
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 07 
Městského zastupitelstva 

ze dne 20. 07. 1998  
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing. Tóth, PhMr. Novák, ing. 

Šašek, Mgr. Berková,  p. Hanák, p. Langr, p. Krabec, p. Ryba,  
p. Strnad, ing. Danielová 

Omluven:    p. Beran 
Nepřítomen:    ing. Barták  
Za MěÚ:     ing. Toman  
 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání MR 
03. Hlavní jednání 
     3.1 Majetkové operace 
     3.2  Schválení půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
04. Vstupy poslanců 

 
 
 

01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
Ověření provede ing. Danielová a p. Krabec. 

 
S předloženým programem zasedání souhlasili všichni členové MZ. Ing. Zima seznámil přítomné s 
předpokládaným průběhem besedy s občany Villmaru, která bude následovat po ukončení jednání 
MZ ve 20.00 hodin. 

 
02. Zprávy z jednání Městské rady 

Se zprávami z Městské rady seznámil přítomné ing. Toman. 
 

03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
 

3.1 Majetkové operace 
  Seznámení s majetkovými operacemi provedla pí Procházková. 

 
3.1.1 Žádost manželů Plankových a p. Felgra o prominutí sankcí 

 
V roce 1996 získali manželé Plankovi a p. Felgr od městského úřadu finanční částku, 
kterou   poskytla  Česká pojišťovna  na zastřešení vyhořelého objektu v ulici 
Pivovarská. Plankovi a p. Felgr se sami zavázali, že pokud zastřešení neprovedou ve 
stanoveném termínu, zaplatí městu  sankce ve výši 20 000,- Kč měsíčně. Protože do 
dnešní doby k zastřešení objektu nedošlo, může město sankce od Plankových a p. 
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Felgra vymáhat. Ti se ale na město obrátili se žádostí o jejich prominutí.  Městská rada 
navrhuje, aby Plankovi a p. Felgr vrátili částku určenou na zastřešení objektu a aby 
jim byly sankce prominuty. 

 
Z diskuze: 

 
pí Ettelová - souhlasila s návrhem MR. 
ing. Tóth - v době uzavření  smlouvy měli Plankovi  a p. Felgr v úmyslu provozovat  v tomto 
objektu podnikatelskou činnost. Zastřešení by v té době stálo zhruba 120 000,-- Kč. V 
současnosti je na objekt vystaven demoliční výměr v hodnotě 600 000,-- Kč. 
pí Procházková - částku poskytnutou Plankovým a p. Felgrovi získalo město od pojišťovny, 
proto by ji měli vrátit v plné výši. 
PhMr. Novák - navrhl, aby byly sankce zrušeny, ale aby Plankovi a p. Felgr uhradili městu 
obvyklý úrok z půjčených peněz. 
ing. Danielová - jaká by byla nyní celková výše sankcí? 
pí Procházková - přibližně 480 000,-- Kč. 
PhMr. Novák - předpokládal, že Plankovi a p. Felgr věděli delší dobu, že zastřešení 
neprovedou, a městu to neoznámili. Proto souhlasí s tím, aby uhradili i obvyklý úrok ze 
zapůjčených peněz. 
ing. Zima - Plankovi  a p. Felgr problém městu avizovali včas, avšak v době, kdy byli 
dlužníky města, které s nimi proto nehodlalo o jakýchkoliv úlevách. V současné době jsou 
všechny pohledávky vyřízeny, proto k jednání došlo. 
ing. Šašek - přiklání se k možnosti vyžadovat  obvyklý úrok z půjčených peněz. 
ing. Tóth - jediná možnost, jak se zmiňovaným objektem naložit, je demolice. Na tu bude 
potřeba dost vysoká finanční částka, proto doporučil sankce od manželů Plankových  a p. 
Felgra nevybírat. 
ing. Zima - úrok ze zapůjčených peněz  by činil zhruba 60 000,-- Kč, manželé Plankovi a p. 
Felgr by tedy museli nyní uhradit celkem částku 190 000,--Kč. 
p. Strnad - když se stavěl zmiňovaný objekt, panoval názor, že sklepy budou velice hojně 
využívány. Jak se ukázalo později, nebylo to docela možné, protože se sem špatně zajíždí. 
Navrhl od sankcí upustit. 
PhMr. Novák - vzal návrh zaplacení úroků z půjčky zpět, protože nevěděl, že Plankovi a p. 
Felgr problém včas avizovali. 
ing. Zima - shrnul dosavadní návrhy: 
1. Manželé Plankovi a p. Felgr uhradí částku, která jim byla zapůjčena Městem Králíky, a 

obvyklé úroky z této částky. 
2. Manželé Plankovi a p. Felgr uhradí pouze částku, která jim byla zapůjčena Městem 

Králíky, a to bez jakýchkoli úroků a sankcí. 
Pro první návrh hlasovali 4 poslanci, pro druhý 7 poslanců. Jelikož ani jeden z návrhů 
nezískal nadpoloviční většinu hlasů, zůstává v platnosti původní smlouva mezi Městem 
Králíky a manžely Plankovými a p. Felgrem. 

 
Usnesení MZ č. 64 /98 
MZ nepřijalo žádné usnesení k tomuto problému, v platnosti nadále zůstává původní 
smlouva. 
MZ pověřuje MR dále se tímto případem zabývat a hledat možná řešení. 
Hlasování: 
13:0:0 
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3.1.2 Záměr prodeje pozemků p. p. č. 249 a p. p. č. 253/3 v k . ú. Dolní Boříkovice 
O koupi pozemků p. p. č. 249 o výměře 212 m2  a p. p. č. 253/3 o výměře 400 
m2 v k. ú. Dolní Boříkovice požádali manželé ing. Vladimír Němec a ing. Ivana 
Němcová, oba bytem Brno, Helfertova 42. Žadatelé kupují od Teslampu , a. s., 
Praha objekt bývalé školy v Dolních Boříkovicích. Uvedené pozemky tvoří s 
budovou školy jeden funkční celek. 

 
Odbor VTSM souhlasí bez připomínek. MR s prodejem pozemků souhlasí 
(98/19/06). 

 
Z diskuze: 
ing. Zima - navrhl prodat manželům Němcovým pozemek, až prokáží, že mají ve vlastnictví 
zmiňovanou budovu bývalé školy. 
pí Procházková - navrhla schválit záměr prodeje tohoto pozemku, neboť to k ničemu 
nezavazuje. 

 
Usnesení MZ č.  65/98 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 249 a p. p. č. 253/3 v k. ú. Dolní 
Boříkovice. Ukládá záměr zveřejnit. Prodej manželům Němcovým bude schválen až 
poté, co prokáží, že jsou majiteli objektu na  tomto pozemku. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.3 Nákup pozemků p. p. č. 1021/8 a 1021/7 v . ú. Králíky od p. Fr. Hovada 

Odbor VTSM ve spolupráci s MO předkládá ke schválení MZ nákup pozemků 
p. p. č. 1021/ 7  o  výměře 323 m2 a p. p. č. 1021/8 o  výměře 291 m2 v k. ú. 
Králíky, které jsou ve vlastnictví p. Františka Hovada, Za Pilou 96, Králíky. 
Jedná se o pozemky v lokalitě u koupaliště, které byly odděleny geometrickým 
plánem. Celková výměra je 614 m2, navrhovaná cena 50,-- Kč/m2. Nákup 
pozemků byl zahrnut do rozpočtu na rok 1998. 

 
Stanovisko odboru VTSM: 
Na pozemcích je umístěn hlavní přívod vody pro město, je zde umístěn plynovod, el. přípojka 
pro koupaliště a pozemek by bylo možno využít jako parkoviště pro koupaliště. Zpevněná 
plocha vhodně odkanalizovaná by současné vyřešila problémy s povrchovou vodou. 

  
Z diskuze: 
ing. Šašek - vzhledem k vyjádření VTSM by bylo vhodnější, aby byl pozemek v majetku 
města než v majetku soukromé osoby, aby v budoucnu nedošlo k případným potížím. 
ing. Danielová - pan Hovad počítá s cenou 50,-- Kč/m2? 
ing. Zima - prodej za tuto cenu je předjednán. 

  
Usnesení MZ č. 66/98 
MZ schvaluje koupi pozemků p. p. č. 1021/7 a p. p. č. 1021/8 v k. ú. Králíky za cenu  
50,-- Kč/m2 od pana Františka Hovada, bytem Za Pilou 96, Králíky. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.4 Prodej pozemků Státní meliorační správě Ústí nad Orlicí 
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Státní meliorační správa, územní pracoviště Ústí nad Orlicí bude 
provádět rekonstrukci stavby retenční nádrže v Lichkově. Jedná se o 
opravu stávající hráze po povodních 1997. Hráz a objekty spočívají na 
pozemcích ve vlastnictví města Králíky, nedošlo zde dosud k 
majetkoprávnímu vypořádání. Jedná se o pozemky v k. ú. Dolní 
Boříkovice p. p. č. 1581/8 o výměře 74 m2, 1581/9 o výměře 739 m2 a p. 
p. č. 1581/10 o výměře 369 m2, pozemky jsou vedeny jako louka. 

 
 Odbor VTSM souhlasí bez připomínek, pozemky navazují na stavbu hráze. Vzhledem 
k naléhavosti stavebních oprav požádala SMS Ústí nad Orlicí o uzavření smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě - schváleno MR (98/19/05). 

 
Usnesení MZ č. 67/98 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 1581/8, 1581/9 a 1581/10 v k. ú. 
Dolní Boříkovice. MZ ukládá majetkovému odboru záměr zveřejnit.  
MZ zároveň schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na výše 
uvedené pozemky se Státní meliorační správou se sídlem v Brně. Budoucí kupní 
smlouva bude uzavřena nejpozději do 31. 12.  2000. 
Hlasování: 
12:1:0 

 
 

3.1.5  Záměr prodeje nemovitosti čp. 449 se st. p. č. 595 a  p. p. č. 651/7 v k. 
ú. Králíky (bývalý úřad) 

 
Na základě rozhodnutí MR (98/16/07) předkládá majetkový odbor MZ k 
projednání záměr prodeje domu čp. 449 - bývalá úřadovna MěÚ se st. p. č. 595 o 
výměře 289 m2 a s p. p. č. 651/7 o výměře 1455 m2 - zahrada v ulici Aloise Jiráska. 

     Odbor VTSM souhlasí s prodejem bez připomínek. 
 

Z diskuze: 
p. Langr - je známa cena objektu a pozemku? 
pí Procházková - zatím ne, její stanovení je úkolem MR. 
ing. Zima - objekt a pozemek budou zřejmě prodány za tržní cenu, tedy tomu, kdo 
nabídne vyšší částku. 

 
Usnesení MZ č.  68 /98 
MZ schvaluje záměr prodeje domu čp. 449 v ulici Aloise Jiráska se st. p. č. 595 a 
p. p. č. 651/7 v k. ú. Králíky. MZ ukládá majetkovému odboru zveřejnit záměr 
prodeje a zároveň ukládá MR zpracovat návrh způsobu prodeje. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.6 Prodej jednotlivých bytů domu čp. 595 podle zákona č. 72/1994 Sb. 

 
Jedná se o bytový dům čp. 595 se st. p. č. 763, ve kterém jsou 4 bytové 
jednotky 2+1 II. kategorie. Jednání komise proběhlo dne 16. 7. 1998. O koupi 
bytů podle zákona projevili nájemníci zájem. 

Z diskuze: 
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p. Krabec - kdyby jeden z nájemníků byt nekoupil, má možnost tento byt koupit po určité 
době jiný nájemník? 
ing. Zima - ano, a to za podmínek určených zákonem. 

 
Usnesení MZ č. 69 /98 
MZ schvaluje prodej jednotlivých bytů podle zákona č. 72/1994 Sb.  domě čp. 595, ul. 
Nové Domovy, Králíky. 
Hlasování:                                                                                                                   
13:0:0 

 
Prodej jednotlivých bytů domu čp. 581 podle zákona č. 72/1994 Sb. 
Jedná se o bytový dům č. 581 se st. p. č. 719, ve kterém jsou 4 bytové jednotky 1+1 II. 
kategorie. Jednání komise proběhlo dne 16. 7. 1998. O koupi bytů podle zákona projevili 
všichni nájemníci zájem. 

 
Z diskuze: 
PhMr. Novák - dojde při prodeji těchto bytů k valorizaci cen? 
ing. Zima - valorizace probíhá vždy k 1. 7. Protože tito zájemci zažádali o koupi domů už v 
loňském roce, letošní valorizace se na ně nevztahuje. 
pí Procházková - kvůli prodeji do soukromého vlastnictví došlo k jedné změně. Manželé 
Nesvadbovi budou nyní užívat jako svůj sklep bývalou sušárnu a jejich bývalý sklep bude 
společnou prostorou, protože je zde umístěn hlavní uzávěr plynu. 

  
Usnesení MZ č.  70/98 
MZ schvaluje prodej jednotlivých bytů podle zákona č. 72/ 1994 Sb. v domě čp. 581, ul. 
Františka Palackého, Králíky. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.7  Majetkoprávní vypořádání vlastnictví nemovitostí paní Elišky Matějové, 

Prostřední Lipka čp. 32 
 

Paní Eliška Matějová požádala MěÚ Králíky o majetkoprávní vypořádání vlastnictví 
nemovitostí čp. 32 se st. p. č. 58 a zahradou p. p. č. 103 v k. ú. Prostřední Lipka. Paní 
Matějová v roce 1962 sepsala s Místním národním výborem Prostřední Lipka kupní smlouvu 
na uvedené nemovitosti. Vinou notářky Zunkové nebyly nemovitosti zapsány do vlastnictví 
paní Matějové. Paní Matějová předložila doklad z roku 1962 o zaplacení nemovitostí a 
doklad o  zaplacení notářských poplatků. 
Od roku 1962 byla paní Matějová přesvědčená, že uvedené nemovitosti jsou jejím 
vlastnictvím. V katastru nemovitostí jsou však zapsány na listu vlastnictví Města Králíky. 
Majetkový odbor navrhuje prodat uvedené nemovitosti paní Elišce Matějové za symbolickou 
cenu 1,--Kč povýšenou o všechny náklady spojené s převodem (MR 98/16/08). 

    
Usnesení MZ č.  71/98 
MZ schvaluje záměr prodeje domu čp. 32 se st. p. č. 58 a p. p. č. 103 v k. ú. Prostřední 
Lipka. Ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 
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3.2  Schválení půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
 Bod uvedla paní Procházková. V loňském roce schválilo městské zastupitelstvo 

vyhlášku  
č. 13 o poskytnutí půjček z účelového fondu určených na opravy bytového fondu 
poškozeného záplavami. Možnost půjčky využilo loni pouze město Králíky. Nyní zažádal 
o půjčku z tohoto fondu pan Václav Doleček, Horní Lipka 143, a to ve výši 25.000,-- Kč, 
které chce použít na opravu podlah a omítek. 

 
Usnesení MZ č. 72/98 
MZ souhlasí, aby s panem Václavem Dolečkem, bytem Horní Lipka 143 byla uzavřena 
smlouva o poskytnutí půjčky z účelového fondu schváleného vyhláškou MZ č. 13 na 
opravy bytového fondu poškozeného záplavami ve výši 25 000,-- Kč. 
Hlasování: 
12:0:0     
(V době hlasování byl jeden člen MZ mimo zasedací místnost). 

 
Hlavní jednání uzavřel ing. Zima. 

 
04. Vstupy poslanců 
ing. Zima - informoval o vývoji akce Konzum  v Dolní Lipce. Město Králíky nabízí za objekt 
220 000,-- Kč, což Konzum akceptuje. Město zahájilo práce na stavebním řízení. 

 
Usnesení MZ č.  73/98 
MZ souhlasí s koupí domu bývalé prodejny stavebnin  v Dolní Lipce za cenu  
220.000,-- Kč. 
Hlasování: 
12:0:0   
(V době hlasování byl jeden člen mimo zasedací místnost). 

 
ing. Zima - zhodnotil průběh VII. králické (nejen) rockové události, která proběhla v sobotu 
18. 7. 1998 na Střelnici a v areálu parku a fotbalového hřiště v Králíkách. Festival byl 
očekáván s určitými obavami, proto přípravy na něj byly více než důkladné. Spolupracovalo 
se s policií, s TJ Jiskra Králíky, s hasiči, vedením Střelnice, s městským úřadem. Jim všem 
patří poděkování za pomoc při organizace. Na festivalu vystoupily beatové a rockové kapely, 
promítaly se meditativní filmy, v živém provedení zazněly písničky z muzikálu Hair. 
Návštěvnost byla  asi 500 lidí. Po festivalu nebyly zjištěny žádné mimořádné  škody. Občané 
hodnotili festival převážně  kladně. 
ing. Šašek - souhlasí. Akce proběhla precizně  díky pořádající agentuře INTERMUSIC, spol. 
s r. o., která akci perfektně zajistila. Již se jedná s agenturou o festivalu na příští rok, 
předpokládá se jeho rozšíření  i do areálu koupaliště. 
PhMr.  Novák - v čem je pravděpodobně příčina, že se festivalu zúčastnilo poměrně málo 
lidí? 
ing. Šašek - je to zřejmě tím, že se jednalo o první ročník. 
pí Procházková - předpokládá, že i  kdyby se akce zúčastnilo 1500 lidí, organizace by 
proběhla bez větších potíží. 
 
Zasedání MZ navštívila sestra Vojtěcha, která se v loňském roce zúčastnila delegace do 
Villmaru. S lítostí uvedla, že se dnešní besedy nemůže zúčastnit. 
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ing. Zima - vyjádřil se k dřevařskému sympoziu, které v těchto dnech pobíhá v Králíkách. 
Některé plastiky z minulých ročníků jsou umístěny na cestě ke klášteru, jedna v   ZŠ bude  
v Letohradě.  
Ve školní jídelně v ulici Moravská byly zjištěny nedostatky, jejichž odstranění si vyžádá 
investici 2 500.000,-- Kč. V tomto směru bylo zahájeno jednání s Okresním úřadem. 
Nezbytné práce je nutno dodělat do konce tohoto roku, aby nedošlo k uzavření školní jídelny.  
pí Procházková - tlumočila informaci, že se v bílé škole  přemnožily kuny.  
ing. Danielová - z vlastní zkušenosti doporučuje vyhnat kuny pomocí nahlas puštěné hudby s 
vysokými tóny. 
p. Strnad - delegace z Villmaru včera navštívila zdejší kostel. Nyní zde probíhá 
rekonstrukce, na níž se finančně podílí stát (70 %), město Králíky (20%) a farnost (10%). 
Rekonstrukce by měla být dokončena za čtyři měsíce. Generálním dodavatelem je firma 
Agrostav. 
ing. Danielová - komise dostala za úkol zjistit, do jaké míry jsou  vybírány poplatky za svoz 
odpadu. Proto  zítra  navštíví technické služby.  Jaké je nyní personální obsazení majetkového 
odboru? 
pí Procházková  - vedoucím majetkového odboru je paní Věra Kubíčková, místo  
referentky bylo obsazeno paní J. Maťašovskou, která sem zatím docházela v rámci svého 
volného času, aby se s touto prací lépe seznámila. 
p. Strnad - paní Maťašovská si zatím počínala velice dobře, rychle a zasvěceně. 
p. Langr - upozornil na uvolněné víko kanálu v ulici 17. listopadu, které dělá velký rámus při 
projíždění automobilů. Jelikož i přes upozorňování nikdo víko nespravil, rozhodl se tlumočit 
stížnost na MZ.  
pí Procházková - navrhla MZ, aby si  v měsíci srpnu udělalo „zastupitelské prázdniny“, které 
si za svou činnost zaslouží. Popřála jim, aby si v srpnu řádně odpočinuli a užili hezkého 
počasí.  
S návrhem všichni souhlasili. 

 
Zapsala Michaela Vacková 
 
 
 
 
Ověření zápisu: 
 
ing. Danielová ................................................... 
 
p. Krabec ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton Zima        Ivana Procházková 
     starosta          zástupce starosty 
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