
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 03 
Městského zastupitelstva  

ze dne 20.03.2000 

 

Přítomní členové MZ:  Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, ing. Danielová, 
                                        p.Macko, p.Juránek, , MUDr.Bartáková, ing. Šašek, ing.Dostálek, 

p.Škarka, ing.Nedbal, ing. Strnad 
Omluven:  ing. Rýc, p.Zezulka 
Za MěÚ:                        ing. Toman, pí Kubíčková, 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 Pohledávky ze firmou VEMI 
      3.3 Uvedení návrhu rozpočtu na rok 2000 
      3.4 Prodej akcií ČSAD 
      3.5 Účast města na oslavách 100. výročí železnice Dolní Lipka - Štíty 
      3.6 Rozdělení půjček z FRB 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou ing. Nedbal a pí Ettelová 
Zasedání zahájil ing.Zima. Do programu mezi body 3.2. a 3.3. navrhl vložit bod Výsledky 
hospodaření za rok 1999. S navrhnutou 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 Prodej nemovitosti čp. 449 na st.p.č. 595, st.p.č. 595 a p.p.č. 651/7 v k.ú. Králíky 
Realitní kancelář Stavoinvesta Ústí nad Orlicí sdělila MO vážného zájemce o koupi výše 
uvedených nemovitostí. Nemovitosti Město Králíky nabízí již delší dobu za nabídkovou 
kupní cenu ve výši 1.200.000,-- Kč. O koupi nemovitostí požádali manželé Kališovi, Praha 
10, kteří požádali realitní kancelář o rezervaci a složili zálohu. 

 
Z diskuze: 
pí Ettelová – je dobře, že se opět prodala další nemovitost 
p. Juránek – neměla o tuto nemovitost zájem německá firma jejíž jednatelem je pan 
Schrame? 
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pí. Kubíčková – o tuto nemovitost měla zájem německá firma, ale v termínu se neozvala a do 
realitní kanceláře se nedostavila   
 
Usnesení MZ/2000/03/032 
MZ schvaluje prodej nemovitosti čp. 449 na st.p.č. 595, st.p.č. 595 a p.p.č. 651/7 v k.ú. 
Králíky manželům Lence a Jaroslavu Kališovým, Na Groši 1155, Praha 10. 
Hlasování: 
13:0:0 

 

3.1.2 Prodej pozemků p.p.č. 494/1 a 507/1 v k.ú. Králíky - změna kupujícího 
MZ/1999/14/150 

MZ schválilo dne 20.12.1999 prodej uvedených pozemků panu Miroslavu Zerzánovi ml. 
Králíky 891. Z rodinných důvodů požádal o změnu kupujícího - na rodiče Olgu a 
Miroslava Zerzánovi, Králíky 891. MR souhlasí se změnou kupujícího. 

 
Usnesení MZ/2000/03/033 
MZ schvaluje prodej pozemků p.p.č. 494/1 a 507/1 v k.ú. Králíky manželům Olze a 
Miroslavu Zerzánovým, Králíky 891. 
Hlasování: 
13:0:0 

 

3.1.3 Záměr prodeje p.p.č. 651/37 v k.ú. Králíky 
O koupi pozemku požádal už v roce 1997 pan Jaroslav Langhans, Králíky 816 k výstavbě 
rodinného domku. V průběhu roku 1999 začal MO vyjasňovat vlastnické vztahy 
k pozemkům v celé lokalitě zahrádek v ulici Aloise Jiráska. Dle ÚP je pozemek určen 
k zastavění, architekt města předložil návrh řešení zástavby daného území a MR souhlasila 
se zástavbou dvou samostatně stojících rodinných domků v ulici A. Jiráska a bytového 
domu v ulici Nové Domovy. 

V současné době je pozemek p.p.č. 651/37 o výměře 991 m2 již zaspán na LV 10001 a je 
možné ho prodat, zároveň pozemky užívá Český zahrádkářský svaz Králíky na základě 
smlouvy ze dne 26.01.1982 bezplatně na dobu 50 let s výpovědní lhůtou 2 roky. MR 
souhlasila s vypovězením smlouvy o dočasném užívání pozemku svazu zahrádkářů od 
01.04.2000, prodat pozemek žadateli s břemenem a upravila cenu pozemku na 150,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem. Na pozemek se vztahuje usnesení MZ č. 42/93 a 
26/96 o bonifikaci. 

 
Z diskuze: 
ing.Danielová – na schůzi zahrádkářů bylo řečeno, že chtějí trvat na dvouleté výpovědní 
lhůtě. 
 
 
Usnesení MZ/2000/03/034 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 651/37 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.4  Zrušení bonifikace u stavebních pozemků pro rodinné domky 
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MO navrhuje zrušení usnesení MZ č. 42/93 a 26/96 vztahující se k bonifikaci u stavebních 
pozemků pro rodinný domek, která byla přiznávána po vydání stavebního povolení. 
Bonifikace se nebude projednávat u nově přijatých žádostí doručených po dni přijetí tohoto 
usnesení MZ.  

Z diskuze: 
ing. Zima – tato bonifikace byla přijata před mnoha lety proto, aby se v Králíkách rozjela 
bytová výstavba především v ulici Kosmonautů. Do této ulice byly vynaloženy velké 
finanční prostředky na vybudování základní technické vybavenosti a bylo nutné občany 
v této lokalitě motivovat pro výstavbu rodinných domků.  
ing.Nedbal –odejme se bonifikace i těm, kteří si již pozemky koupili a ještě nezačali 
stavět? 
ing. Zima – vztahovalo by se to na pozemky projednávané k prodeji po tomto dni. 
Všichni, kteří si do dnešního dne podali žádost o koupi pozemků, by na bonifikaci nárok 
měli. 
 

Usnesení MZ/2000/03/035 
MZ ruší usnesení MZ č. 42/93 a 26/96 o přiznávání bonifikace u stavebních pozemků pro 
rodinné domky. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.5 Záměr prodeje části pozemku dílu ”c” st.p.č. 1240 v k.ú. Králíky 

O koupi části pozemku požádal pan Petr Grus, Žamberk 1334. Jedná se o zastavěnou 
plochu pod garáží ve Hřbitovní ulici. Navrhovaná cena 100,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. MR souhlasí s prodejem. 

 
Usnesení MZ/2000/03/036 
MZ schvaluje záměr prodeje části pozemku dílu ”c” st.p.č. 1240 v k.ú. Králíky a ukládá 
záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.1.6 Záměr prodeje nemovitosti čp. 482 na st.p.č. 623 a st.p.č. 623 v k.ú. Králíky 
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MO navrhl nabídnout k prodeji uvedené nemovitosti. Jedná se o nemovitost se stavební 
parcelou (bývalá pošta), zahrada je ve vlastnictví PF ČR. MR s návrhem souhlasí, MO 
navrhuje stanovit nabídkovou kupní cenu ve výši odhadní, t.j. 1.300.000,-- Kč.  
 

Z diskuze: 
ing. Zima – s touto nemovitostí byl původní záměr takový, že by se dal k dispozici 
investorovi, který by v Králíkách vytvořil pracovní příležitosti. Bohužel se to však 
nepodařilo. Tato budova stárne a není důvod ji mít dále ve svém majetku. 
ing. Strnad – jsou známy zájemci o tuto nemovitost? 
pí Kubíčková – písemnou žádost nikdo nepodal, protože ještě není schválen záměr 
prodeje a ústně se ptali tři zájemci.  
ing. Tóth – bude se prodávat přes realitní kancelář, nebo ji bude nabízet město? 
ing. Zima – přes realitní kancelář jsme prodávali pouze domy těžko prodejné, tento zatím 
bude nabízet město.  

 
Usnesení MZ/2000/03/037 
MZ schvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 482 na st.p.č. 623 a st.p.č. 623 v k.ú. 
Králíky a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

 
3.1.7 Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 294/12 v k.ú. Dolní Lipka 

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice nabídla Městu Králíky uvedený pozemek 
- komunikaci bezúplatně převést z důvodu nepotřebnosti. Jedná se o pozemek o výměře 
1577 m2. 

 
Usnesení MZ/2000/03/038 
MZ schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 294/12 v k.ú. Dolní Lipka na Město 
Králíky. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.1.8 Nabídka prodeje nemovitostí 

Město Králíky již delší dobu nabízí přes realitní kancelář Stavoinvesta Ústí nad Orlicí 
nemovitost čp. 303 na st.p.č. 332 a st.p.č. 332 v k.ú. Králíky (bývalý bufet) za nabídkovou 
kupní cenu 1.500.000,-- Kč. Zájemce zatím není. 

Dále Město Králíky nabízí nemovitost čp. 310 na st.p.č. 740, st.p.č. 740, p.p.č. 1046/95 a 
p.p.č. 1046/96 v k.ú. Králíky (bývalá prodejna potravin) za nabídkovou kupní cenu 
1.700.000,-- Kč. Zájemce zatím není. 

MO navrhuje v obou případech snížit nabídkovou kupní cenu na částku 1.100.000,-- Kč. 

 
Z diskuse:  
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ing. Zima – oba dva domy lze těžko prodat za nabídkovou kupní cenu, protože oba mají 
určité nevýhody: nemovitost č.p. 310 má speciální vnitřní vybavení. Nahoře zařízení 
k prodeji potravin a dole řeznictví a je bez bytu. 
Druhá budova má tu nevýhodu, že leží uprostřed poměrně frekventovaných ulic a nepatří 
k ní žádná zahrada. Má však prázdný velký byt.     
ing. Danielová – je udělán odhad za kolik by se daly obě nemovitost prodat? 
ing. Zima – cena 1.100.000,- Kč je cena, na které se ujednotily odbory MÚ, nebo pak 
zazněl ještě návrh na postupné snižování ceny.  
ing. Nedbal – neprojevil někdo zájem o pronájem? 
ing. Zima – o pronájem zájem není i když jsme nabízeli různé typy splátek. Důvodem jsou 
nutné velké investice ze strany nájemců k přebudování vnitřních prostor.  

     ing. Danielová – platí se realitní kanceláři poplatek z původní ceny nebo z ceny prodejní? 
      pí Kubíčková – platí se z prodejní ceny. My pouze zašleme usnesení o snížení ceny. 
     MUDr. Bartáková – snížení ceny je rozumné řešení, protože se nám nedaří prodat tyto                        

domy již poměrně dlouho. 
 
Usnesení MZ/2000/03/039 
MZ souhlasí se snížením nabídkových kupních cen u nabízených nemovitostí čp. 303 a 
čp. 310 v k.ú. Králíky u obou nemovitostí ve výši 1.100.000,-- Kč. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.2. Pohledávky za firmou VEMI, s.r.o., Praha 2 
Na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze se konkurs na majetek spol. 
s r.o. VEMI, Praha 2 zrušuje pro nedostatek majetku. Městu Králíky společnost dlužila 
částku 10.229,-- Kč + náklady řízení 3.420,-- Kč za pronájem nebytových prostor v čp. 
331 v Králíkách za období od 01.03.1992 do 17.08.1992. Město Králíky tímto nedosáhlo 
uspokojení pohledávky. 

 
Usnesení MZ/2000/03/040 
MZ bere na vědomí rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze a ukládá vyřadit 
pohledávku za firmou VEMI, s.r.o., Praha z pohledávek Města Králíky. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.3 Výsledky hospodaření za rok 1999 
Bod uvedl ing. Zima. 
Výsledky hospodaření za rok 1999 lze shrnout do několika základních údajů. Plán příjmů 
v roce 1999 byl 63,015 mil Kč, skutečnost byla 92,568 mil Kč. Plán výdajů byl 56,652 mil Kč 
a skutečnost pak byla 83,141 mil Kč, ke kterému však ještě musíme přičíst financování. 
Čerpání v procentech je vztaženo k upravenému rozpočtu a činí v příjmech 101,35% a ve 
výdajích 100,81%. 
 
Usnesení MZ/2000/03/041 
MZ schvaluje výsledky hospodaření města za rok 1999. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.4  Uvedení návrhu rozpočtu na rok 2000 
Bod uvedl ing. Zima. 
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Předkládáme návrh rozpočtu, který se nejdříve projedná a zveřejní a pak se teprve po nejméně 
15-ti dnech může schválit. 
Rozpočet se v příjmové části skládá ze čtyř bloků: daňové příjmy, nedaňové příjmy, dotace a 
kapitálové příjmy. Naší snahou musí být pokrytí všech provozních nákladů, příspěvků 
rozpočtovým organizacím,  školám apod. pouze z daňových a nedaňových příjmů. Dotace na 
dávky sociální pomoci jsou příjmem od státu a ve stejné výši je musíme i vyplatit. V tomto 
případě se příjmy rovnají výdajům. Kapitálové příjmy by měly být určeny výhradně na 
investice. V opačném případě, kdybychom kapitálové příjmy použili na provozní výdaje, 
vědomě snižujeme hodnotu majetku města.  
Při sestavování rozpočtu byl prvotní rozdíl mezi potřebami na výdaje a možnostmi příjmů až 
22 mil Kč. Museli jsme tedy omezit především provozní i investiční výdaje a hledali jsme 
zdroje příjmů. Dnes předkládáme rozpočet vyrovnaný, který obsahuje ze státního rozpočtu 
pouze dotace na sociální dávky a nepočítá se v něm se zahájením velké investiční akce. 
V průběhu roku však ještě bude docházet k různým rozpočtovým opatřením a to jak na straně 
příjmů, tak i na straně výdajů.  
Než bude tento rozpočet přijat na dubnovém zasedání MZ, je potřeba ještě dnes přijmout 
usnesení o prodloužení rozpočtového provizoria o jeden měsíc. 
 
Z diskuze: 
p. Juránek – je dobře, že se podařilo sestavit a předložit zastupitelstvu rozpočet vyrovnaný.  
ing. Zima – rozpočet je vyrovnaný a přitom ”zdravý”. Nezvyšuje zadluženost města, která je 
na přijatelné míře a tvoří ji jen dlouhodobé úvěry. Navíc v něm nejsou zahrnuty skryté příjmy, 
např. 2,5 mil za ČOV, nebo doplatek za bílou školu, které se nemohou předem rozpočtovat.  
p. Juránek – jak daleko povede plynofikace ve směru na Dolní Lipce?  
ing. Zima - hlavní řád povede do učiliště. Podle finančních možností bude pokračovat dále 
směrem k bytové zástavbě, tak aby se mohli připojit i domácnosti. Letos však 
nepředpokládáme, že by k propojení na domácnosti mohlo dojít. 
PaedDr. Krsek – i když bylo původně zamýšleno s rozpočtem, který by byl trochu 
”oddechový”, mohou se v průběhu roku naskytnout příležitosti pro získání různých typů 
dotací a může se zahájit i nějaká investiční akce. 
 
  
Usnesení MZ/2000/03/042 
MZ schvaluje prodloužení rozpočtového provizoria do konce dubna 2000. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.5 Prodej akcií ČSAD 
V ČSAD došlo ke změně podoby akcií ze zaknihovaných akcií na akcie listinné. ČSAD nás 
vyzvalo, abychom si tyto akcie vyzvedli a zároveň nabídlo jejich odkoupení za 180,- 
Kč/akcii. Protože vlastníme pouze 107 akcií ČSAD, za které bychom obdrželi asi 19.200,- Kč 
a je malá naděje, že by se v budoucnu vyplácely vysoké dividendy, MR doporučuje tyto akcie 
prodat.  
U České spořitelny bychom při dnešním kurzu 210,- Kč za akcii obdrželi asi 670.000,- Kč. 
Tam lze doporučit s jejich prodejem ještě počkat.  
 
Z diskuse:  
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pí Ettelová – navrhuje akcie prodat, protože drobným akcionářům nabízí ČSAD pouze 55,-
Kč za akcii. 
ing. Nedbal – souhlasí s prodejem akcií. Navrhuje napsat do usnesení i počet prodávaných 
akcií. 
 
Usnesení MZ/2000/03/043 
MZ souhlasí s prodejem 107 akcií ČSAD Ústí nad Orlicí za cenu 180,- Kč za akcii.  
12:0:0 
 
3.6 Účast města na oslavách  100. výročí železnice Dolní Lipka - Štíty 
na MR došla žádost Klubu železničářů podepsaná p. Juránkem o příspěvek na oslavy 
100.výročí železniční trati Dolní Lipka – Štíty. 
p.Juránek – oslavy nepořádají České dráhy, ale Letohradský železniční klub a rozpočet celé 
akce je asi 35.000,- Kč. Mnoho věcí se bude dělat dobrovolně a sponzorsky, uhradit náklady 
se však musí za půjčení vlaků a vagónů, za pronájem trati apod. Byly osloveny Obecní úřady 
v Červené Vodě a Štítech a mnoho dalších firem, které by mohly být uvedeny na plakátech a 
v brožurách. Účast města by mohla spočívat v poskytnutí ploch v muzeu pro instalování 
výstavy. Město se však může případně spolupodílet na sobotním programu na nádraží, kde 
bude stát parní vlak.   
 
Z diskuse:  
ing. Zima – MR nenavrhuje jen finanční příspěvek, ale účast města na oslavách. proto 
doporučuje účast projednat na MZ. 
ing. Tóth – jakou částku se vám podařilo do současné doby vybrat? 
p. Juránek – máme vybráno asi 8 tis. Kč. 
PaedDr. Krsek – v případě, že zde parní vlak bude stát hodinu, může se uvažovat s nějakou 
slávou, hudbou apod. 
pí Ettelová – navrhuje finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč. 
p. Macko – navrhuje přispět částkou 10.000,- Kč. 
ing. Strnad – navrhuje částku 6.000,- Kč plus zaplatit náklady města spojené s oslavami. 
ing. Nedbal – navrhuje poskytnout příspěvek po akci, podle toho kolik jim bude scházet 
peněz. 
 
Usnesení MZ/2000/03/044 
MZ souhlasí s organizací oslav u příležitosti 100. výročí železniční trati Dolní Lipka – 
Štíty. 
MZ souhlasí s finančním příspěvkem pro organizátory oslav ve výši 6.000,- Kč. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.7 Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení 
Bod uvedl ing. Tóth. 
Na minulém zasedání MZ rozhodlo o prodloužení termínu pro podání žádostí o půjčky 
z FRB. My jsme do všech domácností rozeslali letáky se základními informacemi a na 
základě toho se nám přihlásilo dalších 13 zájemců. Komise, která zasedala měla tedy 
k projednání 20 žádostí. Protože žadatelé měli k vyřízení formalit poměrně krátkou dobu, 
komise z tohoto důvodu nevyřadila takové neúplné žádosti u kterých je předpoklad, že je 
mohou žadatelé ještě do podepsání smlouvy doplnit. Přesto ze závažných důvodů nesplňovali 
podmínky 3 žadatelé.  
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Po sečtení všech požadavků činila částka o půjčky 940.000,- Kč. K dispozici však bylo 
606.000,- Kč. Proto došlo ke snížení půjček téměř ve všech případech. V plné výši byly 
ponechány pouze částky, které byly určeny jako priority (topení, ČOV, kanalizace, fasáda).  
 
Z diskuse:  
ing.Dostálek – po zkušenostech z letošního roku se komise zároveň dohodla, že je nutné na 
příští rok vypracovat novelu vyhlášky o půjčkách z FRB.   
ing. Zima – jedna ze zkušeností je také to, že půjčka se přiděluje až po předložení stavebního 
povolení. Stavebník, který si však stavební povolení nejdřív zajistí, ještě nemá jistotu, že 
půjčku z FRB dostane. 
 
Usnesení MZ/2000/03/045 
MZ projednalo závěry komise pro poskytnutí půjček z FRB a schvaluje příspěvky pro 
rok 2000 těmto žadatelům: 
Josef Krpelán, Králíky 294     37 000,- Kč 
Luděk Brůna, Králíky 72     40 000,- Kč 
Jarmila Venzarová, Heřmanice 6    20 000,- Kč 
Iveta Kubíčková, Králíky 454    15 000,- Kč 
Josef Matyáš, Králíky 727     60 000,- Kč 
manželé Dobrohruškovi, Králíky 632   20 000,- Kč 
Bernard Toman, Králíky 281    40 000,- Kč 
manželé Koutný, Králíky 499    30 000,- Kč 
manželé Šikovi, Králíky 531    40 000,- Kč 
Milan Mikulecký Králíky 331    40 000,- Kč 
ing. Anton Zima, Králíky 816    40 000,- Kč 
Jaroslav Chaloupecký, Heřmanice 73   40 000,- Kč 
Josef Čermák, Králíky 503     30 000,- Kč 
Roman Borovička, Králíky 662    30 000,- Kč 
Miroslav Švec, Heřmanice 12    40 000,- Kč 
Hana Springerová, Králíky 678    40 000,- Kč 
Jaroslav Šulc, Králíky 821     40 000,- Kč  
Hlasování: 
13:0:0 

 
 
04.  Vstupy poslanců 
 
ing. Danielová – občané Králík si stěžují na nepořádek u stánku na autobusovém nádraží. 
Bylo by vhodné na těchto místech vysadit nějaké keře nebo květiny. 
ing. Zima – je pravda, že je to jedno z nejhorších míst v Králíkách. Na autobusové nádraží a 
kašnu se zpracovává projekt, který pohledově řeší celý tento prostor od pekárny až po kašnu. 
Nic však nebrání tomu, aby se některá místa osadila keři nebo květinami.    
ing. Dostálek – byl celkem kladný ohlas na poslední zápis z MZ. 
p. Juránek – není zajištěn zadní vchod na hřbitov. Chybí tam brána a jsou rozbitá okna.  

- v Boříkovicích nebyl vyvěšen záměr prodeje nebo pronájmu kavárny. 
ing. Nedbal – proč není pronajat Městský dvůr 

- jak se vyvíjí situace s průmyslovou zónou 
- mnoho občanů si stěžuje na venčení psů na veřejných prostranstvích. 
ing.Zima – Městský dvůr není pronajat, protože není zájem. Jedná se s jedním 
klientem o prodeji. Rozhodnout by se mělo tento týden.  
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- průmyslová zóna je připravena a byla i šance dostat do Králík investora. Bohužel si   
vybral jinou lokalitu v jiném městě. 
- venčení psů na veřejných prostranstvích je velký problém a je to především 
nezodpovědnost majitelů. Byl učiněn pokus s igelitovými pytlíky pro tyto účely, ale 
nebyl úspěšný.    

PaedDr. Krsek – v odpoledních a podvečerních hodinách se na náměstí zdržují party dětí 
školního věku a dělají nepořádek, přetahují lavičky, pohazují papírky apod. 

 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
  
zapsal L.Tóth  

 
 
ověření zápisu: 
 
ing. Nedbal                ……………………………. 
 
 
pí Ettelová   ……………………………. 
 
 
 
 
 
Ing. Anton  Z I M A       Ing. Ladislav  T Ó T H 
        starosta               zástupce starosty  
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