
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 13 
Městského zastupitelstva  

ze dne 15.11.1999 

 

Přítomní členové MZ:  Ing. Zima, Ing. Tóth, Ing. Strnad, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, 
                                       ing.Rýc, p.Macko, ing. Danielová, p.Zezulka,    
Omluven: p.Klohna, p.Juránek, ing.Nedbal, MUDr.Bartáková, na část jednání           

ing. Šašek, ing.Dostálek  
Za MěÚ:                        ing. Toman, pí Kubíčková, pí Nosková, pí Pecháčková 
Hosté:       ing.arch. D.Vaníčková  
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zpráva z jednání z městské rady 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 
      3.2 Trasa silnice R35 
      3.3 Ručení za úvěr na bytovou výstavbu 
04. Vstupy poslanců 
 
. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou ing.Rýc a PaedDr. Krsek. 
Zasedání zahájil ing.Zima. S předloženým programem, ve kterém v bodě 3.2. bude také 
projednán doplněk č.2 k ÚP Králíky, 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 Prodej části pozemku p.p.č. 532/2 v k.ú. Prostřední Lipka 
O koupi části pozemku požádali manželé Unzeitigovi, Králíky 608 za účelem zřízení 
zahrádky u domku, který vlastní. Jedná se o část pozemku o výměře 400 m2 (nově 
označena jako p.p.č. 532/4), která byla oddělena na základě rozhodnutí MR/1999/16/0169. 
Odbor VTSM souhlasil s prodejem, prodejní cena 30,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem nemovitosti, záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/1999/13/131 
MZ schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 532/2 v k.ú. Prostřední Lipka (nově označena 
jako p.p.č. 532/4) manželům Karlu a Petře Unzeitigovým, Králíky 608.  
Hlasování: 
9:0:0 
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3.1.2 Prodej pozemku p.p.č. 2072/12 v k.ú. Králíky 
O koupi pozemku požádal pan Milan Mikulecký, Králíky 331. Jedná se o pozemek o 
výměře 77 m2, který slouží jako přístupová cesta k vlastní nemovitosti čp. 173. Odbor 
VTSM souhlasil s prodejem, prodejní cena 70,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
nemovitosti, záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/1999/13/132 
MZ schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2072/12 v k.ú. Králíky panu Milanu Mikuleckému, 
Králíky 331.  
Hlasování: 
9:0:0 
 

3.1.3 Prodej pozemků st.p.č. 1415/2, 363/1, 364/2 a p.p.č. 396/3, 398/14, 398/18, 398/13 
v k.ú. Králíky 
O koupi pozemků požádali manželé Strnadovi, Králíky 319. Jedná se o pozemky, které 
žadatelé užívají, jsou v blízkosti vlastní nemovitosti. Odbor VTSM souhlasil s prodejem, 
prodejní cena zahrady je 70,-- Kč/m2, u zastavěné plochy 100,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem nemovitostí, záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/1999/13/133 
MZ schvaluje prodej pozemků st.p.č. 1415/2, st.p.č. 363/1, st.p.č. 364/2, p.p.č. 396/3, 
p.p.č. 398/14, p.p.č. 398/18 a p.p.č. 398/13 v k.ú. Králíky manželům Zdeňku a Olze 
Strnadovým, Králíky 319. 
Hlasování: 
9:0:0 
 

3.1.4 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1097/1 v k.ú. Heřmanice 
O koupi pozemku požádal pan Miroslav Štaigl, Králíky 24. Jedná se o pozemek, o který 
projevil žadatel zájem již v minulosti, ale sešlo z prodeje z důvodu výše ceny. Pozemek 
obklopuje stodolu, kterou žadatel vlastní, okolní pozemky jsou ve vlastnictví žadatele a 
v pronájmu. Žadatel je SHR a v těchto případech se cena stanovuje individuálně. Odbor 
VTSM souhlasil s prodejem, navrhovaná prodejní cena 15,-- Kč/m2, MR s prodejem 
souhlasí. 

 
Z diskuze: 
ing. Danielová - je představa k jakému účelu bude pozemek využívat? 
ing. Zima – pozemek bude využíván na pastvu, případně na výstavbu salaše 
 
Usnesení MZ/1999/13/134 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1097/1 v k.ú. Heřmanice a ukládá MO 
záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
9:0:0 
 

 
3.1.5 Záměr prodeje pozemku st.p.č. 363/2 v k.ú. Králíky 
O koupi pozemku požádali manželé Hešovi, Králíky 318 za účelem zřízení zahrady. Jedná 
se o pozemek o výměře 46 m2 u vlastního rodinného domku a je žadateli užíván. Odbor 
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VTSM souhlasí s prodejem, navrhovaná prodejní cena 70,-- Kč/m2, MR s prodejem 
souhlasí. 

 
Usnesení MZ/1999/13/135 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 363/2 v k.ú. Králíky a ukládá MO záměr 
zveřejnit.  
Hlasování: 
9:0:0 

 
3.1.6 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 756/2 v k.ú. Králíky 
O koupi části pozemku požádal pan Miroslav Skala, Králíky 679 za účelem zřízení 
zahrady. Jedná se o část pozemku (nově označena jako p.p.č. 756/5), kterou žadatel užívá a 
navazuje na stávající zahradu žadatele. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, navrhovaná 
prodejní cena 70,-- Kč/m2, MR s prodejem souhlasí. 

 
Usnesení MZ/1999/13/136 
MZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 756/2 v k.ú. Králíky (nově označena 
jako p.p.č. 756/5) a ukládá MO záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
9:0:0 
 

3.1.7 Záměr prodeje nemovitosti čp. 310 na st.p.č 740, st.p.č. 740, p.p.č. 1046/95, 1046/96 
v k.ú. Králíky 
Jedná se o nemovitosti v Červenovodské ulici - bývalá prodejna masny, potravin a 
drogerie. MO nechal vypracovat znalecký posudek na výše uvedené nemovitosti. MR 
souhlasí s prodejem nemovitostí, nabídková kupní cena 1.700.000,-- Kč. 

Z diskuze: 
ing. Danielová - bude se tato nemovitost nabízet přes realitní kancelář? 
pí Kubíčková – nebude, protože na ni vázne zástava 
ing. Zima - město v minulých letech převzalo dům do vlastnictví oproti úvěru. Pokud se 
najde zájemce, lze dohodnout znění budoucí kupní smlouvy a dům z úvěru vyvázat.  
 
Usnesení MZ/1999/13/137 
MZ schvaluje záměr prodeje nemovitostí 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 a ukládá MO záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
9:0:0   

 
3.1.8 Souhlas s bezúplatným převodem vojenské pevnosti K-S14 Cihelna (vojenské    
evidenční číslo 169) v k.ú. Prostřední Lipka 
Město Králíky požádalo o bezúplatný převod bunkru na st.p.č. 237, 238 a 239 v k.ú. 
Prostřední Lipka. Objekt byl zaměřen a v současné době je již zapsán v evidenci KN a 
majetkový odbor požádal Správu bytového fondu Praha, regionální správu Pardubice o  
vyřízení bezúplatného převodu. Z tohoto důvodu MO předkládá schválení bezúplatného 
převodu objektu. 
 

Z diskuze: 

ing.Toman- jedná se o převod i s pozemky? 
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pí Kubíčková -jen malá část pozemků patří Pozemkovému fondu. Ostatní pozemky jsou 
v našem vlastnictví. 
 

Usnesení MZ/1999/13/138 
MZ souhlasí s bezúplatným převodem vojenského objektu K-S14 (vojenské evidenční 
číslo 169) na st.p.č. 237, st.p.č. 238 a st.p. 239 vše v k.ú. Prostřední Lipka na Město 
Králíky. 
Hlasování: 
9:0:0 

 

3.1.9 Bezúplatný převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu podle zákona 
č. 95/1999 Sb. v platném znění 

MO ve spolupráci se SÚ MěÚ Králíky předkládá ke schválení bezúplatný převod pozemků 
určených územně plánovací dokumentací stavbou pro bydlení.  

 Bytová zástavba mezi ulicemi Hřbitovní a Luční: 

p.p.č. 1366/1 v k.ú. Králíky 

pozemky ve zjednodušené evidenci p.p.č. 23 a 37/1 v k.ú. Králíky 

 Bytová zástavba lokalita “Písky - Slunná Stráň”: 

 p.p.č. 1900/6, 1900/2, 1900/5, 1902/1, 1902/12, 447/2 v k.ú. Králíky 

 pozemek ve zjednodušené evidenci p.p.č. 1900 v k.ú. Králíky 

 Rezidenční zástavba lokalita “Slunná Stráň”(Na Skalce): 

 p.p.č. 1912/7 v k.ú. Králíky 

 pozemky ve zjednodušené evidenci p.p.č. 1906, 1912/1, 1905, 1912/2 v k.ú. Králíky 

 Individuální bytová zástavba: 

 p.p.č. 1822/12 v k.ú. Králíky 

 Bytová zástavba lokalita “Na Výsluní”: 

 pozemky ve zjednodušené evidenci p.p.č. 1067/1, 1069 v k.ú. Králíky 

 Bytová zástavba lokalita “Pod Dětským Domovem a U Hřbitova”: 

pozemky ve zjednodušené evidenci p.p.č. 1295/3, 1295/1, 2151 v k.ú. Králíky. 

 
Usnesení MZ/1999/13/139 
MZ souhlasí s bezúplatným převodem zemědělských pozemků p.p.č. 1366/1, 1900/6, 
1900/2, 1900/5, 1902/1, 1902/12, 447/2, 1912/7, 1822/12 a pozemky ve zjednodušené 
evidenci p.p.č. 23, 37/1, 1900, 1906, 1912/1, 1905, 1912/2, 1067/1, 1069, 1295/3, 1295/1 a 
2151 vše v obci a k.ú. Králíky podle zákona č. 95/1999 Sb. v platném znění. 
Hlasování: 
9:0:0 

 
3.1.10 Majetkoprávní vypořádání mezi Městem Králíky a společností s.r.o. STRA-MARK 
v likvidaci a spol. SKPJ, s.r.o. (Městský Dvůr) 
Město Králíky se stalo na základě rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové vlastníkem 
nemovitosti čp. 272 na st.p.č. 151/1 v k.ú. Králíky. Město Králíky má zákonnou povinnost 
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k vrácení části kupní ceny, avšak také tento vzájemný vztah zavazuje společnost STRA-
MARK, s.r.o. Zlín vrátit Městu Králíky nemovitost v původním stavu (bez zástav). 
Zároveň také spol. STRA-MARK dluží Městu Králíky na ušlém nájemném, spotřeb. 
médiích, atd. 

Dne 05.10.1999 proběhlo na MěÚ jednání za přítomnosti pana Strapka, který zastupoval 
obě uvedené společnosti, za účelem mimosoudního vypořádání vzájemných majetkových 
vztahů. MR se nebrání mimosoudnímu projednání vzájemného vypořádání, které vůči sobě 
obě strany nárokují. Za tímto účelem proběhlo dne 8.11.1999 na MěÚ jednání mezi 
právními zástupci obou stran. Bohužel do dnešního dne není zatím známo přesné finanční 
vyrovnání, aby mohlo být předloženo ke schválení MZ. 

Z diskuze: 

ing. Danielová – jaká byla vstřícnost v jednáních p. Strapka? 
ing. Zima – obsahem prvního jednání bylo vyjasnění postojů obou stran vůči sobě. 
V současné době probíhají další jednání s p. Strapkem a pracuje se na návrhu o mimosoudním 
vypořádání.        
 
Usnesení MZ/1999/13/140 
MZ souhlasí s mimosoudním vypořádáním vzájemných majetkových vztahů mezi 
Městem Králíky a společností STRA-MARK, s.r.o., v likvidaci a SKPJ, s.r.o.  
Hlasování: 
9:0:0 

 
3.1.11. Prodej nemovitosti čp. 272 na st.p.č. 151/1, st.p.č. 151/1 v k.ú. Králíky  

MZ přijalo informaci o postupu prodeje nemovitosti čp. 272 na st.p.č. 151/1, st.p.č. 151/1 
v k.ú. Králíky. 
 

3.2 Doplněk č.2 k Územnímu plánu města Králíky a trasa silnice R35 
       Body uvedla pí Nosková a ing.arch. Vaníčková. 

Doplněk č.2 k Územnímu plánu města Králíky  
Předmětem doplňku č.2 k ÚP města Králíky z roku 1996 je úprava křižovatky silnic I/43 
a II/312, změna komunikačního napojení navrhované obytné skupiny Na Výsluní, 
ponechání čerpací stanice pohonných hmot v její stávající lokalitě a v poslední řadě také 
upřesnění navrhovaného rozvoje sportovních ploch u základní školy. 
Dopravní část změny ÚP města Králíky byla zpracována ATELIEREM K Hradec 
Králové na základě kooperační objednávky architektonického atelieru URBAPLAN s.r.o. 
Hradec Králové. Bezprostředním podnětem pro zpracování doplňku k ÚP se stal 
požadavek objednatele zachovat čerpací stanici PHM ve stávajícím místě a provést pouze 
rekonstrukci ČS s malým územním rozvojem pro mycí linku. 
Zpracovatel ÚP nepovažuje výše uvedené řešení pro město Králíky za konečné a 
doporučuje dále územně chránit navrhované plochy pro přemístění čerpací stanice. 
Novým způsobem je řešeno rovněž dopravní napojení prostoru, který bezprostředně 
navazuje na čerpací stanici, území nově navrhované obytné skupiny Na Výsluní. Na 
navrhovanou místní komunikaci v lokalitě Na Výsluní je možno napojit zpevněné plochy 
blízkého marketu. 
Poslední změnou v doplňku č.2 je úprava sportovních ploch. V současné době probíhá 
projektová příprava běžeckého oválu na 250 m se 100 m běžeckou dráhou s umístěním 
univerzálního hřiště pro míčové hry ve spodní části pozemku. 

 
Z diskuse: 
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ing. Zima - je třeba důsledně chránit území, které navazuje na lokalitu pod benzinovým 
čerpadlem směrem na Červenou Vodu. Území kolem stávajícího rybníka a potoka je velice 
vhodným místem pro zřízení klidové zóny se spoustou zeleně, cestiček a pěšinek navazujících 
na bytovou zástavbu.  
ing.Strnad - na mapě je zakreslen nový objekt u nádraží 
ing.arch.Vaníčková – je tam zakreslen nový objekt tak, aby nedocházelo k narušení 
stávajícího bydlení. Z hlediska ucelenosti lze uvažovat i o stavbě, která nemusí být určena 
pouze k bydlení. Toto je však ve stadiu úvah a není předmětem schvalovaní doplňku č.2 ÚP.  
Lokalita pod benzinovým čerpadlem je v současné době jediná vhodná k výstavbě 
skupinového bydlení s občanskou vybaveností. 
pí Nosková – od dnešního dne se po dobu nejméně 30 dnů může veřejnost vyjadřovat 
k dodatku č.2 ÚP, než jej schválí MZ.  
 
Závěr: 
Na MZ byl veřejně projednán dodatek č.2 Územního plánu města Králíky, na kterém 
nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Varianty řešení rychlostní silnice R35 
Tak jako existují územní plány měst je také vypracováno několik variant řešení územního 
rozvoje našeho okresu. Velmi důležitou součástí plánu je vedení silnice R35, která na 
východě navazuje na dálnici D11 a v některých variantách se na tuto silnici uvažuje 
s napojením silnice R43 vedoucí přes přechod v Dolní Lipce dále do Polska. 
K navrženým variantám řešení rychlostní silnice R35 (1, 2, 3, 4) byly přiřazeny čtyři 
varianty územního rozvoje (A, B, C, D), které nastiňují možné územně technické a 
urbanistické přínosy tohoto významného dopravního tahu i pro ekonomický rozvoj a 
urbanismus. 
Varianta A vychází z řešení silniční varianty č.1. Urbanistická varianta předpokládá 
relativně nejnižší tempo růstu okresu v období do r.2010 a relativně nejvyšší míru 
poklesu v období do r.2025. 
Varianta B je odvozena od řešení silniční varianty č.2. Předpokládá mírně optimističtější 
vývoj obyvatelstva okresu oproti variantě A. 
Varianta C je odvozena z řešení silniční varianty č.3. Předpokládá současně též realizaci 
rychlostní silnice R43 ve východní části okresu, která lépe zpřístupní rekreačně atraktivní 
polohy mezi Lanškrounem a Králickým Sněžníkem. Ve vývoji obyvatel předpokládá 
relativně vyšší tempo růstu okresu v období do r.2010 a mírnější pokles v dalším období 
oproti předchozím variantám.    
Varianta D vychází z řešení silniční varianty č.4. Obsahuje též návrh řešení rychlostní 
silnice R43. Oproti var.C však navrhuje též realizaci železniční tratě spojující města 
Letohrad a Lanškroun. 
Řešení silnice R35 dle silničních variant č.1 a 2 lze kombinovat s návrhem silnice R43. 
Tyto varianty slouží k posouzení kladů a záporů v širší odborné i občanské veřejnosti tak, 
aby bylo možné pro další práce volit tu kombinaci, která bude relativně optimálnější a dle  
našich současných představ a znalostí reálná v časovém horizontu 25-30 let.    
 

Usnesení MZ/1999/13/141 
MZ projednalo alternativy a možnosti směrování silnice R35 a silnice R43 v rámci 
řešení územního rozvoje našeho okresu a požaduje ponechat k projednání variantu C.  
Hlasování: 
11:0:0 
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       3.3. Ručení za úvěr na bytovou výstavbu 
Tento bod uvedl ing.Zima. 
Na jednom z minulých zasedání schválilo MZ usnesení, ve kterém přijalo hypoteční úvěr       
ve výši 4,3 mil Kč. Podmínkou k získání dotace od státu ve výši 4% na úrok však je, že 
se musí ručit tou nemovitostí, na kterou je úvěr poskytnut. V našem případě to nebylo 
možné, protože bytovka čp. 660 je již zastavena. Proto byly osloveny některé banky na 
vypracování nabídky na komerční úvěr, mezi kterými byla i nabídka od Českomoravské 
hypoteční banky na úvěr hypoteční s ručením na jinou nemovitost.  
Základní úvěr je 4,3 mil Kč na 5 let, ke kterému se připočítají úroky (i s ohledem na 
hypotéku),  poplatky, odhady nemovitostí, apod. což v konečné fázi dělalo mezi 
některými bankami značné rozdíly.  
V součtu nejlepší podmínky nabízí ČMHB. 
 
Po diskusi MZ přijalo dvě následující usnesení: 

 
Usnesení MZ/1999/13/142 
MZ ruší usnesení MZ/1999/11/120 ze dne 20.9.1999. 
Hlasování: 
11:0:0 

  
Usnesení MZ/1999/13/143 
1) MZ na svém zasedání schválilo financování investičního záměru výstavby 12-ti 
nástavbových bytů na byt. domě čp. 660 v Králíkách, st.p.č. 772 pomocí hypotečního 
úvěru od Českomoravské hypoteční banky, a.s. Kolín ve výši 4,3 mil Kč se splatností  
úvěru 5 let.  
2) MZ souhlasí, aby předmětný hypoteční úvěr byl zajištěn těmito nemovitostmi: 
- pozemek st.p.č. 558/1 a nemovitost čp. 414 na st.p.č. 558/1 zapsanými na LV č. 10001 
pro obec v k.ú. Králíky u Katastrálního úřadu Ústí nad Orlicí 
- pozemek st.p.č. 566 a nemovitost (tech. vybavenost) na st.p.č. 566 zapsanými na LV 
10001 pro obec a k.ú. Králíky u Katastrálního úřadu Ústí nad Orlicí. 
3) dozajištění hypotečního úvěru je odsouhlaseno biankosměnkou vlastní včetně 
směnečného prohlášení.   
Hlasování: 
11:0:0 

 
04. Vstupy poslanců 
 
ing.Strnad – 11.11.1999 se konalo na Střelnici již 6.setkání seniorů s kulturním 
programem, ve kterém vystoupili i chovanci DVÚ. Vyslovuje poděkování sociální 
komisi, pečovatelkám a všem, kteří se na organizaci podíleli. 
-17.11. zve všechny přítomné na koncert I.Ročkové – členky Opery Národního divadla  
ing.Danielová – jak pokračuje v Heřmanicích budování resocializačního zařízení 
ing.Zima – je stavebně oddělená zadní přistavěná část, která v budoucnu může sloužit 
jako kulturní místnost 
ing.Tóth – protože k této stavbě neexistovala žádná dokumentace, bylo nutné nejdříve 
vypracovat projekt nemovitosti. V současné době se pracuje na projektové dokumentaci 
samotného zařízení. Vše je zatím placeno z pronájmu nemovitosti, tak jak je uvedeno ve 
smlouvě. Protože je to akce velice náročná, může trvat i několik let než se vše rozeběhne. 
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ing.Dostálek -  zrekonstruovala se vnější část budovy ČS a podařilo se sehnat finance i 
na obnovu vnitřních částí. Žádá veřejnost o pochopení při stavebních pracích uvnitř 
budovy. 
ing.Zima – děkuje za pěknou fasádu. Jak to bude s novou halou na přízemí? 
ing.Dostálek – je vypracováno několik variant, ale na žádnou nejsou peníze. Situace by 
se mohla zlepšit s novým majitelem, na kterého se čeká. 
p.Macko – poděkoval TS za uklizení cesty a prostranství v Příční ulici. 
PaedDr.Krsek – upozornil na špatný stav opěrné zdi v ulici pod prodejnou knihy. 

 Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání. 
  

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