
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 04 
Městského zastupitelstva  

ze dne 17.04.2000 

 

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

Omluven:  p.Zezulka, PaedDr. Krsek, p.Juránek, ing.Nedbal 
Za MěÚ:                        ing. Toman, pí Kubíčková, pí Pecháčková, 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 Schválení rozpočtu města na rok 2000 
      3.3 Restaurování památek v roce 2000 

        3.4 Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských   
škol a školních družin 

04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou ing. Rýc a ing. Danielová 
Zasedání zahájil ing.Zima. S navrženým 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 nemovitosti čp. 272 na st.p.č. 151/1 a st.p.č. 151/1 v k.ú. Králíky (hotel   
Městský Dvůr)  

Uvedené nemovitosti jsou připraveny k prodeji - byla stavebně a administrativně oddělena 
garáž a odstraněna zástava. Jediným vážným zájemcem je pan Ing. Zdeněk Minařík, Dolní 
Morava 4. Městu Králíky nic nebrání v uzavření řádné kupní smlouvy s termínem 
splatnosti kupní ceny při podpisu kupní smlouvy. Dle vyjádření zájemce může být koupě 
realizována v průběhu měsíce dubna 2000. 

 
Z diskuze: 
ing. Danielová – za jakou cenu se bude nemovitost prodávat? 
p. Škarka – je součástí prodeje i přilehlá garáž? 
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p. Macko – jaká doba splatnosti bude uvedena ve smlouvě?  
ing. Zima – nemovitost se prodává bez garáže za cenu 3,3 mil. Kč a tato částka bude složena 
při podpisu smlouvy.   
 
Usnesení MZ/2000/04/046 
MZ schvaluje prodej nemovitostí čp. 272 na st.p.č. 151/1 a st.p.č. 151/1 v k.ú. Králíky 
panu Ing. Zdeňku Minaříkovi, Dolní Morava 4, Králíky. 
Hlasování: 
11:0:0 

 
3.1. Záměr prodeje části pozemků p.p.č. 286/18 a p.p.č. 516/2 v k.ú. Dolní Lipka  

O koupi pozemků požádal pan MVDr. Král, Dolní Lipka 51 za účelem zřízení zahrady. 
Jedná se o část pozemku o výměře cca 500 m2. Odbor VTSM doporučil prodat pouze za 
účelem výstavby RD, MR souhlasila s prodejem upravené části pozemku. 

 
Usnesení MZ/2000/04/047 
MZ schvaluje záměr prodeje části pozemků p.p.č. 286/18 a 516/2 v k.ú. Dolní Lipka a 
ukládá záměr zveřejnit. 
11:0:0 

 

3.1.3 Záměr prodeje 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 
o výměře 26 m2 pod garáží, kterou žadatel vlastní. Odbor VTSM souhlasil s prodejem, MR 
souhlasí s prodejem. 

 
Usnesení MZ/2000/04/048 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 109 v k.ú. Dolní Lipka a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 

 

3.1. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1185 v k.ú. Heřmanice 

O koupi pozemku požádal pan Miroslav Exler, Králíky 553. Jedná se o pozemek vedený 
jako ostatní komunikace, okolní pozemky jsou ve vlastnictví žadatele. Odbor VTSM 
souhlasil s prodejem, nedoporučil prodat část mezi silnicí a potokem. MR souhlasí 
s prodejem části pozemku. 

 
Usnesení MZ/2000/04/049 
MZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1185 v k.ú. Heřmanice a ukládá 
záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
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3.1.1 Záměr prodeje nemovitosti na st.p.č. 152/3 a pozemků st.p.č. 152/2, 152/3 a 153/4 v k.ú. 
Králíky 

O koupi nemovitosti a pozemků požádala paní Mgr. Jiřina Klímová, Králíky 664. Jedná se 
o objekt bývalé pekárny v ulici V Bytovkách, v současné době slouží prostory jako sklad 
MěÚ. Paní Klímová předložila MR architektonický a podnikatelský záměr na úpravu 
prostor. Předložený záměr spolu s uvažovanou klientelou vytváří předpoklad pro 
charakteristickou klubovou atmosféru a MR souhlasí s realizací tohoto záměru. 

 
Z diskuze: 

p. Macko – pod touto nemovitostí jsou i sklepy sousedního domu. Budou se prodávat i 
tyto sklepy? 
pí Kubíčková – ano, součástí prodeje jsou i sklepy. 
ing. Strnad – součástí prodeje jsou i pozemky pod nemovitostí, které jsme prodali minule? 
ing. Zima – připravuje se novela zákona o prodeji nemovitostí, kde budou součástí prodeje 
i příslušné pozemky. Do budoucna by to znamenalo složitě napravovat majetkové vztahy 
s kupujícími.  
ing. Dostálek – souhlasí i s prodejem pozemků.  

 
Usnesení MZ/2000/04/050 
MZ schvaluje záměr prodeje nemovitosti na st.p.č. 152/3 a pozemků st.p.č. 152/2, 152/3 a 
st.p.č. 153/4 vše v k.ú. Králíky a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 

 
 
3.4 Schválení rozpočtu města na rok 2000 
Bod uvedl ing. Zima. 
Na minulém zasedání MZ byl uveden a předložen rozpočet města, který se následně vyvěsil a 
který také dvakrát projednávala finanční komise. 
Snažili jsme se dodržet několik základních principů při tvorbě rozpočtu:   
1. provozní výdaje se hradí z řádných příjmů 
2. investiční výdaje se musí krýt z kapitálových příjmů 
3. finanční prostředky z prodeje akcií použít na dohodnuté účely 
V předloženém rozpočtu není navržen příjem, který by zvyšoval dluhovou službu. Ta se 
počítá jinou metodikou pro potřeby úvěrů od bank a jinou pro získání dotací od státu. Proto 
existují dvě různá čísla pro výši dluhové služby.  
 
Z diskuze: 
ing. Danielová – finanční komise se sešla dvakrát. Prošli jsme celý rozpočet a každý měl 
možnost vznést svoje připomínky. Především se jednalo o tom, že: 
- v letošním roce jsou nižší příjmy ze stočného, což je dáno vyrovnáváním časového posunu 
plateb  
- nižší příjmy z pronájmu budov gymnázia, ZUŠ a zvl. školy kdy do rozpočtu musíme dát 
příjmy uvedené ve smlouvách. Ve skutečnosti nám však školský úřad tyto smlouvy neplní. 
- je velká částka na dopravní obslužnost, která je určena na krytí ztrát dopravcům. 
  ing.Zima – v celém okrese platí princip solidarity, kdy na krytí ztráty největšímu dopravci 
ČSAD BUS Ústí nad Orlicí se po jedné třetině podílejí stát, okres a sdružené prostředky všech 
měst a obcí. Mimo to na Králicku máme ještě dva dopravce, kterým také  z našeho rozpočtu 
hradíme rozdíl ztrát mezi nimi a ČSAD BUS. 
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- z loňského roku jsou ještě v rozpočtu některé neproplacené faktury za dostavbu jídelny a 
3,45 mil. za opravu ZUŠ 
-  je zde příspěvek okolním obcím na Územní plán 
pí Pecháčková – stát poskytuje nám, jako pověřenému úřadu, globální dotaci na různé účely 
(sociální dávky, živnostenský úřad, stavební úřad apod.). V této dotaci je také částka 5000,-
Kč na 100 obyv. na vypracování územních plánů obcí. Některé obce již své plány mají a 
Dolní Morava a Lichkov územní plány zpracovávají a o příslušnou částku si zažádaly. 
ing. Zima – měli bychom jim pomoci i když např. Dolní Morava v loni dostala větší částku, 
než kterou jsme byli povinni poskytnout. Mít vypracovaný územní plán je podmínkou pro 
žádosti o různé dotace a je i v našem zájmu, aby si okolní obce tyto žádosti podávat mohly. 
pí Pecháčková – v rozpočtu se neobjevily položky v příjmech a výdajích u správce budov a 
bytů. Ten v letošním roce bude  napojen na rozpočet města, pouze saldem a  jeho samostatný 
finanční výsledek na konci roku nesmí být záporný.  
ing. Dostálek – další připomínky z finanční komise se týkaly naplnění příjmů z prodeje 
nemovitostí a nevyrovnaných výdajů pro základní školy v přepočtu na jednoho žáka. 
ing. Zima – v letošním roce se bude realizovat mnoho rozpracovaných prodejů bytů a domů 
z minulého roku včetně těch velkých (bývalý úřad, Městský Dvůr apod.).  
Co se týká základních škol je bílá škola i jídelna zprovozněna a bude vyžadovat finanční 
prostředky převážně na provoz. Naproti tomu žlutá škola potřebuje mimo jiné také zvýšené 
prostředky na údržbu a opravu budovy. 
Mgr. Stejskal – letošní rok je první, kdy celý areál bude v provozu. Proto bylo složité 
odhadnout celoroční provozní výdaje. Pokud by však byly vyšší než se předpokládalo, 
budeme je řešit s městem v průběhu roku.    
ing. Dostálek – co v rozpočtu zahrnuje vodovod Červený Potok? 
ing. Zima – je potřeba přivést vodovod k několika domům na horním konci vesnice a vytyčit 
ochranné pásmo kolem vodního zdroje. 
p. Škarka – jakým způsobem se rozhoduje o opravách komunikací po povodních ? Některé 
úseky komunikací by se opravovat nemusely, jiné jsou zase ve velmi špatném stavu.  
ing. Zima – bezprostředně po povodních vznikl seznam poškozených komunikací s výší 
škody. Pouze na opravy komunikací z tohoto seznamu můžeme dostat dotaci od státu. Pak je 
potřeba se rozhodnout zda provedeme opravu provizorně zalepením děr, nebo vytvoříme 
souvislý asfaltový koberec a nebo provedeme celkovou rekonstrukci vozovky. 
 
Usnesení MZ/2000/04/051 
Městské zastupitelstvo schvaluje rozpočet Města Králíky na rok 2000 v celkové  výši: 
příjmy 58 231,10 tis. Kč, výdaje 58 581,80 tis. Kč a financování  350,70 tis. Kč. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
 
3.5 Restaurování památek v roce 2000 
Bod uvedl ing. Zima. 
Předložený seznam památek, které by se v letošním roce měly restaurovat za přispění 
finančních prostředků od státu obsahuje položky, na kterých je nutná spoluúčast města. 
Součet finančních požadavků od města však není stejný, který je uveden v rozpočtu a to 
z toho důvodu, že na restaurování sousoší Kalvárie je prováděna peněžní sbírka od občanů. 
Město přispěje pouze na opravu střechy domu čp. 276 na Velkém náměstí a na stavební 
úpravy podloubí. Podíl města na opravy ostatních památek uvedených v seznamu není nutný. 
       
 
Z diskuse:  

 4



ing. Rýc – vědí majitelé památek, že musejí být finančně připraveni podílet se na opravách 
památek?   
ing. Zima – ano 
 
Usnesení MZ/2000/04/052 
MZ schvaluje finanční podíly z rozpočtu města pro rok 2000 (jako grant programu 
regenerace i jako vlastníka památky) na obnovu státních kulturních památek v MPZ 
Králíky podle následující tabulky: 
 
NÁZEV PAMÁTKY PODÍL MĚSTA PODÍL STÁTU PODÍL VLASTNÍKA 
restaurování  sousoší Kalvárie  
r.č. 3942/8 

 44.000,- 154.000,-   22.000,- 

generální oprava střechy domu 
čp. 276,  r.č. 3951 v Králíkách  

 68.726,- 343.630,- 274.904,- 

stavební úpravy podloubí domu 
čp. 274, r.č. 3949 a čp. 275, r.č. 
3950 v Králíkách  

jsme vlastníky  55.000,-  55.000,- 

1 oltář a kazatelna v kostele 
Nanebevzetí P. Marie:   
r.č. 1834 - oltář Panny Marie 
r.č. 1830 - kazatelna 

restaurování památky  
- podíl  není  nutný  

277.370,- restaurování památky  
- podíl  není  nutný  

 
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.6 Vyhláška  
Bod uvedl p. Dobrohruška. 
Správní odbor předkládá MZ Vyhlášku o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních 
nákladů mateřských škol a školních družin, která je navržena v souladu se zákonem 
č.367/1990 Sb. o obcích a č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství. 
Předcházející vyhláška platila od roku 1998 a od té doby se několikrát měnila výše životního 
minima a výpočet dávek a příspěvků pro rodiny. Vyhláška stanovuje výši příspěvku na 
neinvestiční náklady v jednotlivých mateřských školách a školních družinách ve městě 
Králíky a integrovaných obcích. Ta však nesmí přesáhnou 30% celkových neinvestičních 
nákladů. Z podrobného výpočtu pak byly stanoveny následující příspěvky v jednotlivých 
zařízeních: 
 
MŠ Pivovarská 8,- Kč/den  MŠ Prostřední Lipka   7.- Kč/den 
MŠ Moravská  8,- Kč/den  Šk. družina ZŠ Moravská 4,- Kč/den   
MŠ Červený Potok 7,- Kč/den  Šk. družina ZŠ 5.května 4,- Kč/den 
 
Je třeba ještě upozornit, že na nákladech v MŠ Červený Potok se velkou měrou podílí obec 
Dolní Morava, která do této mateřské školy dováží děti. 
 
Usnesení MZ/2000/04/053 
MZ schvaluje vyhlášku č.3/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních 
nákladů mateřských škol a školních družin s účinností od 1.5.2000. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
 
 
04.  Vstupy poslanců 
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ing. Strnad – pozval všechny přítomné na divadelní představení Sluha dvou pánů, které 
zahraje obnovený králický divadelní soubor v sobotu 6.5. od 20,00 hodin. 
ing. Dostálek – Komise pro integrované obce navrhuje zřídit na podatelně přihrádky, kde se 
budou shromažďovat patřičné informace a jednotliví členové komise si je budou vyzvedávat.  
p. Škarka – na Prostřední Lipce jsou nevhodně umístěny skupinové poštovní schránky. 
ing. Šašek – celkem nová fasáda na muzeu je znehodnocena stékající vodou z měděných 
střech a říms. 
p. Macko – je určena částka v rozpočtu na propojení septiků i pro soukromníky? 
ing. Zima – částka v rozpočtu je určena na propojení městských bytů a domů. Ostatní 
majitelé domů si mohou zažádat o finanční půjčku z Fondu rozvoje bydlení. 
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
  
zapsal L.Tóth  

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