
 
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 07 
Městského zastupitelstva 

ze dne 17. 05. 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 

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

3.1 Majetkové operace 
3.2 Průběžná zpráva o podmínkách pro podnikání 

       3.3 Využití finančních prostředků z prodeje akcií 
       3.4 Schválení smlouvy mezi Městem Králíky a občanským sdružením Domus  
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů  

Ověření provedou PaedDr. Krsek, p. Juránek. 
Zasedání zahájil ing. Zima. Ing. Strnad  navrhl zařadit do programu jako bod 3.4 

Schválení smlouvy mezi Městem Králíky  a občanským sdružením Domus.  S návrhem 
všichni souhlasili. 

 
02. Zprávy z jednání Městské rady 

Se zprávami ze zasedání Městské rady seznámil přítomné ing. Toman. 
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
Ing. Strnad navrhl, aby příští jednání MZ proběhlo o týden dříve, poněvadž 21. 6.  je první 
letní den a na Střelnici proběhne tradiční Vítání léta hudbou. Zároveň je možné, aby na 
Velkém náměstí v Králíkách proběhly oslavy spojené s vyvěšením nového praporu Králík. 
Posunout jednání MZ o týden dozadu by zřejmě nebylo možné kvůli uzávěrce Králicka. 
Pan Juránek upozornil, že červnová uzávěrka Králicka proběhne později, protože o 
prázdninách vyjde dvojčíslo. Ing. Strnad požádal přítomné, aby tuto možnost do konce 
zasedání zvážili. 

 
 

 1



3.1 Majetkové operace                                                    
S majetkovými operacemi seznámila přítomné pí Věra Kubíčková, vedoucí majetkového 

odboru. 
 
3.1.1 Záměr prodeje p. p. č. 104/16 v k. ú. Králíky 
O pronájem pozemku požádal pan Jan Beňo, Hřbitovní 227. Jedná se o zahradu, kterou 
žadatel užívá, pozemek je oplocen společně s jeho zahradou. Majetkový odbor zveřejnil 
záměr pronájmu zahrady. 
O koupi tohoto pozemku požádali manželé Veselí, Kosmonautů 861. Připojením této 
parcely k jejich by došlo k úpravě nevhodného tvaru pozemku a bylo by možné lépe 
umístit plánovanou stavbu garáže. V současné době SÚ MěÚ Králíky vydal manželům 
Veselým stavební povolení na stavbu garáže na svém pozemku a zároveň  pan Beňo také 
požádal  o koupi zahrady. 
Odbor VTSM souhlasí s prodejem bez připomínek, prodejní cena 70,-- Kč/m2, MR 
doporučuje MZ schválit záměr prodeje, zároveň doporučuje zvážit oddělení části 
pozemku jako přístupovou cestu. 
 

Z diskuze: 
p. Beňo  - parcelu začal používat se souhlasem geodézie. V roce 1973 mu geodézie vyměřila 
pozemek o rozloze 1500 m2, náklady platil on. Později byl vydán státní výnos, že parcely 
musí mít menší rozlohu. Došlo k přeměření, které opět hradil pan Beňo. Proto se s úřadem v 
Ústí nad Orlicí ústně dohodl, že za dvojí úhradu mu nechají jako protihodnotu zahradu. Proto 
myslel, že pozemek je jeho. Když zjistil, že tomu tak není, požádal o pronájem. Když se 
dozvěděli, že sousedé požádali  o koupi tohoto pozemku, zažádali si o koupi také.  
ing. Zima - na dnešním zasedání MZ se rozhoduje pouze o záměru prodeje. Zda a komu bude 
pozemek prodán, se rozhodne na příštím zasedání MZ po uplynutí 30denní lhůty. 
 
Usnesení MZ/1999/07/067 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 104/16 v k. ú. Králíky a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
12 :1:0 
 

3.1.2 Nákup pozemků od Bohuslava Marka, Hradecká 195, Králíky 
(MR/1999/14/0150) 
Jedná se o pozemky v plánované průmyslové zóně u haly TS v Hradecké ulici. 
Majetkový odbor projednal s panem Markem nákup pozemků p. p. č. 1725/5 o výměře 
1033 m2 a části p. p. č. 1725/4 a 1725/3 v k. ú. Králíky. Pan Marek si nechal GP obnovit 
vlastnické hranice a pozemky jsou nově označeny jako p. p. č. 1725/5 o výměře 1033 m2, 
p. p.č. 1752/6 o výměře 1355 m2 a p. p. č. 1725/7 o výměře 3205 m2, vše v k. ú. Králíky. 

     Městská rada souhlasí s nákupem pozemků. 
 
Z diskuze: 

ing. Zima - už před dvěma lety byla uzavřena smouva o smlouvě budoucí. S těmito pozemky 
počítáme jako s nabídkou při jednání s Czech Invest. 
ing. Nedbal - čí jsou okolní pozemky? 
ing. Zima -  pozemkového fondu. 
p. Juránek - z čeho bude koupě uhrazena? 
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ing. Zima - rozpočet se neustále vyvíjí, použít můžeme např. finance získané z prodeje akcií 
VČE. 
 
Usnesení MZ/1999/07/068 
MZ schvaluje nákup pozemků p. p. č. 1725/5 a části p. p. č. 1725/4 a 1725/3 v k. ú. 
Králíky od Bohuslava Marka, Hradecká 195, Králíky. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.1.3 Nákup pozemků od paní Anny Dostálkové, Dolní Boříkovice 26 
(MR/1999/14/0151) 
Jedná se o pozemky v plánované průmyslové zóně haly TS v Hradecké ulici. Majetkový 
odbor projednal s paní Dostálkovou nákup částí pozemků p. p. č. 1725/4 o výměře cca 
1355 m2 a p. p. č. 1725/3 o výměře 975 m2 v k. ú. Králíky. V případě restitučního nároku 
paní Dostálkové nebylo Pozemkovým úřadem Ok.Ú Ústí nad Orlicí zatím vydáno 
rozhodnutí, lze tedy s paní Dostálkovou uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní 
smlouvy. Podmínky  smlouvy budou stejné jako v kupní smlouvě s panem Markem. 
Městská  rada souhlasí s nákupem pozemků. 

 
Usnesení MZ/1999/07/069 
MZ schvaluje nákup částí pozemků p. p. č. 1725/4 a 1725/3 v k. ú. Králíky od paní Anny 
Dostálkové, Dolní Boříkovice 26. 
Hlasování: 
12:1:0 
 

3.1.4 Prodej pozemků p. p. č. 306/23 a 306/27 v k. ú . Dolní Lipka 
O koupi pozemků požádal pan Václav Beinlich, Dolní Lipka 52. Jedná se o pozemky o 
celkové výměře 301 m2, které žadatel užívá jako zahradu za vlastním domem a má je 
oplocené. Odbor VTSM s prodejem souhlasí, záměr prodeje byl zveřejněn, prodejní cena  
30,-- Kč/m2. 
 

Usnesení MZ/1999/07/070 
MZ schvaluje prodej pozemků p. p. č. 306/23 a 306/27 v k. ú. Dolní Lipka panu Václavu 
Beinlichovi, Dolní Lipka 52, Králíky. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.5 Záměr prodeje transformační stanice T-304 v k. ú. Hněvkov 
Severomoravská energetika, a. s., RZ Zábřeh požádala o  odprodej stožárové trafostanice 
u dětského tábora v Hněvkově. Trafostanice se nachází na p. p. č. 675/1 v k. ú. Hněvkov, 
není však předmětem evidence v KN. Správce tábora Mgr. Němeček souhlasí s prodejem, 
odbor VTSM souhlasí s prodejem, MR souhlasí s prodejem, prodejní cena dle znaleckého 
posudku. 
 

Usnesení MZ/1999/07/071 
MZ schvaluje záměr prodeje transformační stanice T-304 na p. p. č. 675/1 v k. ú. 
Hněvkov a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 
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3.1.6 Záměr prodeje p. p. č. 241 v k. ú. Králíky 
(MR/1999/12/0132) 
Město Králíky uzavřelo dne 18. 10. 1991 s oprávněnou osobou panem Milanem Silným 
dohodu o vydání nemovitosti ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních 
rehabilitacích. Pan Silný předložil řádně všechny doklady týkající se nemovitosti - čp. 
361, st. p. č. 220 a p. p. č. 241, vše v k. ú. Králíky. Zahrada p. p. č. 241 v k. ú. Králíky 
však nebyla omylem uvedena v dohodě o vydání nemovitosti. 
Jediným způsobem převodu zahrady je kupní smlouva mezi Městem Králíky a Milanem 
Silným, prodej zahrady za symbolickou cenu 1,-- Kč povýšenou o náklady spojené s 
převodem. MR souhlasí s prodejem. 
 

Usnesení MZ/1999/07/072 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 241 v k. ú. Králíky a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.1.7 Záměr prodeje p. p. č. 398/5 v k. ú. Králíky 
Od roku 1991 majetkový odbor eviduje žádost manželů Šponarových, Zd. Fibicha 791, 
Králíky o koupi části p. p. č. 398/5 v k. ú. Králíky. Jedná se o pozemek za bývalou 
služebnou Pohraniční policie ČR. MR přijala stanovisko prodat pozemek najednou bez 
zbytků jednotlivým vlastníkům přilehlých nemovitostí. 
V současné době projevili zájem o koupi části pozemku pouze manželé Šponarovi a pan 
Švéda nabízí Městu Králíky směnu pozemků p. p. č. 398/10 o výměře 325 m2 s částí p. p. 
č. 398/5 o výměře cca 330 m2. MR pověřila MO projednat se zájemci takové rozdělení 
pozemků, aby se prodala celá plocha a část za výhodnějších podmínek. 
Manželé Šponarovi projevili zájem o koupi celé zbývající části p. p. č. 398/5 v k. 
ú.Králíky za smluvní cenu ve výši 44.000,-- Kč, pan Švéda souhlasí se směnou. Náklady 
spojené s převodem nemovitostí hradí kupující. 
 

Usnesení MZ/1999/07/073 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 398/5 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.1.8 Pronájem nebytových prostor v čp. 91 v k. ú. Dolní Hedeč - bývalá škola 
O pronájem nebytových prostor  v bývalé škole v čp. 91 Dolní Hedeč požádal pan 
Vlastimil Kráčmar, Olomouc a pan Oldřich Theimer, Dolní Hedeč 91. Oba zde chtějí 
zřídit obchod a restauraci. 
Jedná se o objekt bývalé školy, v přízemí je byt 2+1 II. kategorie, který užívá pan 
Theimer od 01. 11. 1995, nebytový prostor - kuchyňka, sklad, sociální zařízení, v 1. patře 
2 třídy a sociální zařízení. 
MR projednalo obě žádosti a uložilo MO předložit MZ k projednání zveřejnění záměru 
pronájmu školy na Hedeči. 
 

Z diskuze: 
ing. Dostálek - doložili oba finanční krytí záměru? Plány pana Kráčmara jsou  velkorysé. 

 4



ing. Zima - s tímto plánem se na MěÚ obrátil nejprve pan Kráčmar, po něm pan Theimer. 
Pan Kráčmar zde hodlá investovat finanční prostředky získané prodejem svého bytu v 
Olomouci. Pan Theimer finanční zajištění neuvedl. 
MUDr. Bartáková -  dozvěděla se, že původní nápad patří panu Theimerovi, od něj ho 
převzal pan Kráčmar. 
ing. Danielová - plán pana Kráčmara je velice rozsáhlý. Důležité je, aby své záměry  později 
dodržel. Někteří podnikatelé svůj záměr nedodrželi. Bylo by vhodné získat více informací. 
p. Juránek - k čemu slouží neobývané místnosti? 
ing. Zima - před několika lety je MZ připravilo pro případné běžence. Soustředily se zde 
postele, věšáky, šatstvo, základní kuchyňské vybavení. Místnosti se nevyužívaly, vše zde 
zůstalo. 
ing. Šašek - jedná se o pronájem nebytových prostor, nebo celé budovy? 
pí Kubíčková - o nebytové prostory. 
ing. Šašek - existuje už představa  o výši nájmu? 
ing. Zima - ještě nebyl stanoven. 
p. Juránek - v případě, že objekt nebude pronajat panu Theimerovi, nemůže přijít o byt? 
ing. Zima - je možné, že ano. 
 
Usnesení MZ/1999/07/074 
MZ schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 91 v k. ú. Dolní Hedeč a ukládá 
záměr pronájmu zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.1.9 Prodej části pozemku p. p. č. 532/2 v k. ú. Prostřední Lipka 
MZ/1999/04/043 
O koupi pozemku požádali manželé Unzeitigovi, Králíky 608. Jedná se o  část pozemku 
ve vlastnictví města, GP byla obnovena vlastnická hranice, pozemek je nově označen 
jako p. p. č. 532/2 o výměře 832 m2. Pozemek je u nemovitosti, kterou žadatelé vlastní. 
Odbor VTSM souhlasí s prodejem, případné oplocení je nutné řešit ve spolupráci s 
odborem VTSM a stavebním úřadem, prodejní cena 30,-- Kč/m2. MR nesouhlasila s 
prodejem pozemku, MZ schválilo záměr prodeje, záměr prodeje byl zveřejněn. MO 
vyzval pana Alfonse Berku, aby seznámil občany Prostřední Lipky o záměru prodat 
pozemek, vyjádření nebylo MO doručeno. 
 

Z diskuze: 
p. Juránek - omluvil se za unáhlený závěr při minulém zasedání. Paní Berková se o pozemek 
starala, ale nestaví se proti jeho prodeji. Navrhl respektovat dosavadní vzhled návsi, neprodat 
pozemek jako geometricky vyměřený, ale pouze jeho část, což je i názor člověka, který dosud 
pozemek obhospodařoval. 
PaedDr. Krsek - byl se na pozemek podívat s paní Ettelovou, ing. Tóthem a ing. Tomanem. 
Proto nedoporučuje jeho prodej, ale naopak obnovit lavičky, kašnu, protáhnout pozemek dále. 
pí Unzeitigová - pozemek, který zatím vlastní, je malý. Uvažují o stavbě garáže, proto 
potřebují  přístupovou cestu. 
PaedDr. Krsek - jedná se tedy pouze o zpřístupnění vašeho pozemku? 
pí Unzeitigová - ano. 
PaedDr. Krsek - nebylo by možné zpřístupnit pozemky z druhé strany? 
pí Unzeitigová - tyto pozemky patří pozemkovému fondu. 
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pí Kubíčková - prodloužení pozemku podle slov PaedDr. Krska není možné, protože nepatří 
městu Králíky. 
p. Juránek - názor v obci je takový, že  se o pozemek bude alespoň někdo starat. 
p. Křivohlávek - pozemek, který jsme v Prostřední Lipce koupili, je o 40 m2 menší, než měl 
být. Na vesnici je potřeba kůlna k uskladnění dřeva, uhlí apod. Kašna na návsi  byla 
napuštěná pouze tři dny, protože tekla a prázdnila studny. Žádnou historii nemá. Lidé, kteří 
zde chtějí zůstat, by měli být podpořeni, a ne jim být bráněno v koupi pozemku. 
ing. Zima - nikomu v koupi bráněno není. Jedná se o pozemek orientovaný do návsi. Pokud 
ho prodáme, bude se o něj někdo starat, ale taky s ním může libovolně naložit. 
p. Křivohlávek - náves je spíše v blízkosti obchodu, u hospody, u školky. 
pí Unzeitigová -  kašna je v dezolátním stavu. Voda v ní asi nikdy nebude, bylo by zde 
potřeba čerpadlo. 
p. Juránek  - co bude dále s návsí, záleží na dohodě s místními občany. Navrhl prodat část 
pozemku dle vzhledu. 
ing. Tóth - nemůžeme udělat nekonkrétní rozhodnutí. Jsem proti prodeji, souhlasím s 
dlouhodobým pronájmem. 
p. Juránek - uhradili by Unzeitigovi náklady spojené s oddělením části pozemku? 
pí Unzeitigová - ano, pokud bude část pozemku pro nás dostačující, tedy asi 200 m2. 
ing. Strnad -  bylo by možné kvůli vyměření GP posunout rozhodnutí o jeden měsíc? 
p. Juránek - stáhl svůj návrh na prodej části pozemku obecně. 
ing. Rýc - jaká částka by byla potřeba na zprovoznění kašny? 
p. Juránek  - kašna je nefunkční. 
pí Ettelová - domnívala se, že na minulém zasedání vystoupil pan Juránek po rozhovoru s 
občany Prostřední Lipky. 
p. Juránek - paní Berková byla překvapena, že se dělí pozemek, o který se stará. Proto jsem 
hájil její zájmy. Po rozhovoru s panem Křivohlávkem a p. Unzeitigem jsem se dozvěděl, že 
mají zájem jen o část pozemku. Paní Berková je s tím srozuměna. 
 
Usnesení MZ/1999/07/075 
MZ  odkládá jednání o prodeji pozemku p. p. č. 532/2 v k. ú. Prostřední Lipka na příští 
jednání MZ. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.1.10 Prodej bytových domů 
Majetkový odbor předkládá ke schválení prodeje jednotlivých bytů podle zákona č. 
72/1994 Sb. v těchto bytových domech podle ustanovení směrnice MZ (Článek 4, odst. 1 
Omezující podmínky prodeje): 
bytový dům čp. 594,  Nové Domovy              4 b. j.  2+1 
bytový dům čp. 9, Horní Lipka                       4 b. j. 3+1 
Dále předkládá schválení prodeje bytového domu čp. 1002 v k. ú. Červený Potok paní 
Gizele Konyarikové, Horní Hedeč čp. 1002. 

 
Z diskuze: 

p. Juránek - v Horní Lipce se jedná o bývalou školu. Lidé, kteří zde bydlí, si byt chtějí 
koupit, ale nemají dostatek prostředků. V rodině většinou vydělává jen jeden, manželky jsou 
na mateřské dovolené. Podmínky navržené městem jsou pro ně nepřijatelné. Vhodnější by pro 
ně byl systém splátek. 
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pí Kubíčková - s nájemníky jsme jednali o tom, jaké by byly způsoby řešení. Je možné to 
řešit využitím stavebního spoření nebo splátkami ve výši nájemného. 
ing. Zima - splátky by se  musely připravit profesionálním způsobem, což je úkol pro banku. 
Ing. Dostálek nabídl využití stavebního spoření. 
p. Jungvirt - směrnice uvádí, že v integrovaných obcích bude cena bytů nižší nejméně o 50 
%. 
ing. Dostálek - s některými nájemníky jednal. Je možné úvěr zřídit, ale vše se musí projednat. 
ing. Nedbal - v případě, že zaplatí pouze část splátek, budou byty vráceny městu? 
pí Kubíčková - zatím téměř všichni platili najednou. Pokud by někdo podepsal  smlouvu o 
budoucí smlouvě a nedodržel ji, propadne městu jistina. 
p. Juránek - podle slov pana Lučana, který zde bydlí, město nabízelo, že byty prodá. Oni je 
tedy chtějí koupit, aby se nemuseli stěhovat. 
ing. Zima - nabídli jsme jim pouze možnost, aby bydleli ve svém. Neznamená to, že se budou 
muset stěhovat. 
ing. Rýc - byty musí koupit všichni nájemníci v tomto domě? 
p. Jungvirt  - byt si musí koupit nadpoloviční většina, zbytek patří městu. 
ing. Zima - město má zájem  stát se minoritním vlastníkem. 
p. Jungvirt - nájemník má 2x půl roku přednost při koupi bytu. Až poté jsou byty nabídnuty i 
jiným zájemcům, ale již za vyšší ceny. Nájemník je ale nadále chráněn nájemním právem, 
nikdo ho nemůže vystěhovat. 
ing. Nedbal - půjčí těmto lidem někdo peníze?  
ing. Danielová -  každý si musí opatřit spoludlužníka sám. Alespoň třem nájemníkům by se 
to podařit mohlo. 
ing. Nedbal - paní Konyariková složila jistinu 10 000,-- Kč. Bude pro ni problematické, aby 
dále splácela částku za byt. 
 
Usnesení MZ/1999/07/077 
MZ schvaluje prodej jednotlivých bytů podle zákona č. 72/1994 Sb. v domě čp. 594 v 
ulici Nové Domovy, v k. ú. Králíky a čp. 9 v k. ú. Horní Lipka. 
MZ schvaluje prodej bytového domu čp. 1002 v k. ú. Červený Potok paní Gizele 
Konyarikové, bytem Horní Hedeč čp. 1002. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.1.11 Pohledávka vůči manželům Petře  a René Plankovým a panu Miroslavu Felgrovi - 
smluvní pokuta za nesplnění závazku zastřešení pivovarských sklepů 
(MZ 92/98, MZ/1999/06/061) 
Pánové René Planka a Miroslav Felgr požádali Městskou radu o posunutí termínu platby 
částky 130.000,-- Kč (částka, o níž jim byla snížena kupní cena pivovarských sklepů), 
která měla být zaplacena nejpozději do 30. 11. 1998. Požádali o posunutí termínu do 30. 
4. 1999. Jelikož podmínka odstoupení od článku III. smlouvy o plnění závazku zastřešení 
pivovarských sklepů nebyla splněna, smlouva platí v plném rozsahu. Město Králíky 
podalo dne 10. 02. 1999 na manžele Plankovy a pana Felgra žalobu s návrhem na vydání 
platebního rozkazu o zaplacení 540.000,-- Kč (smluvní pokuta za období 10/1996 až 
12/1998). Manželé Plankovi a pan Felgr dne 13. 5. 1999 zaslali MZ své stanovisko s tím, 
že pokud Městský úřad Králíky stáhne žalobu, uhradí částku 130.000,-- Kč. 
MZ na minulém zasedání přerušilo jednání o žádosti s tím, že bude zařazena na příští 
jednání MZ. MR navrhuje MZ potvrdit postup Městského úřadu Králíky. 
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Usnesení MZ/1999/07/078 
MZ potvrzuje postup MÚ Králíky a a ukládá smluvní pokutu ve výši 540.000,-- Kč 
vymáhat. 
Hlasování: 
12:0:1 
 

3.1.12 Záměr pronájmu nebo prodeje hotelu Městský dvůr, čp. 272 v k. ú. Králíky 
Krajský soud v Hradci Králové dne 30. 03. 1999 potvrdil rozsudek Okresního soudu v 
Ústí nad Orlicí, že vlastníkem nemovitosti čp. 272 a st. p. č. 151/1 v k. ú. Králíky je 
Město Králíky. Město Králíky má zákonnou povinnost k vrácení vzájemného plnění ve 
výši 2.800.000,-- Kč (část kupní ceny), avšak v tomto případě se jedná o vztah, který 
stejnou měrou zavazuje i společnost STRA-MARK, s. r. o., Zlín. Firma STRA-MARK 
se může domáhat tohoto nároku jenom za stavu, kdy je schopna vrátit městu Králíky 
veškeré nemovitosti v původním stavu, tzn. stav fyzický a právní (na nemovitostech 
neváznou žádná práva třetích osob ve formě zástav apod.). 
Zároveň celková výše pohledávek Města Králíky vůči firmě STRA-MARK činí 
3.086.891,60 Kč (ušlé nájemné ve výši 1.695.533,-- Kč, nezaplacené faktury za 
dodávky energií 591.358,33 Kč a smluvní pokuta ve výši 800.000,-- Kč). Do částky 
2.800.000,-- Kč navrhlo Město Králíky cestou svého právního zástupce připsat 
započtení našich vzájemných nároků. 
V této situaci právní zástupce navrhuje Městu Králíky hledat vhodného nájemce, 
případně kupce. MR tento postup doporučuje. 
 

Usnesení MZ/1999/07/079 
MZ schvaluje záměr pronájmu a zároveň záměr prodeje nemovitosti čp. 272 na st. p. č. 
151/1 v k. ú. Králíky a ukládá záměry zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.2 Průběžná zpráva o podmínkách pro podnikání 
S podmínkami pro podnikání seznámil přítomné ing. Zima. Děláme mnoho kroků k tomu, 
abychom do Králík přivedli podnikatele, jenž by zaměstnal místní obyvatele.  
1. Budujeme  základní systémová opatření, aby byly v Králíkách vhodné podmínky pro 

podnikání: 
     - zajistíme technickou a energetickou infrastrukturu, 

- vypracovali jsme textový dokument Profil regionu Králicko, který nabízíme při 
všech   vhodných příležitostech,  

- jsme zahrnuti v dokumentech Strategie rozvoje regionu Orlicko a Návrh rozvojové 
strategie pardubického kraje. 

2. Snažíme se dostat do registru instituce  Czech Invest, jež zprostředkovává kontakty se  
zahraničními podnikateli, zajišťuje kapitál.  

     - podporuje   vznik průmyslových zón ve městech, 
     - vlastní databázi všech nemovitostí, které jsou vhodné k podnikání. Ty musejí být ve    

schválené průmyslové zóně. Území musí být větší než 1 ha, musí mít stabilizovaného 
vlastníka (nejlépe město), v plánu musí být dotaženy infrastruktury. Do této databáze 
jsme se zatím nedostali. 

     - zprostředkovává a vyhledává investora, ale zabývá se i spoluprací českých podniků 
se  zahraničními, 

     - zabývají se programem regionálního rozvoje obcí - vysílají do regionů poradce.  
 

 8



3. Město samo se zabývá tímto problémem.  V únoru 1999 jsme navázali  kontakt s 
klubem v USA. Lidé zde mají vztah ke Králíkám. Čekáme na jejich nabídku. Další 
možností je využít spolupráce s firmou, která vyrábí  elektrická zařízení pro německou 
zdravotnickou společnost. Ta chce v ČR umístit svoji pobočku  a případně ji rozšířit, což 
by mohla být příležitost pro Králíky. 
 
4. Samotné Králíky musejí vytvářet podnikatelské aktivity. Ve spolupráci s Okresním 
úřadem a Sdružením Orlice byly v okolí Králík vyznačeny cyklostezky. V Králíkách se 
chystá vybudování muzea čs. opevnění, s čímž by souvisel větší turistický ruch. Důležité 
je vytvořit v Králíkách kvalitní podmínky, aby zde žili lidé všech možných profesí a 
společenských úrovní. 
Připravuje se delegace zástupců města a místních podnikatelů, kteří pojedou do Mezilesí, 
kde se setkají s tamějším starostou. Dále se bude v Králíkách konat 26. 5. schůzka 
starostů ze zdejšího okolí, kde se bude hovořit o problematice zaměstnanosti. 
 

Z diskuze: 
ing. Dostálek - až budou Králíky zařazeny v registru Czech Investu, kolik ještě bude potřeba 
investovat, abychom investora získali? O investory je dnes velký zájem, města se přeplácejí. 
ing. Zima - každý dobrý investor je pro město tak významným, že musíme být připraveni 
něco investovat, např. pozemky poskytnout  levněji apod. 
ing. Dostálek -  existují už nějaké zkušenosti z měst, kterým se podařilo investory získat? 
ing. Zima - takové zkušenosti má Lanškroun.  
ing. Dostálek - do Králík je špatná dopravní přístupnost. Jaká je situace s budováním silnice 
č. 35? Mohli bychom využít i blízkosti hraničního přechodu do Polska a zvětšit jeho kapacitu. 
ing. Zima - dohodli jsme se, že zde nechceme přechod pro kamiony, přivedlo by to některé 
problémy. Silnice č. 35 vychází ze dvou variant: 
- bude  zde region s malým stupněm sociálně-ekonomického rozvoje, 
- bude  zde region se středním stupněm sociálně-ekonomického rozvoje. 
 O druhou  variantu mají Králíky zájem, protože se předpokládá silnice I. třídy na hraniční 
přechod. 

 
Usnesení MZ/1999/07/080 
MZ vzalo na vědomí průběžnou informaci o podmínkách pro podnikání. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.3 Využití finančních prostředků z prodeje akcií 
Bod uvedl ing. Zima. Finanční prostředky z prodeje akcií jsou podle dřívější dohody 
určeny na investice, ne na provoz města. Existuje několik  oblastí, kam je nutné 
investovat. Ostatně o této představě psal v posledním čísle Králicka. 
 
Pozemky 
Je nutné scelovat pozemky pro podnikání, a to nejdříve  tam, kde to jde bez komplikací, 
dále ty ostatní. Jedná se hlavně o pozemky na kraji Králík směrem k Dolní Lipce. Jsou to 
investice do budoucnosti. V souvislosti s nimi se však objeví investice vyvolané, např. 
jejich vyčištění, úpravy apod. Předpokládaná částka je asi 1 - 1,5 milionu Kč. 
 
Sport 
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Celá plocha Králík by měla být pokryta hřišti umožňujícími provozování různých 
rekreačních sportů. Uvažuje se o vybudování atletického oválu  ve středu města v areálu 
za Bílou školou. Toto místo je dobře dostupné pro všechny školy ve městě, v odpoledních 
hodinách i pro veřejnost. Dále se plánuje budování hřiště v dolní části Králík (v Berlíně) i 
nad fotbalovým stadionem a na dalších místech. Na hranicích velkých hřišť budou 
zřízena hřiště dětská, pískoviště atd. Počítá se i s opravou tělocvičen. Předpokládaná 
částka může být ve výši 4,5 milionu Kč. 
 
Obce 
Prostředky jsou určeny obcím, kde se již delší dobu nic  nového neudělalo, a ostatním 
obcím na doplňující věci. Např. podpořit sport tam, kde žije, v Heřmanicích, Dolní Lipce  
a Boříkovicích zřídit klubovny,  zavést plynovod do SOUZ Králíky, dále ho rozvést po 
Dolní Lipce a dle možností ho připravit pro zavedení  do Boříkovic atd. 
 
Budoucnost 
Město Králíky plánuje své zapojení do geografického datového informačního systému, 
do sdružení měst a správců sítí. O našem zapojení se bude  jednat v Pardubicích. 
 
Uložení 
Město Králíky má otevřené tři úvěry. Jedním z nich je úvěr použitý na krytí dostavby 
ČOV. StFŽP dosud blokuje 10 % z celkové ceny stavby čistírny, které městu poskytne až 
po zkušební době provozu čistírny. Úvěr je ve výši 2,5 milionu Kč, měsíční úrok činí  
21 000,-- Kč. Bylo by vhodnější tento úvěr uhradit, než uložit část financí získaných z 
prodeje akcií na konto. 
 

Z diskuze: 
ing. Nedbal - je ve smouvě s Čs. spořitelnou uvedena možnost, že úvěr lze splatit předčasně? 
ing. Zima - ano, je. 
ing. Nedbal - počítá se také s rekultivací skládky v Boříkovicích? 
ing. Zima - ano, zmnožuje investice rozpočtu. Vše, co bude naléhavé, se pokusíme 
uskutečnit. 
ing. Dostálek - je známo, jak velkou částku zaplatí plynárny a jak velkou město při vedení 
plynovodu do Dolní Lipky a dále? 
ing. Zima - plynárny uvedou cenu, ale uhradit by ji muselo město. SOUZ získalo finance na 
stavbu ve svém resortu, čehož město využilo a uhradí část potřebných nákladů  k rozvodu 
plynu po Dolní Lipce, protože toto by se plynárnám nevyplatilo budovat. 
PaedDr.  Krsek - uvítal plánovanou stavbu hřišť, protože v současné době je problém s 
vystřídáním všech škol na stávajícíh hřištích a v tělocvičnách. 
ing. Strnad - poděkoval ing. Zimovi za přípravu dvou  bodů jednání, za souvislý a 
smysluplný hodinový projev, který nelze brát jako samozřejnost. 
 
Usnesení MZ/1999/07/081 
MZ schvaluje použití finančních prostředků z prodeje akcií VČP, a. s. na ukončení 
úvěru ve výši 2,5 milionu Kč otevřeného u Čs. spořitelny, a. s. 
Hlasování  
13:0:0 
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3.4 Schválení smlouvy mezi městem Králíky a občanským sdružením Domus 
Výjezdní zasedání MZ v Heřmanicích zhodnotil ing. Zima. Zúčastnilo se ho 32 tamějších 
občanů. Celý problém zde byl znovu zhodnocen a zpřesněn. Objevili se zde lidé, kteří 
přijmuli argumenty ze strany města, ale chtějí se seznámit se smlouvou, která bude 
uzavřena. Další podmínkou bylo stavební oddělení hospody a zbrojnice, budoucí obecní 
klubovny. 
 

Z diskuze: 
p. Juránek - objevily se nové ohlasy jako reakce na průběh druhé besedy? 
ing. Tóth - ne, neobjevily. 
ing. Zima - seznámil se zněním smlouvy chystané pro občanské sdružení Domus. 
ing. Dostálek - navrhl do smlouvy zakotvit povinnost 1x ročně předložit výroční zprávu o 
hospodaření a kvůli lepšímu vztahu mezi zařízením a obyvateli Heřmanic uspořádat 1x ročně 
den otevřených dveří. 
ing. Zima - nájemné bude několik tisíc měsíčně   a bude poskytnuto zpět Domusu na opravy 
objektu. Větší částku bude sdružení dostávat od státu.  Domus je komunita se svým řádem. 
Umožnění kontroly ze strany města je ve smlouvě zakotveno, ale uvádět zde i podmínku 
uspořádat 1x ročně den otevřených dveří není příliš vhodné. 
MUDr. Bartáková - pokud jim vypovíme smlouvu, bude muset město uhradit Domusu 
investice vložené do budovy? 
ing. Zima - do budovy budou investovat s tím, že případné sankce ze strany státu budou 
účtovány Domusu, ne Králíkám. 
ing. Rýc - doporučil opatřit smlouvu zněním zákonů citovaných ve smlouvě, aby Heřmaničtí 
věděli, čeho se týkají. 
p. Juránek - poděkoval MZ, že udělalo maximum pro to, aby lidem vysvětlilo celou situaci. 
On sám je zavázán slibem, že se postaví za názor většiny obyvatel Heřmanic. Podpisy na 
petici proti zřízení centra nikdo neodvolal. Beseda ho nepřesvědčila, že by lidé radikálně 
změnili svůj názor.Nikdo nevypudil strach z lidí, kteří bydlí v blízkém okolí. Ve smlouvě je 
uvedeno, že bude vypovězena tehdy, až se něco stane. Nebylo by možné specifikovat toto 
přesněji? Až se něco stane, už bude pozdě.  
ing. Zima - pokud lidé neodvolali své podpisy, nemusí to znamenat, že mají stejný názor. Ve 
smlouvě bude uvedeno, že pokud bude docházet k porušování klidu, pořádku  a poškozování 
věcí, bude vypovězena. Nikoho ale nemůžeme potrestat předem. 
p. Juránek - doporučil zaměnit stávající spojení „bude docházet“ za  „dojde“.  Rozhodnutí o 
zřízení centra je rozhodnutím zvenčí. Většina obyvatel Heřmanic je proti. 
p. Jungvirt - písemné upozornění na závadu je standardní postup při řešení takovýchto 
záležitostí. 
ing. Toman - z besedy měl pocit, že Heřmaničtí pochopili, že budou pomáhat dobré věci, a 
možná uvítají, když za ně konečné rozhodnutí udělá MZ. 
PaedDr. Krsek - rozhodnutí zvenčí je právě demokracie, kdy většina přehlasuje menšinu. 
Heřmaničtí budou rádi, když za ně zvedne ruku někdo jiný. 
ing. Nedbal - rozhodnutí není dobré uspěchat. Centrum v Nové Vsi funguje bez problémů. 
Většinu obyvatel v Heřmanicích jsme přesvědčili, že z centra nemusí mít strach. 
ing. Danielová - největší odpůrce zřízení centra z Heřmanic tak zřejmě činí pouze pro svůj 
klid. 
ing. Zima - je demokratické, že většina zdejších obyvatel zvolila do svého čela 15 zástupců, 
aby brali do úvahy názory většiny, ale aby také měli svůj vlastní názor. 
ing. Strnad -  výroční zprávy zpracovává Domus pravidelně a chlubí se s nimi. Navrhl 
stáhnout požadavek na uspořádání dne otevřených dveří. 
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ing. Rýc -  den otevřených dveří není nedůvěrou k Domusu, ale možností pro Heřmanické 
blíže se seznámit s fungováním zařízení. 
ing. Dostálek - seznámil se s výročními zprávami Domusu a ví, že se nemají čeho obávat, 
protože výsledky mají. 
PaedDr. Krsek  - je zbytečné zakotvit ve smlouvě předložení výročních zpráv. Ty slouží pro 
kontrolu městu a ne obyvatelům Heřmanic. 
 
Usnesení MZ/1999/07/082 
MZ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s občanským sdružením Domus na 
nemovitost čp. 93 v Heřmanicích. 
Hlasování: 
11:0:2 
 
V textu smlouvy bude uvedeno, že nájemce se zavazuje poskytovat 1x ročně výroční zprávu o 
hospodaření zdejší komunity. 
Hlasování: 
1:1:11 
 
Do textu smlouvy bude vneseno, že nájemce se zavazuje 1x ročně umožnit veřejnosti 
prohlídku zařízení. 
Hlasování: 
2:1:10 
 
Ani jeden z těchto návrhů nebyl schválen. 
 
04. Vstupy poslanců 
p. Macko - počítá se s opravou ulice Na Pískách? 
p. Čuma - chtěli bychom ji opravit, ale nejsou finanční prostředky. Momentálně se asfaltuje 
ulice Polní, která je finančně méně náročná. Díry Na Pískách budou zasypány. Tato ulice 
bude muset být vyfrézována, což je finančně náročné. 
ing. Rýc - upozornil na špatný stav chodníku vedoucího podél  silnice Hradecká dolů k 
Hedvě. Zajímal  se o opravy  kanalizace. 
p. Čuma - v kanalizaci byly zjištěny a reklamovány závady, firmy je odstraňují bezplatně. 
ing. Rýc - poděkoval TS za opravu sloupu elektrického vedení v „Berlíně“. 
p. Juránek - za redakci Králicka se zeptal, kdy bude prováděno odměňování komisí. Tato 
komise pracuje 2x měsíčně. Zajímal se o to, jak Králíky získají prapor. 
ing. Zima - odměňování komisí zajistí ing. Toman. Uvažovalo se o různých kombinacích 
barev praporu se znakem, nebo bez znaku.  Heraldický podvýbor nepodpoří návrh praporu se 
znakem. Dohodli jsme se na barevných pruzích červená - zlatá (žlutá) - červená. Návrh byl 
odvezen do Prahy. Pokud bude vše v pořádku, bude návrh 25. 5.  schválen a můžeme ho 
nechat šít. 
ing. Strnad - zopakoval návrh změnit datum příštího jednání MZ. 
p. Juránek - navrhl posunout jednání o týden vzad, tedy na 29. 6. 1999. S tímto návrhem 
všichni přítomní souhlasili. 
ing. Strnad - pozval přítomné na oslavy, jež proběhnou 22. 6. Je vhodné, když takovéto akce 
navštíví někdo z MR nebo  z MZ. L. Vondráček, který v Králíkách koncertoval, věnoval svůj 
večerní honorář dětem na zájezd do Villmaru. 
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ing. Zima - vytvořit zápis z jednání MZ dá v nynější podobě mnoho dní  práce starostovi, 
zástupci a ověřovatelům. Možným řešením by bylo zápis zestručnit, nebo zapisovat jen 
uvedení problému a usnesení. 
p. Juránek - podrobné zápisy jsou důležitou součástí Králicka. Nebylo by vhodné z diskuze 
vybrat jen podstatné příspěvky. Zápisy jsou dalším ze specifik našeho města. Dokážeme jimi 
nahradit občanům účast na jednání MZ. Na zápis sice mohou reagovat různými fámami, ale k 
těm by docházelo i v případě, kdy by se občané účastnili jednání osobně. Pokud se zápisy 
zestruční, Králicko tím utrpí. Zastupitelé musí umět čelit různým problémům. Naopak je 
vhodné zdůraznit funkci ověřovatele zápisu. 
ing. Zima - při úpravách zápisu je velmi těžké rozhodnout, co je důležité a co ne. 
ing. Tóth - uvedl možnost kompromisu - vypustit přímou řeč a nahradit ji obsahem myšlenek. 
ing. Danielová - každý musí říci jen to podstatné a nemluvit zbytečně dlouho. Ke zkvalitnění 
zápisu pomůže i pečlivá práce ověřovatelů zápisu. 
ing. Strnad - bylo by škoda, kdyby byly zápisy hodně zestručněny. Navrhl vyjádřit starostovi 
mandát škrtání. Nesouhlasil se zrušením přímé řeči. 
ing. Zima - nemám právo rozhodovat za ostatní, co chtěli říci a co ne. 
p. Macko - možností by bylo, že pokud někdo chce, aby byla jeho slova uvedena  v zápisu, 
zdůrazní to. 
ing. Strnad - souhlasí, navrhl pokusit se o to při příštím zasedání MZ. Důležité je ujasnit si 
předem přesně myšlenky. 
p. Juránek - své osobní názory mohou zastupitelé zveřejnit prostřednictvím Králicka, nemusí 
využívat zápisu z MZ. 
ing. Zima - uzavřel jednání a poděkoval všem za účast na něm. 
 
zapsala  M. Vacková 
 
Ověření zápisu: 
 
p. Juránek            ......................................... 
 
PaedDr. Krsek      ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Anton  Z I M A     ing. Ladislav TÓTH 

starosta       zástupce starosty  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


