
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 12 
městského zastupitelstva 

ze dne 18. 10. 1999   
 
 
Přítomní členové MZ:  ing. Zima, ing. Tóth, pí Ettelová, PaedDr. Krsek, ing. Strnad, MUDr. 

Bartáková, ing. Rýc,  p. Macko, ing. Šašek, ing. Danielová, ing. 
Dostálek, ing. Nedbal na část jednání 

Omluven:  p. Klohna, p. Zezulka, p. Juránek, ing. Nedbal na část jednání 
 Za MěÚ:    ing. Toman, p. Jungvirt, pí Kubíčková 
 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání městské rady 
03. Hlavní jednání 

3.1 Majetkové operace 
       3.2 Spolupráce s Medzylesiem 
       3.3 Schválení doplňku č. 1 Územního plánu Města Králíky 
       3.4 Novela vyhlášky o místních poplatcích                                    
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

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

02. Zprávy z jednání městské rady 
Se zprávami ze zasedání městské rady seznámil přítomné ing. Toman. 

 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

3.1 Majetkové operace 
Majetkové operace uvedla pí Kubíčková. 
3.1.1 Prodej pozemku p. p. č. 1822/33 v k. ú. Králíky                                                    
O koupi pozemku požádal pan Richard Mareček, Králíky 810 za účelem výstavby 
rodinného domku. Jedná se o pozemek o výměře 1956 m2 v ulici Na Mokřinách. Odbor 
VTSM souhlasil s prodejem, prodejní cena 100,-- Kč/m2, záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/1999/12/122 
MZ schvaluje prodej pozemku p. p. č. 1822/33 v k. ú. Králíky panu Richardu 
Marečkovi, Králíky 810. 
Hlasování: 
11:0:0 

 
3.1.2 Prodej nemovitosti čp. 449 na st.p.č. 595, st. p. č. 595 a p. p. č. 651/7 v k. ú. Králíky 
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Realitní kancelář Stavoinvesta Ústí nad Orlicí informovala MO o vážném zájemci o 
koupi výše uvedených nemovitostí (bývalý MěÚ). Jedná se o pana Michaela 
Reininghause ze SRN, který zde chce podnikat a z tohoto důvodu si založil společnost s 
r. o. IN PLENUM se sídlem v Králíkách 449. Jednatelem společnosti je pan Helmut 
Schramme, Králíky 97. MR souhlasí s prodejem nemovitostí. 

 
Usnesení MZ/1999/12/123 
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 společnosti s r. o. IN PLENUM se sídlem v Králíkách 449. 
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.1.3 Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 492/1 v k. ú. Králíky 
O koupi části pozemku požádali manželé Zerzánovi, Králíky 891 za účelem příjezdové 
komunikace ke garáži. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, kupní cena 70,-- Kč/m2. MR s 
prodejem souhlasí. 
 

Usnesení MZ/1999/12/124 
MZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 492/1 v k. ú. Králíky a ukládá MO 
záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.1.4 Záměr prodeje pozemků p. p. č. 494/1 a 507/1 v k. ú. Králíky 
O koupi pozemků požádal pan Miroslav Zerzán, Králíky 891 za účelem výstavby 
rodinného domku. Odbor VTSM souhlasí s prodejem bez připomínek. Přes pozemek 
vede vedení NN, které bude nutno před výstavbou přeložit. Kupní cena je 100,-- Kč/m2. 
MR souhlasí  s prodejem. 
O pozemky projevil zájem pan Zerzán již v roce 1993, poté následovalo zdlouhavé 
jednání mezi MěÚ Králíky a panem Zerzánem. Byly vypracovány dva GP, záměr prodeje 
byl schválen, kupní smlouva byla připravena od roku 1997. K podpisu kupní smlouvy 
došlo až v roce 1999. KÚ Ústí nad Orlicí ale řízení o povolení vkladu vlastnického práva 
přerušil a po důkladném přešetření spisu se účastníci dohodli na zastavení řízení (jeden 
GP byl již neplatný, nebylo nalezeno potřebné usnesení MZ). Z těchto důvodů se MO 
dohodl s žadatelem o zahájení nového vyřízení žádosti. 
 

Usnesení MZ/1999/12/125 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 494/1 a p. p. č. 507/1 v k. ú. Králíky a 
ukládá MO záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 

 
3.1.5 Záměr prodeje pozemků p. p. č. 2074/24 , 2074/28 a 2074/29 v k. ú. Králíky 
O koupi pozemků požádali manželé Krejčovi, Králíky 37. Jedná se o pozemky o celkové 
výměře 221 m2, které užívají jako zahradu, pozemky jsou oplocené. Odbor VTSM 
souhlasil s prodejem, MR souhlasí za podmínek, že se geometricky oddělí část pozemku 
potřebná pro budoucí stavbu chodníku a formou směny se vypořádá část pozemku patřící 
Krejčovým. Na zbývající část pozemku bude stanovena cena zohledňující závazek 
kupujících přemístit v budoucnosti plot na vlastní náklady. 
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Usnesení MZ/1999/12/126 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 2074/24, 2074/28 a 2074/29 v k. ú. Králíky 
a ukládá MO záměr zveřejnit.  
Hlasování: 
11:0:0 

 
3.1.6 Záměr prodeje pozemků st. p. č. 215 a p. p. č. 1292 v k. ú. Dolní Boříkovice 
O koupi pozemků požádal pan Radek Seidl, Dolní Boříkovice 119 za účelem zřízení 
zahrady u rodinného domku. Jedná se o pozemky, které navazují na pozemek žadatele. 
Odbor VTSM souhlasil s prodejem, prodejní cena 30,-- Kč/m2 + náklady spojené s 
převodem nemovitosti. 

 
Usnesení MZ/1999/12/127 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 1292 a st. p. č. 215 v k. ú. Dolní Boříkovice 
a ukládá MO záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.2 Spolupráce s Medzylesiem 
Ing. Zima seznámil přítomné s průběhem schůzky, která se uskutečnila minulý týden a 
která navázala na předchozí neformální spolupráci. Zúčastnili se jí zástupci české i polské 
strany. Za českou stranu byli přítomni členové Městské rady Králík ing. Zima, ing. Tóth, 
ing. Strnad, pí Ettelová a PaedDr. Krsek, dále ing. Toman, pí Tomášová, MUDr. Rusek, 
p. Chvátil jako představitel sdružení Glazensis a  RNDr. Fiala jako představitel sdružení 
Orlice. Jednalo se o projektech regionálního i místního významu. Mezi projekty 
regionálního významu náleží pevnostní turistika, problematika Králického Sněžníku a 
budování informačních  center. 
Projekt „Pevnostní turistika“ předpokládá rekonstrukci části opevnění, budování 
naučných stezek a cyklotras vedoucích podél opevnění až na hranice s Polskem, kde by 
navázaly na trasy vedoucí k polským pevnostem z minulých století. 
Na Králickém Sněžníku si česká strana klade za úkol obnovit původní turistická značení 
a vybudovat na vrcholu srubovou chatu. Klub českých turistů jako jedna z organizací 
podporovaných státem již pracuje na obnově červené značky. Polská strana by na 
Králickém Sněžníku  ráda vybudovala rozhlednu.   
V Králíkách a v okolí jsou vybudována informační střediska. Nabídli jsme městu  
Medzylesie pomoc při zřizování tamějších informačních středisek. Sdružení Orlice 
nabídlo technické vybavení a Králíky mohou poskytnout data o našem regionu. V 
Medzylesie tak budou informovat o Králíkách  a Králíky budou poskytovat občanům i 
turistům informace o Medzylesie a okolí. 
Místním projektem bude společný „veletrh“, který se bude konat 27. 11. 1999 v 
Králíkách na Střelnici. Budou se zde prezentovat různé aktivity Králík a okolí i 
Medzylesie a umožní se zde konkrétní kontakty s polskou stranou. Setkají se zde také 
představitelé Králík a představitelé Medzylesie. 

Usnesení MZ/1999/12/128 
MZ souhlasí s obsahem dohody o spolupráci mezi městy Králíky a Medzylesie v tomto 
znění: 
1. Zástupci obou měst shodně prohlašují, že existuje mnoho důvodů pro spolupráci a 
partnerství a vůle toto partnerství prakticky nastolit. 
2. Obě města budou spolupracovat při přeshraničních projektech, umožňujících 
rychlejší a vyvážený rozvoj regionu. 
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3. Obě města budou podporovat společnou aktivitu, směřující ke vzájemné výměně 
spolkových a podnikatelských zájmů. 
Hlasování: 
11:0:0 

 
3.3 Schválení doplňku č. 1 Územního plánu Města Králíky 
Bod uvedla pí Nosková, vedoucí stavebního úřadu. Na základě požadavku vytvořit 
plochy pro umístění obytné zástavby nadstandardního charakteru  (a to jak z iniciativy 
vlastníků pozemků a budoucích investorů, tak ze strany Města Králíky) byla vybrána 
lokalita Na Skalce. Ta se nachází v severní části města v sousedství v ÚP navrhované 
obytné skupiny Slunná stráň - Písky a rezervní plochy pro bydlení Na Skřivánku. 
Původně měla být tato obytná zástavba realizována formou individuálního rezidenčního 
bydlení, které se  předpokládalo na plochách  určených pro bydlení městského typu 
využitím dvou a více stavebních pozemků anebo v samostatných lokalitách vně současně 
zastavěného území města.  Tyto lokality nebyly v ÚP konkretizovány. Návrh 
předpokládá pět rodinných domů vilového charakteru na pozemku o výměře kolem 10 
000 m2, alternativně lez respektovat záměr výstavby tří rodinných domů typu městského 
čistého bydlení na západní straně.Vzhledem k rozšíření obytných ploch v tomto prostoru 
již nelze akceptovat využití stávajícího objektu sousedícího s navrženou lokalitou pro 
skladovací účely. Oproti ÚP z roku 1996 je navrženo využít objekt  pro občanské 
vybavení sloužící sousední bytové zástavbě (prodej, služby) a zároveň z hygienického 
hlediska nezhoršující podmínky pro zdravé bydlení (hluk, exhalace). 
V souvislosti se zajištěním zásobování vodou dojde k rozšíření seznamu 
veřejněprospěšných  staveb, a to v bodě B pro technickou infrastrukturu - výstavba ATS 
pro obytnou zástavbu Na Skalce a výhledovou zástavbu Na Skřivánku. 
Stanovisko stavebního úřadu: 
Návrh změny ÚP Města Králíky - doplněk č. 1 byl veřejně projednán 11. 5. 1998 a 
rovněž projednán DOSS a schválen nadřízeným orgánem ÚP s drobnými výhradami. 
Požadavek z veřejného projednání  doplnit zástavbu až směrem k aleji byl dodatečně 
projednán s DOSS a zahrnut do čistopisu doplňku č. 1 ÚP. Na základě schválení MZ 
bude upravena i vyhláška č. 9, a to v částech, kterých se výše uvedená změna týká (č. 5, 
9, 13, 14, 15). 
 

Z diskuze: 
ing. Zima - město má právo vyhlásit na svém území  regulativy, od nichž se později odvíjejí 
stavební povolení. 
ing. Šašek - majitelem objektu (bývalé třídírny brambor) je zhruba čtrnáct dní pan Thun. 
pí Nosková - p. Thun objekt koupil i přes upozornění, že zde může začít platit nový regulativ. 
ing. Zima  - pan Thun zde zamýšlí parkovat autobusy. Pokud  začne platit regulativ, bude mu 
to ztíženo. 
ing. Šašek - není krajní parcela zmiňované lokality na asanované skládce? 
pí Nosková - domnívá se, že asi ne. 
ing. Zima - územní plán nebere v úvahu vlastnictví ani co je pod zemí. 
p. Jungvirt - nabídlo město panu Thunovi i jinou lokalitu vhodnou na parkování autobusů? 
ing. Zima - nabízeli jsme mu i jiná území, upozorňovali ho na možný vznik regulativu, ale  
přesto objekt koupil. 
pí Nosková - pokud bude panThun chtít používat objekt jako garáž, musí provést rekolaudaci.  
ing. Rýc - k čemu budou sloužit pozemky  po prodejně Jednota v Dolní Lipce? 
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ing. Zima - nabízíme je stále dopravcům jako místo vhodné k parkování, bohužel o ně nemají 
autodopraci zájem, protože je to  daleko od Králík.  
MUDr. Bartáková - existence garáže by byla nepříjemná i pro Mistu, pokud bude sloužit k 
ubytování hostů. 
PaedDr. Krsek - proč tedy byl objekt panu Thunovi prodán? 
pí Nosková - objekt koupil od pozemkového fondu, ne od Města Králíky. 
p. Jungvirt - pozemkový fond nenabídl tento objekt městu? 
pí Nosková - ne, nenabídl. 
ing. Dostálek - dotkne se regulativ více objektů? 
ing. Rýc - k čemu tedy bude možno využívat bývalou třídírnu brambor? 
ing. Zima - stavba se může používat pouze k tomu, k čemu byla zkolaudována. Jinak musí 
být provedena rekolaudace, která již bere v úvahu podmínky regulativu. 
 
Usnesení MZ/1999/12/129 
MZ schvaluje doplněk č. 1 ÚP Města Králíky (plochy pro rezidenční bydlení), a to jeho 
doplnění  v závazné i směrné části včetně veřejněprospěšných staveb.  
MZ bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu ÚP Okresního úřadu Ústí nad Orlicí 
k doplňku č. 1 ÚP Města Králíky a skutečnost, že nebyly při projednání uplatněny 
žádné připomínky právnických a fyzických osob (požadavek doplnění dostavby byl 
respektován). 
MZ ukládá stavebnímu úřadu doplnit vyhlášku č. 9 o závazných částech ÚPSÚ Králíky 
v souladu se změnami závazné části ÚP vyplývajícími z doplňku č. 1 a zabezpečit uložení 
doplňku č. 1 ÚP Města Králíky na stavebním úřadě MÚ Králíky a dokument opatřit 
schvalovací doložkou. 
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.4 Novela vyhlášky o místních poplatcích 
Ing. Toman seznámil přítomné se změnami ve vyhlášce, které se týkaly čl. 1 od. 2, čl. 2 
od.  5, 7, 8, čl. 5 od. 7, čl. 6 od. 5.   

 
Z diskuze: 

ing. Dostálek - doporučil zahrnout do čl. 2 od. 2 a) ...a  osoby starší 75 let. V č. 5 od. 7 jsou 
vyškrtnuty poplatky za pevný stánek podléhající stavebnímu řízení. Jak se zpoplatní pevné 
stánky na veřejném prostranství? 
ing. Toman - stavební úřad pevný stánek na veřejném prostranství nepovolí. 
ing. Dostálek - upozornil na nesrovnalosti ohledně poplatku ze vstupného v nově 
formulovaném od. 5 čl. 6. 
ing. Rýc - pokud je např. nákladní automobil parkován na ulici, platí se z něj poplatek? 
ing. Zima  - pokud je vozidlo používáno k živnosti, musí mít zajištěné místo pro parkování. 
Pokud je parkováno na ulici, platí se z něj poplatek, pokud je parkováno v garáži, poplatek se 
nehradí. 
ing. Strnad - v čl. 6 od. 4 jsou uvedeny akce osvobozené od poplatku ze vstupného. Ani Klub 
na Střelnici tyto poplatky nehradí, protože by je vracel městu, které ho financuje. Není nutné 
to v tomto odstavci doplnit? 
ing. Zima - pokud je pořadatelem akce Klub na Střelnici, poplatky se nehradí. Pokud je 
Střelnice pronajata např. ke komerčnímu prodeji, poplatky zaplatit musí. 
ing. Strnad - v tomto případě platí poplatky nájemce. Komerční akce vydělávají Střelnici na 
nekomerční činnost, např. koncerty. 
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ing. Zima - vyhláška se musí zabývat standardním postupem.  Město Králíky může v 
některých případech udělit výjimku, podle které by výtěžkem ze zpoplatněných akcí byly 
dotovány akce nevýdělečné, na kterých má město Králíky zájem. To potom řeší městská rada. 
ing. Toman  - pokud bude zasaženo do textu vyhlášky, bude ji muset opět schválit okresní 
úřad. 
ing. Šašek - město má právo udělovat výjimky, není potřeba to zapracovávat do vyhlášky. 
 
Usnesení MZ/1999/12/130 
MZ schvaluje v navrženém znění Vyhlášku č. 1/99 o místních poplatcích. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
04. Vstupy poslanců 
ing. Zima - přečetl dopis od České asociace radiového orientačního běhu, ve kterém se 
děkuje  Městu Králíky za pomoc při organizaci Mistrovství ČR v radiovém orientačním běhu, 
jmenovitě panu ing. Tóthovi. 
ing. Zima - Město Králíky musí přijmout úvěr na 4,3 milionu Kč. Bankovní úřady předložily 
městu své nabídky s různými hledisky. Pokud si město vezme hypoteční úvěr, stát dotuje 
úroky 4 %, ale město musí státu zastavit tu nemovitost, na kterou je úvěr poskytnut. Dům čp. 
660 je již ale zastaven proti úvěru otevřenému kvůli dostavbě ČOV. Komerční úvěry mají 
relativně vysoké úroky. Nabídky bankovních domů jsou v tomto směru téměř vyrovnané, ale 
každá odpovídá na jiné otázky. Pokud nebude možno získat hypoteční úvěr, bude si muset 
město vzít úvěr komerční. V průběhu dvou dnů budou vybraným bankovním domům zaslány 
požadavky na vypracování nabídky. Je nutné seznam těchto požadavků vytvořit, což by 
mohlo být úkolem pro zástupce bank v MZ. Aby nedošlo ke zbytečným nepříjemnostem a 
jednání byla korektní, nebude MZ o detailech nabídek informováno. Po obdržení nabídek se 
bude konat mimořádné zasedání MZ, které rozhodne o konečném vítězi. 
ing. Zima - pozval přítomné na akci Cihelna 99, která proběhne o tomto víkendu za účasti 
několika set účinkujících. Parlament ČR vyjádřil celé akci podporu i záštitu, bohužel se jí 
nikdo nemůže zúčastnit osobně, protože probíhá jednání Sněmovny. 
PaedDr. Krsek - na gymnáziu se plánuje vytvoření debatního klubu. Byli jsme účastníky  na 
této akci v Opavě. Zcela předčila naše očekávání. I pro zdejší studenty a občany bude klub 
přínosem. 
ing. Zima - debatní klub inteligenčně a intelektuálně přispívá k úrovni zdejšího  gymnázia. 
Bude jedním z několika v ČR, kde budou vychovávání studenti pro diskuze vysokého typu. 
p. Macko - vyzval TS, aby odklidily v Příčné ulici  žulové kostky zbylé po dláždění. 
p. Jungvirt - přístup k Úřadu práce je zajištěn po dřevěných dlážkách, které jsou vzhledem k 
počasí nebezpečné. Stačilo by  výkop zasypat štěrkem. 
ing. Nedbal - poděkoval za navrácení laviček na své místo.  
ing. Nedbal - jaká je situace v prodeji Městského dvora? 
ing. Zima - o jeho prodeji se jedná s několika vážnými zájemci. 
ing. Rýc - louka u Hedvy, zmiňovaná na minulém zasedání, je již posekaná. Na plakátech 
zvoucích na striptýz by měl být napsán minimální věk hostů. Může si majitel  vybudovat ve 
svém  domě prodejnu potravin?  
ing. Zima -  pokud mu bude k tomuto účelu zkolaudován, tak ano. 
ing. Rýc - již třikrát byly v Králíkách u Hedvy převrácené popelnice. Údajně je převrací  pes. 
ing. Zima - je nutné na to upozornit majitele psa. 
ing. Toman - je možné zajistit odchyt psa. 
p. Jungvirt - nebo lépe vyřešit ukládání popelnic. 
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ing. Rýc - převrácené popelnice byly umístěny v přístěnku. 
p. Jungvirt - popelnice jsou v přístěnku lehce dostupné. 
ing. Dostálek - v jaké fázi se vyskytuje prodej Deklu? 
ing. Zima -  Dekl je prodaný, ale katastrální úřad přerušil  zápis do vlastnictví. Klímovi mají 
zájem i o koupi bývalé pekárny. Pokud se trefí svým záměrem do představy města, může  být 
jednáno o případném prodeji. 
ing. Danielová - občané si stěžují na autodopravu p. Kaplana. Při startování automobilů 
vzniká velký hluk a výfukové plyny. Pokud je na to upozorněn, chová se hrubě. 
ing. Zima - p. Kaplan dostal nabídky na možné parkování nákladních automobilů, ale nemá o 
ně zájem.  
ing. Tóth - pro tuto zimu má pan Kaplan zajištěno parkování ve firmě Vydrus, ale někdy 
kvůli času parkuje i u domu. 
ing. Danielová - bylo by vhodné poskytnout pomoc rodině Mačátově, očekávající narození 
trojčat. 
ing. Zima - bytová komise rychle zareagovala a byl jim přidělen byt v Příčné ulici, což je 
dost výrazná pomoc. 
ing. Tóth - 15. 10. byla v Červené Vodě otevřena Okresní  zdravotnická záchranná  služba 
včetně vybaveného záchranného vozidla a jednoho vozidla záložního. Po vytočení čísla 
tísňového volání  155 lze tedy očekávat pomoc z Červené Vody. 
ing. Toman - regionální sdružení obcí a měst Orlice zaslalo městu fakturu za zpracování 
plánu strategického rozvoje regionu. Její cena nebyla zakalkulována do rozpočtu. Protože se 
jedná o částku větší než 5000,-- Kč, musí o jejím uhrazení rozhodnout MZ. 
ing. Zima -  Sdružení rozpočítalo celou částku za projekt mezi všechny obce, které jsou 
členem Orlice. Dva konkrétní úkoly projektu se týkají přímo Králicka. Králíky by měly 
uhradit částku 48.000,-- Kč. 
 
Usnesení MZ/1999/12/130 
MZ schvaluje příspěvek regionálnímu sdružení obcí a měst Orlice ve výši 48.000,-- Kč 
na zpracování plánu strategického rozvoje regionu. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
ing. Rýc - k čemu je využívána  chata Amálka?  
ing. Zima - jejím provozovatelem je MÚ, který ji za poplatek pronajímá. 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání. 
 
zapsala  M. Vacková 
 
Ověření zápisu: 
 
ing. Danielová                  ......................................... 
 
ing. Strnad                       .......................................... 
 
 
 
 
ing. Anton  Z I M A     ing. Ladislav TÓTH 

starosta                         zástupce starosty  
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