
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 01 
Městského zastupitelstva  

ze dne 17.01.2000 

 

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

ing.Dostálek, p.Škarka 
Omluven:  p.Macko, na část jednání ing.Nedbal, ing. Strnad 
Za MěÚ:                        ing. Toman, pí Kubíčková, pí Pecháčková, pí Tomášová  
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zpráva z jednání z městské rady 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 
      3.2 Příprava rozpočtu na rok 2000 
      3.3 Fond rozvoje bydlení 
04. Vstupy poslanců 
 
 
. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou ing. Danielová a p. Zezulka. 
Zasedání zahájil ing.Zima. S předloženým programem všichni přítomní souhlasili. 
 

. Zpráva z jednání městské rady 
Se správami z jednání městské rady seznámil přítomné ing. Toman 
 

. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
3.1 Majetkové operace 

      Majetkové operace uvedla pí Kubíčková. 

 3.1.1 Záměr prodeje části p.p.č. 1541 v k.ú. Dolní Boříkovice 

O koupi části pozemku požádal pan Ladislav Vlasák, Praha 10 za účelem zabezpečení 
příjezdu k nemovitosti, kterou vlastní. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, cesta fyzicky 
neexistuje, její obnovení by bylo finančně náročné a neúčelné. MR s prodejem souhlasí, 
navrhovaná prodejní cena 30,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti. 

 
Usnesení MZ/2000/01/001 
MZ schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 1541 v k.ú. Dolní Boříkovice a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
12:0:0 
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3.1.2 Dopis pana Oldřicha Theimera, Dolní Hedeč 91 - důvod nepodepsání nájemní smlouvy 

Na základě rozhodnutí MZ a MR byla panu Theimerovi zaslána nájemní smlouva na 
pronájem nebytových prostor v čp. 91 v k.ú. Dolní Hedeč s platností od 01.11.1999. Pan 
Theimer požádal o odložení platnosti nájemní smlouvy o dva měsíce z důvodu toho, že 
nebytové prostory nemůže využívat vzhledem k nutným stavebním úpravám, a zároveň 
požádal o změnu nájemce na manželku, jelikož oprávnění k podnikání má ona. MR 
vyhověla žádosti a nová nájemní smlouva byla předložena. Zároveň si pan Theimer 
požádal o pronájem třídy pro uspořádání Silvestra pro své přátele. MR nesouhlasila 
s poskytnutím nebytového prostoru, jelikož prostor není pro podobné akce způsobilý. 
Nová nájemní smlouva byla vrácena s odůvodněním uvedeným v dopise členům MZ. 
(přečten dopis od pana Theimera). 

 
Z diskuse:  
p. Juránek – co bylo příčinou nepodepsání smlouvy? Byla nějakým způsobem nevýhodná? 
pí Kubíčková – jedná se o zcela standardní smlouvu s měsíčním nájemným 990,- Kč. 
pí Ettelová – při rozhovoru s p.Theimrem mu doporučila přehodnotit podnikatelský záměr, 
protože finanční náklady na přebudování prostor tak, aby vyhověly kolaudačnímu řízení by 
byly vysoké.  
ing.Zima – tento důvod, tak jak to vyplývá z dopisu, je jeden z mnoha. Rozhodnutí p. 
Theimra je jeho osobní věcí a tak je potřeba se k tomu postavit. 
 
Usnesení MZ/2000/01/002 
MZ bere na vědomí, že p. Theimer odstupuje od úmyslu uzavřít nájemní smlouvu. 
Hlasování: 
12:0:0 

 

3.1.3 Bezúplatný převod části podniku Statek Králíky, s.p. - komunikace Králíky včetně 
pozemků 

MO předkládá ke schválení bezúplatný převod části podniku Statek Králíky, s.p. - 
komunikace Králíky včetně pozemků v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách 
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších změn a doplňků a 
aktualizovaného privatizačního projektu č. 50259. Soupis nemovitých věcí tvoří přílohu 
Smlouvy o bezúplatném převodu č. 85/97 mezi PF ČR a Městem Králíky. 

 
Z diskuse:  
ing. Šašek – v roce 1993 byl vypracován privatizační projekt na převod části majetku ze 
Statku Králíky na město Králíky. Tento projekt zahrnüje místní komunikace na všech obcích 
patřící k městu Králíky, dále pak komunikace spojující některé obce (např. Heřmanice – 
Horní Lipka nebo Hedeč – Červený Potok) a část komunikací ležící přímo v Králíkách. 
Povrch těchto komunikací je různý, jsou to jak asfaltové povrchy, tak také klasické přístupové 
cesty k obydlím. Tento privatizační projekt zahrnuje i některé veřejné plochy, ale v žádném 
z těchto případů se nejedná o zemědělskou půdu. Celkem se jedná o plochu kolem 35 ha 
s odhadovanou cenou 11 mil. Kč. Záměr převést bezplatně pozemky na město Králíky byl již 
v minulosti MZ odsouhlasen.    
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ing. Zima – bezplatný převod těchto pozemků na město Králíky je jedním z výsledků 
dlouhodobého procesu. Je potřeba na tomto místě poděkovat především řediteli Statku ing. 
Šaškovi a vedoucí majetkového odboru pí Kubíčkové.   
ing. Toman – musíme si ale také uvědomit, že je to pro město závazek tyto komunikace 
udržovat. 
 
Usnesení MZ/2000/01/003 
MZ schvaluje bezúplatný převod části podniku Statek Králíky, s.p. - komunikace 
Králíky včetně pozemků dle soupisu, který je nedílnou součástí Smlouvy o bezúplatném 
převodu č. 85/97. 
Hlasování: 
12:0:0 

 

3.1.4 Bezúplatný převod pozemků st.p.č. 629, st.p.č. 1087, p.p.č. 1082/11 a p.p.č. 1083/4 
v k.ú. Králíky 

MO předkládá ke schválení bezúplatný převod výše uvedených pozemků ve vlastnictví 
ČR-Okresní úřad Ústí nad Orlicí. Jedná se o pozemky plánovaného sportovního areálu u 
Základní školy Moravská, Králíky.  

 
Usnesení MZ/2000/01/004 
MZ schvaluje bezúplatný převod pozemků st.p.č. 629, st.p.č. 1087, p.p.č. 1082/11 a p.p.č. 
1083/4 vše v k.ú. Králíky na Město Králíky. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
3.2 Příprava rozpočtu na rok 2000 

Bod uvedl ing. Zima. 
Vypracování a přijetí rozpočtu města na rok 2000 je závislé jak od přijetí rozpočtu státního, 
tak i okresního. Protože státní rozpočet se bude projednávat v parlamentu až příští týden, je 
potřeba, tak jako to dělá většina měst, v současné době hospodařit podle rozpočtového 
provizoria (rozpočtové provizorium není nutné přijímat v tom případě, kdy město nebo obec 
nežádá od státu jakékoli dotace a příspěvky). Rozpočtové provizorium obsahuje pouze 
nejnutnější výdaje na provoz, údržbu, částečné příspěvky příspěvkovým organizacím, splátky 
úvěrů, apod. Navržené rozpočtové provizorium se musí na 15 dní zveřejnit a pak přijmout na 
MZ.  
Co se týká rozpočtu města na rok 2000, má v zásadě stejnou strukturu jako rozpočty 
z předcházejících let. Na straně příjmů se skládá z položek, u který nelze ovlivnit jejich 
příjem a lze jen těžko odhadnout jejich výši – různé typy daní, státní dotace, příspěvky apod. 
Naproti tomu jsou příjmy, které ovlivnit můžeme a lze také odhadnout jejich výši – poplatky, 
nájemné, prodej majetku apod. Jsou to však v celkových příjmech podstatně nižší částky. 
Rozpočet města na rok 2000 s konkrétními údaji v jednotlivých kapitolách bude předložen 
k projednání  pravděpodobně na únorovém zasedání MZ  
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Z diskuse:  
ing. Dostálek – je v rozpočtovém provizoriu v kapitole příjmy v částce 3 mil Kč obsažen 
doplatek za prodej akcií? 
ing. Zima – ano a zároveň tam je i prodej několika pozemků  
 
Usnesení MZ/2000/01/005 
MZ bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria a souhlasí s jeho zveřejněním. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.3 Fond rozvoje bydlení 
Bod uvedl ing. Tóth. 
V současnosti platí vyhláška č.7 schválená v červenci roku 1996. Předložená novela této 
vyhlášky, která podle nové metodiky značení bude mít č. 1/2000 upřesňuje dobu čerpání 
půjček a jejich začátek splácení a především změkčuje podmínky na stanovení záruky za 
poskytnutou půjčku. V příloze č.1 této vyhlášky pak jsou stanoveny priority a podmínky 
výběrového řízení pro poskytnutí půjček žadatelům. Stav účtu Fondu rozvoje bydlení ke dni 
31.12.1999 byl 673.508,- Kč.  
V souvislosti s tímto bodem je navrženo zrušení Vyhlášky č. 13 o vytvoření a použití 
účelového fondu obce v rámci Programu poskytování půjček na opravy bytového fondu pro 
rok 1999 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům 
obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou – záplavou a vlastníkům obytných 
budov a bytů na opravy bytového fondu nesouvisející se záplavami. Tato vyhláška byla 
přijata v listopadu 1998 a v současné době již nemá opodstatnění. Bezúročná půjčka, která 
byla do tohoto fondu poskytnuta z MMR má splatnost 10 let. Proto není výhodné tuto částku 
vrátit najednou, ale ve splátkách a zbytek po splacení převést na FRB.  
  
Po diskusi byla přijata tato usnesení: 
 
Usnesení MZ/2000/01/006 
MZ schvaluje Vyhlášku č.1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu 
rozvoje bydlení” na území města Králíky a přílohu č.1 této vyhlášky s účinností od 
17.1.2000 se schválenými změnami. MZ zároveň ruší Vyhlášku č.7 ze dne 11.7.1996.  
Hlasování: 
14:0:0 
 
 
Usnesení MZ/2000/01/007 
MZ ruší Vyhlášku č. 13 o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu 
poskytování půjček na opravy bytového fondu pro rok 1999 určeného pro obce 
postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů 
poškozených živelnou pohromou – záplavou a vlastníkům obytných budov a bytů na 
opravy bytového fondu nesouvisející se záplavami ze dne 5.11.1998. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
04. Vstupy poslanců  
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ing. Dostálek – TS se přes velkou snahu ne vždy a všude daří v zimním období zajistit 
schůdnost chodníků a cest. 
Upozornil na velikou bezohlednost zaměstnanců lesů, kteří zničili pracně vybudované 
běžecké tratě připravené na závody. 
p.Juránek – upozornil na blížící se oslavy 100 let otevření železniční tratě D.Lipka – Štíty, 
které proběhnou 15.března. 
Požádal o přímluvu u vedení Českých drah na uvolnění finančních prostředků určených 
k opravě restaurace na nádraží v Dolní Lipce. 
ing.Zima – oznámil poslancům MZ svůj záměr z osobních důvodů odstoupit v blízké 
budoucnosti z funkce starosty.  
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
  
zapsal L.Tóth  

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