
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 05 
Městského zastupitelstva 

ze dne 18. 05. 1998  
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing. Tóth, PhMr. Novák, p. 

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

Omluven:   p. Ryba   
Hosté:  p. Kacálek, p. Zerzán, p. Halbrštát, p. J. Novák, ing. Nedbal, p. Vrbický, 

 p. Moravec, p. Němec, p. Jungvirt, ing. arch. Vaníčková 
Za MěÚ:   ing. Toman, p. Čuma, pí Nosková 

 
 
 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání MR 
03. Hlavní jednání 
     3.1 Zpráva o situaci v DVÚ Králíky 
     3.2 Předání Janského plaket dárcům krve 
     3.3 Veřejné projednání rozšíření územního plánu města 
     3.4  Majetkové operace. 
     3.5 Projednání postupu města při řešení bytových náhrad nájemníků při prodeji domů a bytů 

           organizacemi 
     3.6 Přidělení bodů žadateli o pronájem městského bytu ve veřejném zájmu 
     3.7 Dotace na rekonstrukci aleje - smlouva se Státním fondem životního prostředí 
     3.8 Rozpočtové změny vyplývající z odstranění hygienických závad zjištěných ve školním 

stravování 
     3.9 Bytová výstavba a infrastruktura města, investice města v roce 1998 a  letech následujících  
04. Vstupy poslanců 

 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
      Ověření provedou ing. Šašek a p. Beran. 

 
Zasedání zahájil ing. Zima. Navrhl rozšířit   hlavní jednání o  zprávu p.  Zerzána o situaci 
v Dětském výchovném ústavu Králíky a zařadit ji jako první bod.  

 
Všichni přítomní s návrhem souhlasili.  

 
 

02. Zprávy z jednání Městské rady 
Se zprávami z jednání Městské rady seznámil přítomné ing. Toman. 
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03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
3.1 Zpráva o situaci v Dětském výchovném ústavu Králíky 

  Starosta přivítal na zasedání ředitele DVÚ Králíky pana Zerzána, který informoval o 
současné situaci i nedávných potížích v DVÚ Králíky. DVÚ Králíky je zařízení pro chlapce s 
ústavní nebo ochrannou výchovou nařízenou soudem.  Chlapci jsou ve věku od 6 do 16 let, 
někdy  zde  zůstávají až  do 18 let v případě, že navštěvují civilní učební obor, což se v 
současnosti týká jednoho chlapce. Nejčastější příčiny pro umístění do DVÚ Králíky jsou 
opakované  neomluvené absence ve škole, agresivní chování, krádeže, loupežná přepadení či 
užívání omamných  látek. V případě, že rodinná výchova selhává, nastupuje na její místo 
instituce. Soud odebere dítě z rodiny a umístí ho do diagnostického ústavu, kde se rozhoduje 
o jeho dalším zařazení - buď vrácení dítěte zpět do rodiny, nebo umístění v dětském domově, 
a nebo v dětském výchovném ústavu atd. 
    Chlapci jsou v ústavu pod neustálým pedagogickým dozorem, ale přesto je nutno počítat s 
projevy jejich agresivity. Poslední případ plánovaného agresivního chování byl rozebírán i v 
MF Dnes. V období prázdnin jsou někteří svěřenci pouštěni na návštěvu domů. O letošních 
velikonočních prázdninách takto odjely dvě pětiny  chlapců, zbytek zůstal v ústavu (pro 
nevhodné chování, nezájem rodiny atd.). Tři chlapci se  dohodli na útěku. První zamýšlenou 
verzí bylo utéci v Zábřehu, kam jeli v sobotu chlapci do krytého bazénu, což se nezdařilo. 
Poté chtěli uprchnout z jídelny, k čemuž také nedošlo. Nakonec se domluvili na tom, že až 
bude vychovatelka večer ukládat oblečení do šatny, jeden ji zabaví, druhý bude hlídat na 
chodbě a třetí ji omráčí koštětem, popř. ji dokope. Chtěli jí sebrat klíče a oblečení nutné k 
útěku.  O připravovaném útěku věděli i jiní chlapci a poněvadž mezi nimi došlo k hádce, 
jeden zasvěcený vše vychovatelce prozradil. Ta a další tři vychovatelé byli  tedy na možné 
problémy připraveni. Chlapci, který ji měl omráčit, nařídila včas opustit šatnu.  Přivolaná 
Policie případ prošetřila, chlapci se ke všemu přiznali. Vše bylo zaprotokolováno, ale 
poněvadž nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu, nelze viníky soudně potrestat, 
lze řešit jen jako přestupek v komisi pro přestupky MěÚ.  Trestem  bylo pouze jejich zařazení 
do třetího výchovného stupně, který zakazuje sledování televize po 20. hodině, snižuje výši 
kapesného a zakazuje vycházky, to vše na tři týdny. O jejich plánovaném činu byly 
informovány jejich rodiny, sociální kurátor  a zřizovatel, tj. Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy. 
Ministerstvo po případu v Chrastavě rozhodlo přidělit výchovným zařízením určitou  finanční 
částku, aby motivovalo pedagogické pracovníky v jejich působení. 
DVÚ Králíky má kapacitu 60 míst, v současné době zde pobývá 52 svěřenců, z nichž  někteří 
jsou velice agresivní.  

 
Z diskuze  
ing. Tóth - určuje soud konkrétní výchovný ústav, do kterého bude  dotyčný umístěn? 
p. Zerzán - v každém kraji existuje diagnostický ústav, z něhož jsou děti umisťovány do 
výchovných zařízení převážně podle regionu. DVÚ Králíky musí přijmout chlapce z tohoto 
regionu. 
ing. Tóth - jaký stupeň soudu o umístění rozhoduje? 
p. Zerzán - umístění určuje okresní soud, v případě odvolání rozhoduje soud krajský. 
PhMr. Novák - jak by se v DVÚ projevilo snížení hranice trestní odpovědnosti na 14 let? 
p. Zerzán - pomohlo by to situaci řešit. 
pí Procházková - jaká je spolupráce mezi DVÚ a Policií? Ve spise, který byl předán komisi 
pro přestupky MěÚ,  je nesrovnalost. Uvádí se v něm, že případ byl ohlášen  14. 4. v 15.10 
hod., ale v protokolech o výslechu svědků se uvádí, že chlapci vypovídali 14. 4. v čase ještě 
před ohlášením případu Policii.  
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p. Zerzán - případ byl hlášen Policii okamžitě po odhalení. Poněvadž měla Policie k dispozici 
málo pracovníků z důvodů velikonočních svátků, byly  výslechy odloženy na úterý. 
Spolupráce s místní policií je jinak velice dobrá. 
ing. Zima - v ústavu jsou umístěni chlapci agresivní i neagresivní. Jak řešíte případné 
napadení vychovatele svěřenci? 
p. Zerzán -  diagnostický ústav nemá možnost volit při zařazování problémového dítěte mezi 
zařízeními různého stupně, protože všechna jsou stejná. Proto se i u nás vyskytují chlapci s 
různým stupněm agresivity. Byly snahy nadřízených orgánů vytvořit v králickém DVÚ dvě 
skupiny chlapců se zvýšenou agresivitou, ale postavil jsem se proti tomu. V ústavu je v 
současné době jedna třída základní školy a pět tříd zvláštní školy. U některých jedinců lze 
těžko předvídat, co udělají. V případě napadení vychovatele je přivolána Policie, musí být 
zjednán pořádek. Používání tělesných trestů je zakázáno. 
ing. Zima - jaké máte zábrany proti útěkům? 
p. Zerzán - pro opatření tohoto typu  nebyly přiděleny MŠMT žádné mimořádné  finanční 
prostředky.  Budova nemá mříže, pouze archiv a prádelna jsou jimi chráněny a  jedna ložnice. 
Chlapci si vždy najdou nějaký objekt své agrese, např. od začátku roku byla vynaložena 
částka asi 6 000,- Kč na  zasklívání rozbitých oken. 
pí Procházková - jaké je kádrové a personální obsazení v DVÚ a  jak hodně musí svěřenci 
pracovat? 
p. Zerzán - ústav má celoroční provoz, pracuje zde 8 učitelů včetně ředitele, 14 denních 
vychovatelů, 4 noční vychovatelé, hospodářka, účetní, uklízečka, údržbář, švadlena a na 
poloviční úvazek zdravotnice.  Každý jedinec i výchovná skupina má za úkol starat se o 
pořádek, chlapci si sami uklízejí třídy, ložnice, sociální zařízení. Dále se starají o zahradu, 
upravují cesty, hrabou listí, podílejí se na různých brigádách, např. sběr kamení. 
p. Krabec - jaká je úspěšnost zařazení těchto jedinců do běžného života? 
p. Zerzán - uvolnění ve společnosti po roce 1989 se projevilo i v uvolnění režimu ústavů. 
Chlapci si jsou vědomi toho, že jsou trestně  nepostižitelní. 
ing. Zima - k jakému uvolnění režimu konkrétně došlo? 
p. Zerzán - režim není tak přísný jako dříve. Úspěšnost v zařazování do běžného života je 
zhruba 20 %. Většina chlapců je nezaměstnaných, pobírají sociální dávky, někteří jsou ve 
výkonu trestu. 
ing. Zima - poděkoval p. Zerzánovi za  informace,  zodpovězení dotazů a  uzavřel  tento bod 
jednání. 

 
3.2 Předání Janského plaket dárcům krve 

 
Starosta předal panu Janu Halbrštátovi z Králík kytici a Janského plaketu. Poděkoval mu za 
to, co pro společnost dělá, a popřál mu hodně zdraví. Pan František  Slavík se k přebrání 
plakety nedostavil. 
 

3.3 Veřejné projednání rozšíření územního plánu města 
 

Starosta přivítal na zasedání paní Noskovou a ing. arch. Vaníčkovou. Paní Nosková uvedla, 
že v územním plánu  z roku 1996 nebyly přímo zakresleny pozemky určené pro nadstandardní  
bydlení. Počítalo se s tím, že pokud by tyto potřeby vznikly, plán bude doplněn. V plánu byla 
rozšířena lokalita Na Výsluní a vedle zakreslena výhledová lokalita. Podle současného zájmu 
o ni by bylo vhodné ji do plánu zanést. 
 
 

 3



Z diskuze: 
ing. arch.Vaníčková - nové stavby představující rezidenční bydlení by měly mít vyšší 
architektonickou úroveň a měla by zde být zachována  vzrostlá  zeleň. 
ing. Zima - zájem o tento typ bydlení projevili pánové Vrbický a Moravec. Bude se jednat o 
exkluzivní bydlení za exkluzivních podmínek a požadavků, estetická úroveň objektu musí být 
důsledně kontrolována. Parcely mají zhruba rozlohu 100 x 100 m. 
p. Němec - vlastní pozemky navazující na pozemky p. Vrbického a p. Moravce za 
bramborárnou o rozloze zhruba 100 x 100 m a chce je nechat také zařadit do územního plánu. 
PhMr. Novák - je tento návrh na umístění rezidenčního bydlení konečný, nebo se 
předpokládá, že podobná lokalita vznikne i v jiné části města? 
ing. arch. Vaníčková - nemusí jít vždy o celou lokalitu, rezidenční bydlení je možné 
realizovat jednotlivě podle toho, které vhodné místo si stavebník najde.  
ing. Zima - objeví-li se zájemce o určitou parcelu a bude-li to technicky a legislativně možné, 
bude mu umožněno dům si postavit.  
ing. arch. Vaníčková - s technickou a finanční  náročností při stavbě je nutné počítat,  
protože pozemky nejsou zainvestovány.  
pí Nosková - jaká je situace s bývalou bramborárnou Statku ? 
ing. Šašek - bude vrácena v restituci a  bude sloužit k uskladnění strojů. 
ing. Zima - ptá se p. Němce, zda je vlastníkem jím uváděných  pozemků. 
p. Němec - ano, je. 
pí Nosková - pozemky pana Němce bývalou bramborárnu zhruba obklopují. 
p. Čuma - lokalita Na Výsluní je určena pro bytovou výstavbu, zemědělská výroba by se zde 
zavádět neměla. 
ing. Zima - restituent bude ve využití objektu bramborárny omezen. 
p. Čuma - mohlo by se stát, že mu nebude povoleno investovat do tohoto objektu tak, jak by 
si přál.  
ing. Tóth - dotázal se p. Němce, zda nezkusil svůj pozemek směnit za jiný, neboť se mu zdá k 
bydlení nevhodný. 
p. Němec - pozemek se mu zdá vyhovující, přístup k němu je možný ze dvou stran. 
ing. Barták - nebylo by  vhodné, aby pozemky kolem bramborárny i samotný objekt 
odkoupilo město? 
ing. Šašek - byla by na to potřeba částka asi půl milionu korun. 
ing. Zima - město tuto částku  k dispozici nemá.  
 
Usnesení MZ č. 40/98 
MZ schvaluje úpravu územního plánu tak, jak byla předložena, (viz příloha zápisu) a 
navrhuje jeho rozšíření o pozemky č. 1912/13, 1912/19 a 1912/22 v k.ú. Králíky.          
Hlasování: 
14:0:0 

 
3.4 Majetkové operace 
3.4.1 O koupi pozemku p. p. č. 71/7 v k. ú. Králíky požádal pan Ján Novák, Hřbitovní 

234, Králíky. Jedná se o pozemek k výstavbě rodinného domu v ulici Kosmonautů, 
výměra pozemku 603 m2. Přilehlé pozemky jsou ve vlastnictví  Davida Nováka, 
(p.p.č. 71/6) a  manželů Jána a Růženy Novákových (p.p.č. 71/8). Odbor VTSM 
souhlasí bez připomínek.  
Majetkový odbor předložil žádost k projednání MR dne 4. 5. 1998. 
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Z diskuze: 
ing. Zima - MR rozhodla přenést tento problém na MZ.  Město zabezpečilo výstavbu celé 
infrastruktury této ulice, která má být rozparcelována a určena pro výstavbu rodinných domů. 
O zmiňovaný pozemek mají   zájem asi proto, aby ho nemohl využít někdo jiný. 
J. Novák - pozemky kolem uvedené parcely jsou ve vlastnictví naší rodiny. Tento pozemek je 
nejmenší. Chceme zde postavit rodinný domek. Peníze, které byly  vynaloženy na vybudování 
infrastruktury, dostane město zpět. 
ing. Zima - to je omyl, protože v ceně, za které město tyto pozemky prodává, není právě 
vůbec započítána cena za vybudování infrastruktury a  pozemky jsou proto velmi levné. 
ing. Tóth - kdy chcete začít se stavbou domu? 
J. Novák - možná do tří, pěti let. Všichni zájemci se musí zavázat městu datem zahájení 
stavby a předpokládaným obdobím  kolaudace? 
ing. Zima - samozřejmě ne. 
ing. Zima - v momentě předložení  stavebního povolení je stavebníkovi   vrácena bonifikace - 
tj. část sumy, kterou za pozemek zaplatil.  Pokud byste se stavbou v brzké době nezačali, byl 
by tento závazek  předán příštímu Městskému zastupitelstvu. 
pí Procházková - byl zveřejněn záměr prodeje této parcely? 
ing. Toman - dosud ne. 
ing. Barták - pokud dojde k tomu, že pozemek panu Novákovi prodán nebude, může dojít ke 
spekulaci. Někdo jiný by pozemek např. mohl koupit  a poté ho p. Novákovi prodat. 
pí Procházková - při takovéto spekulaci by ale odpadl nárok na bonifikaci, tedy na vrácení 
určité částky ze složené sumy. 
ing. Tóth - navrhl novelizovat vyhlášku o prodeji pozemků, zpřísnit jejich prodej. 
ing. Zima - navrhuje prodej naopak uvolnit, ale za reálných, stejných podmínek pro všechny. 
ing. Barták - měl ještě někdo jiný o uváděnou parcelu zájem? 
J. Novák - dozvěděl se o dalších dvou zájemcích, kteří ale nakonec od zájmu odstoupili, 
protože se jim pozemek zdál malý. Dům, který současně s manželkou obývá, by uvolnil pro 
zaměstnance své firmy, sami by chtěli bydlet v  menším novém domě. 
 
Usnesení MZ č.   41 /98 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 71/7 v k. ú. Králíky, ul. Kosmonautů a 
ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
12:1:1 

 
 

3.4.2  TESLAMP Holešovice, a. s., Praha 7 požádal o dočasný pronájem pozemků v  
k. ú. Králíky na dobu 5 let. Jedná se o tyto parcely: 

 
st. p. č. 1373           o výměře             634  m2 
p. p. č.  1820/32      o výměře          3307  m2 
p. p. č. 1820/31       o výměře          3211  m2 
st. p. č.  1374          o výměře            584  m2 

 
celkem                              7736 m2 

     
TESLAMP navrhuje pronájem všech uvedených pozemků za 2,50 Kč/m2 ročně, část těchto 
pozemků je i zastavěna např. pomocnými sklady.  

 

 5



Z diskuze: 
ing. Zima - zúčastnil se schůzky s ředitelem TESLAMPU ing. Bartoněm. Stručně objasnil 
situaci:   pozemky získala Tesla převodem ze Státního statku Králíky. Protože   záznam o tom 
se v katastru nemovitostí nedochoval, byla  podána určovací žaloba. Soud určil, že  tyto 
pozemky patří městu. V jejich těsném sousedství se nacházejí pozemky Statku, které budou 
po směně s jinými pozemky převedeny na TESLAMP. Pozemky chce proto TESLAMP od 
města  pronajmout a  po převodu sousedních pozemků ze Statku na TESLAMP je  vyměnit s 
městem. V současné době platí  za tyto pozemky TESLAMP poplatek za  vynětí ze 
zemědělské půdy. Majetkový odbor navrhl nájemné  5,-Kč/m2/rok, přestože pozemek není 
zastavěný celý. 
pí Procházková - jak dlouho bude trvat procedura převodu pozemků ze Statku na 
TESLAMP? 
ing. Šašek - TESLAMP vlastní pozemky nad bunkrem, které hodlá směnit s Pozemkovým 
fondem, lhůtu převodu nelze předem určit.  
ing. Tóth - nevyjádřil se ředitel TESLAMPU k tomu, zda je nájemné  5,- Kč přijatelné? 
ing. Zima - o tomto jsme nejednali. 
PhMr. Novák - částka 5,- Kč/m2/rok není celkově nijak vysoká. Doporučil poplatek 5,- 
Kč/m2/rok za zastavěnou plochu, cenu 2,50 Kč/m2/rok za plochu nezastavěnou. 
ing. Toman - vzhledem k současné finanční situaci v TESLAMPU je tato částka dost vysoká. 
ing. Barták - jak velký je poplatek, který hradí TESLAMP nyní Pozemkovému fondu? 
ing. Šašek - Pozemkovému fondu platí 0,70 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu. 
ing. Tóth - navrhl postupovat podle vyhlášky o pronájmu pozemků, tedy určit poplatek ve 
výši 5,- Kč/m2/rok za plochu zastavěnou, za ostatní 2,50 Kč/m2/rok. 
ing. Zima - TESLAMP určuje ekonomickou situaci v Králíkách, zaměstnává velké procento 
obyvatel a je proto důležité zachovat dobrou atmosféru mezi městem a TESLAMPEM. 
Přiklání se k návrhu ing. Tótha. 
pí Procházková - jaký je poměr zastavěné a nezastavěné plochy? 
ing.  Toman - zastavěná plocha tvoří asi 10 - 20 %. 
 
Usnesení MZ č. 42 /98 
MZ souhlasí s dočasným pronájmem pozemků st. p. č. 1373, 1374 s p. p. č. 1820/32, 
1820/31 v k. ú. Králíky na dobu pěti let a. s. TESLAMP Holešovice, Praha 7. Nájemné 
stanovuje na částku 5,- Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 2,50 Kč/m2/rok za 
nezastavěnou plochu. 
Hlasování: 
13:1:0 
 
3.4.3 Dotace na rekonstrukci aleje - smlouva se Státním fondem životního prostředí 

Starosta navrhl, aby tento původně samostatný bod jednání (3.7) byl projednán v rámci 
bodu Majetkové operace . SFŽP byla zaslána smlouva o dotaci na rekonstrukci aleje. 
Nyní je důležité přijmout usnesení MZ o projednání této smlouvy. Dotace SFŽP je 
stanovena ve výši 600.500,-Kč,  což je 80 % celkové částky potřebné na rekonstrukci.  
Starosta seznámil přítomné s jednotlivými ustanoveními smlouvy.  

 
Usnesení MZ č. 43/98 
MZ projednalo a schválilo smlouvu č. 01449638 o rekonstrukci aleje uzavřeno 
mezi Státním fondem životního prostředí a Městem Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
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3.4.4 Paní  Procházková seznámila přítomné s návrhem akciové  společnosti VAK 

Jablonné nad Orlicí,  aby Králíky stejně jako ostatní akcionáři zvýšily svůj vklad 
vodohospodářského majetku do akciové společnosti. 

 
Z diskuze: 
ing. Zima - MR doporučila nezvyšovat vklad vodohospodářského majetku města ve VAKu 
do té doby, než se definitivně  rozhodne o případném zřízení organizace spravující majetek 
města. V současné době je ve  VAKu králická vodovodní síť.   
p. Čuma - ČOV a kanalizace jsou majetkem města, vodovodní síť je majetkem VAKu.  
ing. Danielová - jaký nepeněžní vklad by  mohlo ještě město do VAKu vložit? 
ing. Zima - například pozemky.  
PhMr. Novák - kdy Králíky do VAKu se svým podílem vstoupily? 
ing. Zima - v roce 1991. 
ing. Toman - kdybychom v té době měli k dispozici lepší vodárenské  středisko, nevstupovali 
bychom tam. 
ing. Tóth - můžeme majetek města nabídnout VAKu například za rok? 
ing. Zima - ano, můžeme, ale musí s tím souhlasit valná hromada.  
 
Usnesení MZ č.  43 /98 
MZ nesouhlasí s dalším nepeněžním vkladem vodohospodářského majetku Města 
Králíky do akciové společnosti  VAK Jablonné nad Orlicí. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
3.5 Projednání postupu města při řešení bytových náhrad nájemníků při prodeji 

domů a bytů organizacemi 
 
     Ing. Zima seznámil přítomné se vzniklou situací. V Prostřední Lipce byla vrácena v rámci 
restitucí  bytovka, kde žijí v nájmu čtyři  rodiny. O jeden byt má zájem  spolumajitel bytovky, 
proto se musí jeden z nájemníků vystěhovat. Město bylo požádáno, zda by se nepodílelo na 
hledání vhodného náhradního bytu pro tohoto nájemníka, který původně v Králíkách s 
rodinou bydlel a v roce 1995 si směnil větší byt v Králíkách za menší v Prostřední Lipce.  
 
Z diskuze: 
PhMr. Novák - Statek  by neměl zatěžovat město nutností hledáním nových bytů. 
ing. Šašek - nájemníkem, který má být vystěhován, je pan Horváth, který už rok dluží  
nájemné.  
ing. Toman - pro tuto rodinu musí spoluvlastník bytovky   pan Brůna opatřit náhradní 
bydlení.  Jaký  byt, to určí pravděpodobně soud, pokud dostane rodina Horvátových výpověď, 
ke které musí soud přivolit. 
ing. Šašek - pokud si někdo část domu koupí, může nechat nájemníka vystěhovat na ulici. 
PhMr. Novák - MZ by mohlo v přidělování bodů žádostem v  bytovém pořadníku udělit 
výjimku, ale nedoporučoval by to. Navrhl postupovat v tomto případě citlivě, poněvadž pan 
Horváth má šest dětí a nemocnou ženu. 
pí Procházková - kde v současnosti pan Brůna bydlí? 
ing. Šašek - bydlí u rodičů, je ženatý. 
PhMr. Novák - nemá Statek k dispozici byt na Červeném Potoce? 
ing. Šašek - bohužel ne, dům bude také prodán. 
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pí Procházková - domnívá se, že bytovka v Prostřední Lipce byla prodána už  s vědomím, že 
bude nutné někoho z nájemníků vystěhovat a město o tom měl Statek tedy včas informovat.  

 
Ing. Zima navrhl v tuto chvíli zatím tento bod neuzavřít a zahájit projednávání dalšího bodu 
jednání, aby bylo možné porovnat situaci s následujícím případem. 

 
 

3.6 Přidělení bodů žadateli o pronájem městského bytu ve veřejném zájmu 
  
Bod uvedl PhMr. Novák.  Podle slov ředitelky ZUŠ Králíky p. Zajacové  vyučuje na této 
škole hru na kytaru aprobovaná učitelka Julie Valentová. Poněvadž je pro ZUŠ 
nepostradatelná, bylo by žádoucí, aby v brzké době získala v Králíkách vlastní bydlení a 
nemusela z  Králík odejít. 

 
Z diskuze: 
p. Strnad - otec J. Valentové žije na Šanově, ona, její druh a její matka pak v Králíkách v 
bytě 1+1. V brzké době plánuje svatbu. Situace v ZUŠ je velmi svízelná, protože odsud 
odchází učitelka paní Roučová a v pedagogickém sboru by měl  zůstat někdo, kdo bude moci 
vyučovat kolektivní předměty (hudební nauky). J. Valentová je kvalifikovaná, její nastávající 
manžel je rovněž absolvent  konzervatoře, který v budoucnu  rozšíří řady pedagogického 
sboru ZUŠ. 
ing. Zima - ZUŠ je v našem městě  základní  institucí kultivující duchovní úroveň nových 
generací. MZ musí rozhodnout, zda má zájem o udržení určité úrovně ZUŠ, nebo ne. Pokud 
má zájem o udržení existence ZUŠ, musí vytvořit pro její pedagogy odpovídající podmínky.  
Bytová komise přiděluje žádostem o byt body podle schváleného systému bodování. Jedním z 
kritérií při přidělování bodů je tzv. veřejný zájem k zajištění činnosti, o kterou má město 
zájem. 
PhMr. Novák - protože nyní žádný byt k dispozici není,  jednalo by se  pravděpodobně o 
malometrážní byt 1+1 nebo 1+0. 
p. Strnad - kolik je v současné době zaevidováno žádostí o byt? 
PhMr.  Novák - žadatelů o byt je  159. 
p. Strnad - J. Valentová je nyní na 37. místě. Pokud by se rozhodla z Králík odejít, ztratí tím 
ZUŠ dva kvalifikované učitele. 
ing. Danielová - ZUŠ má v Králíkách velký význam, protože orientuje kladně děti, vyplňuje 
vhodnou formou jejich volný čas. Město by mělo mít zájem o její udržení. 
pí  Procházková - v původním návrhu bodování žadatelů  bylo uvedeno, že pro posouzení 
veřejného zájmu může Městská rada tomuto žadateli přidělit maximálně 100 bodů. Navrhuje 
změnu, aby o výši přidělených bodů rozhodovalo MZ. 
ing. Toman - připomněl otevřenou otázku nového  bytu pro Horváthovy. Nebylo by vhodné i 
jim přidělit nějaké body? 
PhMr. Novák - k dispozici je opravený byt po panu Kaliánkovi, který ho už pravděpodobně 
využívat nebude. 
ing. Zima - pan Horváth je v těžké sociální situaci, ale zároveň je to neplatič nájemného. 
Takových rodin je v pořadníku žádostí o byt více. Je vhodné přidělit mu body proto, že je v 
těžké sociální situaci? 
ing. Danielová -  je vhodné, aby v  bytě 1+1 nebo 1+0 bydlela rodina se šesti dětmi? 
ing. Šašek - pokud by pan Horváth tento byt odmítl, bude vyřazen z pořadníku uchazečů o 
byt? 

 8



PhMr. Novák - v bytě 1+1 by měli žít podle podmínek bodového hodnocení  maximálně 3 
osoby. Jestliže takový byt odmítne rodina o větším počtu členů, zůstává jejich žádost dále na 
svém místě v pořadníku. 
ing. Šašek - měl by o byt po panu Kaliánkovi zájem případně někdo jiný? 
PhMr. Novák - ano, měl.  
ing. Šašek - pan Horváth se chce vystěhovat z Prostřední Lipky, i proto možná neplatí 
nájemné. 
Mgr. Berková - není vhodné slučovat dohromady situaci rodiny Horváthovy a situaci J. 
Valentové. Pracovníci Statku  věděli, že bytovka v Prostřední Lipce bude vrácena v rámci 
restitucí, přesto umožnili Horváthovým  v rámci výměny bytu se sem nastěhovat.  Problém by 
se měl snažit řešit Statek sám. 
ing. Šašek - Statek ovšem nevěděl, kdy k restituci dojde. 
Mgr. Berková - pokud se rozhodneme přidělit nyní J. Valentové body, stane se to vzorem 
pro přidělování bodů dalším veřejně prospěšným osobám. 
p. Strnad - navrhl přidělit J. Valentové maximální počet bodů, tedy 100. 

 
Po souhlase MZ se do diskuze zapojil ing. Nedbal. 
ing. Nedbal - není možné řešit vzniklou situaci přidělením služebního  bytu? V případě, že by 
J. Valentová přestala vykonávat práci v ZUŠ, byt by jí byl odebrán. 
ing. Zima - město nemá k dispozici služební byty. 

 
Usnesení MZ č. 44 /98 
MZ posoudilo potřebnost obsazení místa pedagoga na ZUŠ. Vzhledem k veřejnému 
zájmu  zachování existence a  úrovně  ZUŠ Králíky, přiděluje žádosti J. Valentové, 
bytem Králíky 500, v rámci příslušné kategorie  bodového hodnocení uchazečů o byt 100 
bodů. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
Z diskuze: 
Mgr. Berková - všichni členové sociální komise se shodli, že rodině Horvátových nepřidělí 
žádné zvláštní body. Rodina bydlí v bytě 4+1, v Králíkách by vhodný náhradní byt nenašla. 
Komise navrhuje nepřidělovat žádné body z důvodu sociálního  aspektu. 
ing. Zima - přesto doporučíme panu Horváthovi, aby si podal žádost o byt. Takovýmito 
případy není nutné zabývat se na MZ, ale v komisích. 

 
MZ vyzývá Statek Králíky,  aby v případě prodeje bytů nebo domů s nájemníky byly tyto 
kroky předem konzultovány s městem. 

 
3.8 Rozpočtové změny vyplývající z odstranění hygienických závad zjištěných ve 

školním stravování 
 

Tento bod hlavního jednání uvedl ing. Zima. Po rostoucích  problémech s Mistou s.r.o. 
bylo zajištěno náhradní stravování všech žáků. Obědy vaří školní kuchyně na Moravské 
ulici a v DVÚ,  jsou rozváženy na různá místa. Je to velmi komplikované, ale  lepší řešení 
se najít nepodařilo. V současné době komplikují stav dvě skutečnosti. Při stavbě Bílé školy 
došlo k poškození staré   kanalizace.  Možným řešením je otevřít stavbu ( betonovou 
podlahu) a opravit tuto starou kanalizaci, to vše asi za  100 000,- Kč. Při dostavbě Bílé 
školy by ale musela být potom vybudována nová kanalizace. Druhým možným řešením je 
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udělat hned kanalizaci novou, což by vyžadovalo   asi  527 000,- Kč. Další komplikací 
jsou různé nedostatky, které zjistila v nynějším způsobu zajištění stravování hygienická 
kontrola. Jejich odstranění společně s vybudováním nové kanalizace bude stát celkem  
639 000,- Kč. Pokud by nedošlo k odstranění závad shledaných hygienickou kontrolou, 
bylo by stravování žáků povoleno hygienou jen do 31. 12.  1998. Musíme tedy najít v 
rámci rozpočtu města finanční zdroje. Po dnešním  rozhovoru s Okresním úřadem bylo 
rozhodnuto, že Králíky se pokusí získat ve svém rozpočtu částku co nejvyšší, zbývající 
finance se pokusí zajistit  Okresní úřad. Nyní je tedy otázka, kterou položku schváleného 
rozpočtu bude nutno omezit nebo zrušit.  
 
Z diskuze: 
ing. Danielová - z popsané situace vyplývá, že by bylo vhodnější postavit kanalizaci 
novou. 
ing. Tóth - může být částka vynaložená na stavbu kanalizace započítána jako spoluúčast 
města v případě, že by došlo k dostavění Bílé školy  z dotací státu? 
p. Čuma - ano, započítá se. Je nezbytné určovat konkrétní akci v rozpočtu, která bude 
muset být omezena, nestačí určit pouze kapitolu rozpočtu,  z níž se  finance použijí? 
ing. Zima - je nutné, aby dnes  MZ  rozhodlo, zda  ke stavbě kanalizace vůbec dojde, a na 
příštím MZ, aby schválilo konkrétní  rozpočtovou změnu. 
ing. Barták - vzhledem k tomu, že nájemní smlouva s TESLAMPEM je pro něj  výhodná, 
nemohla by být částka TESLAMPEM zaplacena  předem? 
ing. Zima - zřejmě to nepůjde, protože jejich finanční situace jim to asi neumožní.  
 
Usnesení MZ č.  45 /98 
MZ souhlasí s tím, že bude postaveno kanalizační zařízení v ZŠ, ul. Moravská, 
Králíky a že budou odstraněny všechny hygienické závady  při stravování žáků, to 
vše v celkové výši 640 000,- Kč. MZ zavazuje Městskou radu, aby našla v rozpočtu 
zdroje v maximální možné výši.  
Hlasování: 
14 :0:0 

 
3.9 Bytová výstavba a infrastruktura města, investice města v roce 1998 a 

následujících  letech 
 
Ing. Zima stručně shrnul, že byla podána  žádost o státní příspěvek na  bytovou nástavbu na 
dům čp. 658,  ul. V Bytovkách, Králíky. V domě čp. 662 se staví 12 bytů, v ostatních dvou  
bytovkách se počítá s devíti byty,  dohromady  tedy 30 bytů. Dotace státu činí 320 000,- Kč 
na jednu bytovou jednotku + 50 000,- Kč na  infrastrukturu. Je potřeba zrekonstruovat přívod 
elektrické energie. V brzké době se počítá se zahájením stavby marketu Konzumu, kde bude i 
nová  trafostanice. Celková  částka potřebná pro tuto akci bude 3 000 000,- Kč . Poněvadž stát 
přispěje na infrastrukturu na každou nově vzniklou bytovou jednotku 50 000,- Kč, získá tím 
město 1 500 000,-- Kč, druhou část musí uhradit samo město. Spoluúčast Konzumu na této 
akci již byla domluvena. Plánujeme, že během letošního léta tohoto roku  bude na domě čp. 
658 postavena střecha, aby později mohly pokračovat práce pod střechou. 
Státní dotace bude poskytnuta na přestavbu domu čp. 193 Králíky.  
PhMr. Novák - město může svůj podíl uhradit z částky získané za prodej domů a bytů. 
p. Beran - v jakém stadiu je nyní výstavba prodejny Konzumu? 
p. Čuma - zhruba za čtrnáct dnů se předpokládá zahájení stavby a k 1. 10. 1998 její otevření. 
Co se týká zmiňovaných nástaveb, na domě čp. 658 se předpokládá výstavba jiných bytů než 
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na domě čp. 662. Bylo by vhodné zjistit, jaká je poptávka po bytech, zda je výhodnější stavět 
byty větší či menší. 
ing. Zima - uvažovalo se i o možnosti postavit v bytovce čp. 658 výtah, což by zvýšilo 
atraktivnost bytů, ale zároveň by se zvýšily i náklady na stavbu. 
ing. Tóth - je státní dotace na výstavbu bytů na čp. 658 podmíněna tím, že byty musí být 
malometrážní? 
ing. Zima -  tato podmínka už neplatí. 

 
Usnesení MZ č. 46/98 
MZ schvaluje realizaci výstavby nových bytových jednotek na domě čp. 658,  
ul. V Bytovkách, Králíky, rekonstrukci trafostanice a přestavbu domu čp. 193, Králíky. 
Zařadí v roce 1998 příslušnou částku investičních prostředků na spoluúčast do rozpočtu. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
04. Vstupy poslanců 
ing. Zima - Okresní úřad v Ústí nad Orlicí, referát vnitřních věcí upozornil, že je nutné, aby 
MZ  rozhodlo, zda název jedné králické ulice je  Příčná nebo Příční. 
p. Jungvirt - v této ulici je jeden dům se dvanácti rodinami. 

 
Usnesení MZ č. 47 /98 
MZ potvrzuje název ulice Příční - název existuje od nepaměti. 
Hlasování: 
13:1:0 
 
ing. Zima - Město je akcionářem a.s. Ekoly - České Libchavy, i když s touto firmou není 
uzavřena smlouva o odvozu odpadu. Naše město stejně jako ostatní akcionáři ručí Ekole za 
úvěr a Ekola za to akcionářům platí úplatu za převzetí ručení. Nyní Ekola zvýší úplatu ze 2% 
na 3 % ročně z 3,36% průměrného ročního zůstatku jistiny a splatných úroků s tím, že 
zvýšená úplata  bude darována Obci České Libchavy. 
p. Krabec - nezaváže se tak město k pravidelným poplatkům Českým Libchavám? 
ing. Zima - tento dar je jednorázový. 

 
Usnesení MZ č. 49 / 98 
MZ projednalo text Smlouvy o úplatě za převzetí ručení uzavřené mezi Městem Králíky 
a  Ekolou a.s. České Libchavy a text Smlouvy darovací mezi Městem Králíky a Obcí 
České Libchavy a souhlasí s jejich uzavřením.  
Hlasování: 
14:0:0  

 
ing. Zima - občané družebního města Villmar navštíví ve dnech 16. - 22. 7. 1998  Českou 
republiku. Při té příležitosti zavítají i do Králík,  příjezd je plánován na  17. 7. ve večerních 
hodinách. 18. 7. by si rádi prohlédli Králíky a okolí, 19. 7. navštíví klášter na Hoře Matky 
Boží,  uskuteční se i setkání s občany města. Připravujeme  jim vhodný program. 
ing. Zima - informoval o vývoji v kauze Městský dvůr. Majetkový odbor zahájil ve 
spolupráci s JUDr. Mackem jednání o odstoupení od kupní smlouvy o prodeji hotelu Městský 
Dvůr spol. STRA-MARK a.s. Zlín. Zároveň byly učiněny kroky k podání určovací žaloby u 
Okresního soudu Ústí nad Orlicí. Dne 30. 4. 1998 bylo likvidátorovi spol. STRA-MARK v 
likvidaci doručeno odstoupení od smlouvy. Byla poskytnuta 14denní lhůta na zaplacení 
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dluhu. Dne 7. 5. 1998 se k odstoupení vyjádřil písemně likvidátor pan Jan Strapek. Dne 15. 5. 
1998 byla spol. SKPJ zaslána žádost o vyznačení změny vlastnických vztahů v katastru 
nemovitostí, na vědomí dostali všichni nájemníci - pan Strachota a pan Kajnar. V případě 
marného uplynutí doby bude podána určovací žaloba. 
pí Procházková - 16.2.1998 přijalo MZ usnesení, kterým jsme schválili bezúplatný převod 
„bílého“ domu v Králíkách na Město Králíky. Město obdrželo vyjádření Pozemkového fondu, 
podle něhož byla tato privatizační jednotka rozhodnutím ministerstva financí zrušena. 
Majetek zůstává dále státní, ve správě Pozemkového fondu ČR a bude pronajat Policii ČR. 
Podala průběžnou informaci o placení úhrad za likvidaci odpadu. TS opět kontaktovaly 
občany, kteří se ještě nerozhodli, jakým způsobem budou úhradu provádět. Z 364 rozeslaných 
dopisů se vrátilo s vyjádřením 100, 18 občanů podepsalo čestné prohlášení o tom, že likvidaci 
odpadu si budou provádět sami.Je třeba rozhodnout, jak postupovat, aby se vyjádřili všichni 
občané. 
ing. Zima - navrhuje, aby občané, kteří se nevyjádří, jakým způsobem budou úhradu za 
likvidaci odpadu provádět, byli zveřejněni v  Králicku. 
pí Procházková - informovala o tom, jak Město pokračuje  v případu zbouraného plotu u 
školy ul. 5. května.  JUDr. Macek zpracoval stížnost na postup vyšetřovatele a ta byla dnes 
odeslána.  
pí Procházková -  Město obdrželo koncem dubna z Okresního úřadu sdělení, že je 
Ministerstvo vnitra požádalo o vyjádření, zda v souvislosti s připravovaným novým zákonem 
o okresních úřadech nemají obce závažné důvody k přičlenění k jinému okresu a tím i kraji, 
jak je stanovil zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Městská rada tento 
citlivý problém projednala na svém zasedání 11. 5. a rozhodla se iniciovat na 18. 5. setkání 
starostů ze severní části okresu Ústí nad Orlicí. Paní Procházková seznámila s textem zápisu 
ze setkání starostů:   
Dne 18. května 1998 se v Králíkách sešli zástupci měst Letohradu, Jablonného n. O., 
Žamberka, Červené Vody a Králík, aby zaujali stanovisko k dopisu Okresního úřadu o 
případném přičlenění k jinému okresu či jinému kraji. Na základě diskuse, debaty v orgánech 
měst a obcí a po domluvě s některými starosty obcí našeho regionu převažuje tendence 
přičlenění k Hradeckému kraji tzn. k okresu Rychnov nad Kněžnou. 
Důvody: 
1. Regionální hledisko - Hradecký kraj bude uplatňovat typickou společnou příhraniční 
regionální politiku (daně, mezinárodní spolupráce, doprava, turistika atd.). Pardubický kraj 
nebude mít tuto příhraniční regionální politiku ve svém programu jako svou prioritu (ve 
schválených stávajících krajských hranicích má Pardubický kraj pouze 30 - 35 km hranice s 
Polskem). 
2. Spádovost a historické kořeny. 
3. Reforma veřejné správy - okresní úřady budou ztrácet na významu, většina kompetencí ve 
vztahu k občanům bude převedena na pověřené obecní úřady. 
Nezodpovězenou otázkou je přístupnost budoucího investičního financování malých obcí (pro 
vyrovnání úrovně infrastruktury). Starosta Červené Vody připustil i možnost přičlenění své 
obce k Olomouckému kraji, tzn. okresu Šumperk.  
ing. Šašek - nebylo by vhodnější jako celý okres Ústí nad Orlicí vstoupit do jiného kraje, než 
se od tohoto okresu  odtrhávat a vstupovat do okresu jiného? 
ing. Zima - v budoucnu se předpokládá, že okresy budou mít menší kompetence, vyřízení 
velkého množství úředních záležitostí bude možné na pověřených městských úřadech.  
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Usnesení MZ č. 48 /98 
MZ schvaluje závěry ze setkání  starostů severní části okresu Ústí nad Orlicí dne 18. 5. 
1998 a upřednostňuje přičlenění Města Králíky k okresu Rychnov nad Kněžnou a tím k 
Hradeckému kraji.   
Hlasování: 
11:3:0 

 
Mgr. Berková - připomněla význam práce členů vesnické rady v Dolní Lipce. Byl zde 
uspořádán sběr druhotných surovin, jehož výtěžek bude věnován především dětem. Část 
výtěžku byla použita při oslavě čarodějnic, část se použije při zajišťování oslav Dne dětí. 
Dále zde začali s opravou zanedbané kaple, píší kroniku atd. Jak pokračují přípravy výstavby 
budovy -  náhrady za kulturní dům? 
ing. Zima - je rozhodnuto o výstavbě nové budovy, což  je závazek Dolní Lipce i pojišťovně. 
Konzum nabízel domek za nepřiměřeně vysokou cenu. MZ oceňuje všechny aktivity 
prováděné v Dolní Lipce. V případě potřeby nabízí pomocnou ruku. 
ing. Danielová - dozvěděla se, že má dojít ke svodu vody tekoucí alejí od kláštera.Voda má 
vyústit na konci Polní ulice. Považuje to za nevhodné, protože zde  dochází při každé povodni 
k vyplavení.  
ing. Zima - pověřím pana Čumu, aby  vypracoval podrobnou zprávu o řešení tohoto stavu a 
dal ji ing. Danielové k dispozici, aby mohla informovat občany. 
 
Zapsala  Mgr. Michaela Vacková 

 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu: 
 
ing. Josef Šašek  .................................................. 
 
Antonín Beran .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton ZIMA       Ivana PROCHÁZKOVÁ 
     starosta                 zástupce starosty  
 
 


