
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 07 
Městského zastupitelstva  

ze dne 23. 06. 1997  
 
 
Přítomní členové MZ: pí Procházková, pí Ettelová, ing. Danielová, Mgr. Berková, p.  Strnad, 

ing. Tóth, PhMr. Novák, ing. Šašek, p. Ryba, p. Hanák, p. Langr 
 
Omluven:   ing. Zima, p. Krabec, p. Beran  
 
Neomluven:   ing. Barták 
  
Za MěÚ:   ing. Toman, ing. Fogl, p. Čuma, p. Dobrohruška 
 
Občané:   p. Kaplan 
 
 
MZ schválilo program jednání: 
01. Zahájení, přítomnost, ověřovatelé zápisu 
02. Informace z jednání MR 
03. Hlavní jednání 

3.1 Majetkové operace 
3.1.1 Prodeje nemovitostí 
3.1.2 Záměry prodeje 
3.1.3 Ostatní majetkové operace 

3.2 Podmínky města k prodeji pozemku Na Výsluní  
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, ověřovatelé zápisu 

Přítomno 11 členů MZ, ověřovatelé zápisu  pánové Strnad a Hanák. 
 
02. Informace z jednání MR 

Zprávy z jednání MR ze dne 2. 6., 9. 6. a 16. 6. 1997 podal tajemník MěÚ. 
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

3.1 Majetkové operace 
3.1.1 Prodeje nemovitostí 

3.1.1.1. Pozemek st.p.č. 154/2 v k.ú. Králíky 
MZ v dubnu  schválilo záměr prodat  pozemek, který je zastavěn 
telefonní ústřednou a.s. Telecom.  

 
Usnesení MZ 50/97 
MZ schvaluje prodej pozemku st.p.č. 154/2 v k.ú. Králíky a.s. SPT  Telecom. 
Hlasování: 
11:0:0 
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3.1.1.2 Prodej domu čp. 283, ul. Dlouhá, Králíky a p.p.č. 291 v k.ú. Králíky  
Dům je ve značně zchátralém stavu. Zájemci o koupi domu mají 
zakoupený stavební pozemek pod domem. Záměr prodeje domu a 
přilehlého pozemku byl v dubnu MZ schválen a zveřejněn,  k prodeji 
nejsou  žádné připomínky. 

 
Usnesení MZ 51/97 
MZ schvaluje prodej domu čp. 283 a přilehlé p.p.č. 291 v k.ú. Králíky Daně Maryškové, 
V Bytovkách 658, Králíky a manželům Ivě a Lubomíru Borovičkovým, Jana  Nerudy 
754, Králíky. 
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.1.1.3 Prodej pozemku p.p.č. 68/6 v k.ú. Králíky 
Pozemek je určen pro stavbu rodinného domu v ulici Kosmonautů. 
Záměr prodeje byl MZ schválen a zveřejněn, k prodeji nejsou žádné 
připomínky.  

 
Usnesení MZ 52/97 
MZ schvaluje prodej pozemku  p.p.č. 68/6 v k.ú. Králíky panu Aleši Luxovi, V Aleji 612, 
Králíky. 
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.1.1.4 Prodej pozemku 71/1 v k.ú. Králíky 
Pozemek je rovněž určen  pro stavbu rodinného domu v ulici 
Kosmonautů. Záměr prodeje byl MZ schválen a zveřejněn, k prodeji 
nejsou žádné připomínky. 

 
Usnesení MZ 53/97 
MZ schvaluje prodej pozemku  p.p.č. 71/1 v k.ú. Králíky panu Petru Kubíčkovi, 
Červenovodská 302, Králíky. 
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.1.1.5 Prodej pozemků st.p.č. 671 a p.p.č. 221 v k.ú. Králíky 
Jedná se o pozemek pod rodinným domem a přilehlý pozemek. 
Napravuje se tak  nedůsledné řešení vlastnictví k pozemkům v minulé 
době. Záměr symbolického prodeje byl MZ schválen a zveřejněn v 
dubnu, k prodeji nejsou žádné připomínky. 

 
Usnesení MZ 54/97 
MZ schvaluje prodej pozemků st.p.č. 671 a p.p.č. 221 v k.ú. Králíky panu Miroslavu 
Brůnovi, Na Pískách 549, Králíky. MZ schvaluje prodej  za symbolickou kupní cenu 1,-
Kč povýšenou o daně  z převodu nemovitostí s tím, že kupující uhradí všechny výlohy 
spojené s převodem.  
Hlasování: 
11:0:0 
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3.1.1.6 Prodej pozemku st.p.č. 1441 v k.ú. Králíky 

O koupi st.p.č. 1441v k.ú. Králíky požádala Jana Řepková. Jedná se o 
pozemek pod stavbou bývalého výkupního místa Statku, která je v 
současné době v majetku Česlava Řepky. MZ schválilo záměr prodeje v 
dubnu, záměr byl zveřejněn a nebyly k němu vzneseny žádné 
připomínky.  

 
Z diskuze: 
Budova je používána jako chlév pro dobytek. Územní plán města předpokládá v této lokalitě  
kombinovanou výstavbu, tj. domy určené pro bydlení kombinované s nebytovými prostory 
pro řemeslné podnikání, pro poskytování služeb. Stavba chléva by měla být po určitém čase 
buď zbourána nebo rekonstruována na stavbu, kterou územní plán připouští. Majetkoprávní 
vztah je možné upravit buď nájemní smlouvou nebo smlouvou o smlouvě budoucí.  
 
Usnesení MZ 55/97 
MZ schvaluje prodej pozemku st.p.č. 1441 v k.ú. Králíky Janě Řepkové, bytem Králíky, 
Hedečská 102 za předpokladu, že stavba na něm stojící bude využita k rekonstrukci na 
rodinný domek nebo ke kombinované výstavbě pro bydlení. MZ ukládá MěÚ zajistit 
vyhotovení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která zaručí prodej st.p.č. 1441 v k.ú. 
Králíky vlastníku stavby do tří měsíců po kolaudaci na objekt k bydlení. Platnost 
smlouvy o smlouvě budoucí omezit na 5 let od podpisu smlouvy.  
Hlasování: 
9:0:2 
 

3.1.2 Záměry prodeje nemovitostí 
3.1.2.1 Záměr prodeje domu čp. 78, st.p.č. 153 a p.p.č. 326 v k.ú. Dolní 

Hedeč 
 

O bezúplatný převod nebo prodej za symbolickou cenu domu čp. 78 se st.p.č. 
153 a p.p.č. 326 v k.ú. Dolní Hedeč požádali manželé Štěpán Lehký a Marie 
Lehká, bytem Králíky, Dolní Hedeč 78. Žadatelé uvádějí, že chalupu koupili a 
zaplatili v roce 1958, doklad o zaplacení spolu se znaleckým posudkem ceny 
předložili. V žádosti uvádějí, že všechny náklady spojené s převodem nebo 
prodejme za symbolickou cenu uhradí.  
Zaviněním státní notářky Zunkové nebyl prodej domu zaregistrován v 
pozemkové knize.   

 
Usnesení MZ 56/97 
MZ schvaluje záměr prodeje domu čp. 78 se st.p.č.  a p.p.č. 326 v k.ú. Dolní Hedeč. 
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.1.2.2 Záměr prodeje pozemků p.p.č.  1822/31 a p.p.č. 1822/5 v k.ú. Králíky 
Pozemky v ulici Na Mokřinách jsou určené k výstavbě rodinného domu. Na 
pozemku 1822/5 se nachází septik řadových domků.  

 
 
Usnesení MZ 57/97 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 1822/5 a 1822/31 v k.ú. Králíky.  
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Hlasování: 
11:0:0 
 

3.1.2.3 Záměr prodeje pozemku  p.p.č. 1822/32 v k.ú. Králíky 
Pozemek v ulici Na Mokřinách je určen k výstavbě rodinného domku. 

 
Usnesení MZ 58/97 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č.  1822/32 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.1.2.4 Záměr prodeje st.p.č. 95 se  stodolou na této parcele stojící v k.ú. 
Heřmanice  

  
 
Usnesení MZ  59/97 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 95 se stavbou stodoly na tomto pozemku 
stojící v k.ú. Heřmanice.  
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.1.2.5 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 62/8 v k.ú. Králíky 
Pozemek je zbytkovou parcelou mezi zahradami patřícími k domům v 
Luční ulici a parcelami určenými k výstavbě nových rodinných domů v 
ulici Kosmonautů. 

 
Usnesení MZ 60/97 
MZ schvaluje záměr prodeje  p.p.č. 62/8 v k.ú. Králíky.  
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.1.2.6 Záměr prodeje části p.p.č. 187/3 v k.ú. Králíky 
Pozemek je částí bývalého starého hřbitova v ulici Pivovarské (u 
Rabbitu), přiléhá k pozemkům paní Mileny Trejtnarové. Hřbitov se déle 
než 100 let neužívá a může být už využíván jako zahrada.   

 
Usnesení MZ 61/97 
MZ schvaluje záměr prodeje části p.p.č.  187/3 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.1.3 Ostatní majetkové operace - úvěrová smlouva 
K zajištění financování ČOV Králíky a jejímu  dokončení již v roce 1997 
Město Králíky přijalo od České spořitelny a.s. Ústí n. O.  úvěr ve výši 
4.000.000,-Kč. K zajištění úvěru kromě zástavy nemovitostí vyžaduje 
Česká spořitelna zajištění budoucími rozpočtovými příjmy města.  

 
Usnesení MZ  62/97 
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MZ schvaluje zajištění úvěru na výstavbu ČOV a kanalizace ve výši 4.000.000,-Kč také 
budoucími rozpočtovými příjmy města. 
Hlasování: 
10:1:0 
 

 
 
 
3.2 Podmínky města k prodeji pozemků k výstavbě velkoprodejny 

 
Z diskuze: 
Územní plán určuje v prostoru jižně od ulice Moravské výstavbu vícebytových domů, staveb 
určených ke komerční činnosti.  Problematika výstavby  velkoprodejny potravin byla 
diskutována již na zasedání MZ 19. 5. 1997. Je  třeba rozhodnout, že město  přímo osloví 
zájemce o takovýto typ investování, veřejná soutěž by mohla přinést jen oddálení 
rozhodování nebo i přenesení zájmu potenciálních investorů do jiných lokalit okresu.  
 
Usnesení MZ 63/97 
MZ stanovuje cenu pozemku pro stavbu velkoprodejny potravin v lokalitě Na Výsluní 
(pod benzinovou pumpou) na 200,-Kč/m2. 
Hlasování: 
9:0:1 
 
 (Během diskuse se omluvil pro naléhavé služební záležitosti pan Ryba) 
 
Usnesení MZ 64/97 
MZ určilo základní požadavky na výstavbu velkoprodejny potravin: 
1. budova bude mít maximálně 2 podlaží (případně s podkrovím) 
2. budova nebude mít plochou střechu, ale střechu šikmou, případně soustavu šikmých 

střech 
3. svislé konstrukce budou zděné 
4. v okolí stavby bude realizována parková úprava  
5. stavba splní obecné technické požadavky na výstavbu občanské vybavenosti 
6. technické řešení umožní nákup do automobilů 
7. investor předloží architektonický náčrt 
8. investor navrhne způsob zásobování integrovaných obcí potravinami 
9. kriteriem při výběru investora bude i velikost prodejní plochy a návaznost na okolní 

infrastrukturu. 
10. investor bude upozorněn na to, že stavba zřejmě vyvolá přemístění trafostanice 
Hlasování: 
10:0:0 
 
(Poznámka:   Budou osloveni zájemci o výstavbu,  nabídka bude zveřejněna v regionálním tisku . Zájemci 
předloží své návrhy odboru VTSM MěÚ Králíky do 14. 7. 1997 do 12.00 hodin, MZ rozhodne 21. 7. 1997). 
 
04. Vstupy poslanců 

ing. Tóth - doporučuje, aby TS zavedly svoz a inkasování svozu TDO sezónně - pololetně, 
měsíce květen až říjen a listopad až duben. 

ing. Danielová - doporučuje, aby se opět k prodeji nabídl pozemek pod bufetem v ulici 17. 
listopadu k prodeji 
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p. Hanák - dotazuje se, kdy bude zahájena výstavba klubového zařízení v Dolní Lipce jako 
náhrada za vyhořelý KD. 

Mgr. Berková - doporučuje, aby město nabídlo ve spodní části (u Hedvy) nějaký pozemek 
zájemcům o stavbu prodejny potravin 

- informovala poslance o návštěvě důchodců z Králík v Domově důchodců v Červené 
Vodě. Na podzim budou pozváni Červenovodští do Králík. 

p. Strnad - informoval poslance o jednání o architektonických úpravách hřbitova.  Do zimy 
se má upravit parkování aut u hřbitova, příští rok upravena stupní  část podle 
návrhu architekta.  

 
 

Členové MZ upozornili také na nepořádek ve městě (přeplněné odpadkové koše, 
špatný stav oprav komunikací po výkopech Telecomu). Nevyřešeným  problémem 
zůstávají volně pobíhající psi. MZ by mělo na některém z dalších zasedání 
diskutovat o možnosti zvýšení poplatků ze psů..  

 
 

zapsal  ing. Bernard Toman 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu 
 
p. Bohumír Strnad ......................................................... 

p. Josef Hanák  .........................................................  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton Zima       Ivana Procházková 
starosta        zástupce starosty 
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