
 
M ě s t o  K r á l í k y 
 

   Zápis z mimořádného  jednání č. 08 
Městského zastupitelstva 

ze dne 14. 06. 1999 
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, ing. Tóth, pí Ettelová, PaedDr. Krsek, ing. Strnad, ing. 

Danielová, MUDr. Bartáková, ing. Dostálek, ing. Rýc, ing. Nedbal, p. 
Juránek, p. Macko, ing. Šašek, p. Zezulka 

 
Omluven:  p. Klohna,  
 
 Za MěÚ:  ing. Toman, pí Kubíčková,   
 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Hlavní jednání 

2.1 Majetkové operace 
 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů  

Ověření zápisu provedou pí Ettelová, p. Macko 
Zasedání zahájil ing. Zima. V bodě Majetkové operace se budeme zabývat jedním bodem 
a to nákupem pozemků. 
  

02. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
 
2.1 Majetkové operace                                                    
S majetkovými operacemi seznámila přítomné pí Věra Kubíčková, vedoucí majetkového   
odboru. 
 
3.1.1 Nákup pozemků od paní Michaličkové, Rafajovce 30, Slovenská republika 
MR pověřila majetkový odbor zrealizovat nákup pozemků ve vlastnictví paní Anny 
Michaličkové, Rafajovce 30. Jedná se o pozemky zastavěné nemovitostmi bývalé 
odchovny dobytka a další přilehlé pozemky k tomuto areálu v k.ú. Prostřední Lipka. 
MO po konzultaci s ředitelem Statku Králíky ing. Šaškem navrhl MR vykoupit od paní 
Michaličkové všechny pozemky, které vlastní. 
List vlastnictví paní Michaličkové obsahuje: 
• stavební pozemky   o výměře 4004 m2 
• pozemkové parcely   o výměře       83878 m2 
• pozemky ve zjednodušené evidenci  o výměře 7702 m2  
vše v k.ú. Prostřední Lipka.  
 

 1



Z diskuze: 
ing. Zima – tak jak bylo dohodnuto na minulém zasedání MZ, jedním z možností jak 
použijeme finanční prostředky získané z prodeje akcií je nákup pozemků. V současné době 
probíhají nákupy pozemků pro vybudování průmyslové zóny směrem na Dolní Lipku a to od 
p. Marka a od pí Dostálkové. Dalšími pozemky, které máme možnost v současné době 
výhodně koupit jsou pozemky nad areálem firmy Vydrus směrem na Prostřední Lipku. 
Majitelkou je pí Michaličková, která je již v poměrně vysokém věku, proto jednáním o 
prodeji pozemku pověřila svého syna, s kterým byla dojednána cena a smlouva podepsána. 
Museli jsme se však zavázat  k rychlému vyrovnání kupní ceny, proto jsme na dnešní den 
svolali mimořádné MZ. Problém je ještě ve způsobu převodu peněz na Slovensko.   
ing. Nedbal – komu patří nemovitosti na těchto pozemcích 
ing. Zima – některé nemovitosti patří pozemkovému fondu a některé, např. pevnost K-S 14 
nyní majitele nemají. Pokud získáme pozemky pod nemovitostmi patřící pozemkovému fondu  
do našeho vlastnictví, budeme mít i přednostní právo na převod nemovitostí. U pevnosti se 
musí nejdříve narovnat vlastnické vztahy k historickým majitelům, tj. vojenským strukturám a 
pak je teprve získat do našeho vlastnictví.   
ing. Dostálek – je účel převodu areálu k vybudování muzea opevnění 
ing. Zima – jednou z našich priorit je rozvoj cestovního ruchu. A právě králicko leží v oblasti 
nejhustější části opevnění 30. let. Mnoho opevnění je již dáno do dobrého technického stavu a 
některé další se opravují. Vojenské pevnosti by se měly rekonstruovat a přeměnit v objekty 
s různým zaměřením, jako jsou dobové zbraně, uniformy, vojenské materiály apod. Tyto 
objekty by tvořily jakýsi skanzen a celý systém by byl zastřešen institucí “Muzeum čs. 
opevnění”, které by mělo v Králíkách sídlo, knihovnu, vědecké pracoviště, opravárenskou 
dílnu a další. Něco jako malá Maginotova linie ve Francii. 
 Oslovili jsme v tomto směru odborníky, Společnost přátel čs. opevnění a první naší 
společnou akcí byla v loňském roce velká vzpomínková akce Bouda 98, v které budeme 
v letošním roce pokračovat. V současné době již pod jejich dohledem probíhají rozsáhlé práce 
na rekonstrukci dobových zbraní v areálu ČSAD a na pevnosti “U cihelny”. Společně pak 
pracujeme na projektu rekonstrukce pevnosti K-S 14 “U cihelny” a přilehlého areálu, tak aby 
vznikl ucelený komplex vojenského muzea. Tento projekt a studie budou sloužit jako podklad 
pro předjednanou žádost o finanční prostředky z Eurofondu a z fondu Phare CBC, který je 
určen pro regiony v příhraničních oblastech. Pro získání finančních prostředků z těchto fondů 
však platí podmínka nastavení vlastnických vztahů pozemků a nemovitostí, které budou 
sloužit pro tyto účely. S naším společným záměrem již proběhlo několik prezentací a další, 
včetně na nejvyšších vojenských místech a v parlamentu, jsou připravovány. K tomuto tématu 
je již vydáno několik knižních publikací a jiné, jako jsou mapy a prospekty se připravují.  
    
 
Usnesení MZ/1999/08/083 
MZ schvaluje nákup pozemků st.p.č. 212, st.p.č. 213 a st.p.č.232 – vše zastavěné plochy 
bez stavby a dále jako p.p.č. 501/1 – louka, p.p.č. 501/2 – lesní pozemek, p.p.č. 501/3 – 
ostatní plocha, p.p.č. 525/1 – orná půda, p.p.č. 525/2 – lesní pozemek, p.p.č. 525/3 – orná 
půda, p.p.č.525/4 – orná půda, p.p.č. 525/5 – ostatní plocha, p.p.č. 525/6 – ostatní 
plocha,p.p.č. 525/7 – orná půda, p.p.č. 525/8 – lesní pozemek, p.p.č. 533/8 – ostatní 
plocha, p.p.č. 541 – pastvina, p.p.č. 544/2 – ostatní plocha, p.p.č. 544/4 – orná půda, 
p.p.č. 544/5 – ostatní plocha, p.p.č. 544/6 – ostatní plocha, p.p.č. 544/10 – orná půda, 
p.p.č.544/11 – orná půda, p.p.č. 544/12 – ostatní plocha, p.p.č. 544/13 – ostatní plocha, 
p.p.č. 544/14 – ostatní plocha, p.p.č. 544/16 – ostatní plocha , p.p.č. 544/17 – ostatní 
plocha, p.p.č. 544/18 – ostatní plocha, p.p.č.544/20 – ostatní plocha, p.p.č. 547/1 – 
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pastvina, p.p.č. 548/2 – louka, p.p.č. 548/3 – louka, p.p.č. 554/1 – pastvina, p.p.č. 554/2 – 
pastvina a dále jako pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ grafický příděl 
p.p.č. 538/3, p.p.č. 538/4, p.p.č. 544/1, p.p.č. 545 a p.p.č. 554 vše v k.ú. Prostřední Lipka 
za vzájemně ujednanou kupní cenu od paní Anny Michaličkové, trvale bytem Rafajovce 
30, okres Vranov nad Topĺou, Slovenská republika.      
 
Hlasování: 
14 : 0 : 0 
 
 
zapsal  ing. Ladislav Tóth 
 
Ověření zápisu: 
 
pí Ettelová            ......................................... 
 
p. Macko              ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Anton  Z I M A     ing. Ladislav TÓTH 

starosta       zástupce starosty  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


