictví obce  

veškerý movitý majetek vedený v účetní evidenci Technických služeb 
Města Králíky ke dni 31.12.1991.  

 
3)   Městská knihovna Králíky 
      v bodě b) sídlo organizace: Velké náměstí 273, Králíky 561 69  

v bodě d) označení statutárních orgánů: ředitelka  Ivana Marečková 
 v bodě e) vymezení majetku: MZ svěřuje organizaci do správy z vlastnictví obce  

veškerý movitý majetek vedený v účetní evidenci Městské knihovny 
Králíky ke dni 31.12.1991.  

 
4)   Městské muzeum Králíky 
      v bodě b) sídlo organizace: Velké náměstí 365, Králíky 561 69  

v bodě d) označení statutárních orgánů: ředitel Ivo Pecháček 
      v bodě e) vymezení majetku: MZ svěřuje organizaci do správy z vlastnictví obce  

veškerý movitý majetek vedený v účetní evidenci Městského muzea 
Králíky ke dni 31.12.1991. 

Hlasování: 
10:0:0  
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p. Juránek – zastávka v Prostřední Lipce je ve špatném stavu 
                    - prohloubení koryta v Prostřední Lipce u domu naproti rodiny Berkových 
                    - co se děje s lidmi, kteří neplatí za likvidaci TKO  
                    - lze z rozpočtu vyčlenit nějaké prostředky na dobudování klubovny na H. Lipce? 
ing. Zima – opravy zastávek na vesnicích jsou plánovány a mezi prvními bude v Pr. Lipce. 
Peníze na kulturní místnosti na vesnicích v rozpočtu jsou. Není však konkrétně určeno kolik 
do které bude investováno.    
   
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
  
zapsal L.Tóth  

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