
Město Králíky 
Zápis z jednání č. 09 

Městského zastupitelstva 
konaného dne 5. 8. 1996 

 
Přítomní členové Městského zastupitelstva: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová,        
ing. Danielová, p. Beran, p. Krabec, ing. Barták, p. Strnad, ing. Šašek, ing.  Tóth,   p. Hanák, 
p. Langr           
 
Omluven:   PhMr. Novák, p. Ryba, Mgr. Berková 
Hosté:   ing. arch. Vaníčková - Urbaplán Hradec Králové 
za Městský úřad:  p. Čuma, p. Feltl, ing. Fogl 
 
 

Starosta rozhodl nesvolat Městské zastupitelstvo v plánovaném termínu, tj. 12. 8. 
1996, a spojil dnešní veřejné projednávání Návrhu ÚPSÚ s několika body programu jednání 
Městského zastupitelstva.  
 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou ing. Šašek a p. Beran. 
 
       Vzhledem k přítomnosti několika občanů, které konkrétně zajímalo projednání ÚPSÚ, 
starosta navrhl následující program: 
01. Otázky občanů 
02. Projednání Návrhu ÚPSÚ 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Prodej domu čp. 61 v Heřmanicích  
      3.2 Prodej pozemků 
      3.3 Pronájem nebytových prostor 
04. Vstupy poslanců 
 
Všichni přítomní členové Městského zastupitelstva s návrhem souhlasili.  
 
01. Otázky občanů 
      Paní Hanzlová žádala vysvětlení, jak je to s placením odvozu popelnic. Ing. Zima stručně 
na dotaz odpověděl, shrnul důvody změny cen a vysvětlil konstrukci ceny, která byla 
schválena Městským zastupitelstvem.  
 
02. Projednání Návrhu ÚPSÚ 
      Starosta zrekapituloval postup dosavadních kroků při zpracování ÚPSÚ. V roce 1994 
jsme  začali intenzivně jednat o existenci schváleného územního plánu a jako nejlepší cesta 
byla vybrána aktualizace a doplnění schváleného územního plánu z roku 1974, který nebyl 
takový, že by se musel zahodit, ale byl zpracován podle jiných hledisek - v současné době je 
již jiný právní rámec, jiné proporce, jiné majetkové vztahy. Starosta přivítal přítomnou 
architektku paní Vaníčkovou a požádal ji o úvodní slovo.  
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Ing. arch. Vaníčková konstatovala, že základní koncepci z roku 1974 zásadně 
neměnili, spíš byly rozvíjeny plochy pro bydlení, pro občanskou vybavenost, drobnou výrobu, 
sportovní a rekreační zázemí, kostru dopravy, inženýrských sítí. Městské zastupitelstvo dalo 
Urbaplánu Hradec Králové základní požadavky, schválilo tzv. „Územní hospodářské zásady“. 
Před rokem byl za větší účasti občanů než dnes projednán Koncept ÚPSÚ a na základě 
připomínek shrnutých v Souborném stanovisku byl zpracován Návrh ÚPSÚ. Stavební úřad 
nyní zpracovává vyhlášku. K Návrhu ÚPSÚ se bude vyjadřovat  územní orgán Ministerstva 
hospodářství - pracoviště Hradec Králové. Současně se shromaždují stanoviska všech 
dotčených orgánů státní správy. Ing. Zima s vedoucím Stavebního úřadu a ing. arch. 
Vaníčkovou seznámili přítomné s dalšími kroky nezbytnými v proceduře schvalování ÚPSÚ, 
které musí probíhat přesně podle současné legislativy. 
K Návrhu ÚPSÚ proběhla krátká diskuze: 
ing. Šašek - vznesl dotaz, zda je variantní řešení obchvatu města a zda jsou vytipována 
parkovací místa pro menší  počet aut. 
ing. arch. Vaníčková - území pro případný obchvat je v plánu chráněno, parkovací plochy 
jsou nově navrhovány u sportovišť a u zástavby směrem na Hedeč, s velkokapacitními 
parkovišti se nepočítá. 
p. Krabec - vloni se bohužel nemohl zúčastnit projednávání konceptu ÚPSÚ, rád by tedy 
znal alespoň základní filozofii tohoto pro město důležitého materiálu. 
ing. Zima - alespoň krátce informoval o některých oblastech plánu:  
Kladli jsme si otázky, jaké území budeme do budoucna obhospodařovat, jak se bude vyvíjet 
průmysl, počet obyvatel a z toho se odvíjejí např. otázky dopravy, obchvaty, železnice, 
dodávky elektrické energie, vody, vytvoření podmínek pro sport, zahrádkářské kolonie, 
bydlení apod. Jádro města Králík a pro město charakteristická linie směrem ke klášteru musí 
být i do budoucna chráněna. Je šance, aby si Králíky do budoucna zachovaly svou intimitu.  
ing. Petráněk - měla by se chránit i cesta od elektrárny k Orlici. Je to krásné místo, vhodné 
by bylo vysadit po jedné straně cesty např. třešňovou alej. Zároveň kritizuje, že na cestu 
vjíždějí motorová vozidla, protože někdo ukradl dopravní značku zakazující vjezd 
motorových vozidel.  
ing. Zima -nad touto cestou bude směrem k lesu el.vedení 110 kV, hezký výhled zůstane 
ovšem zachován.  Zdůraznil, že na lokalitu Slunná stráň bychom měli nechat zpracovat 
samostatně urbanistický návrh, podle kterého by Stavební úřad zajišťoval postupné 
zastavování této  zóny. Kladem ÚPSÚ je, že se v něm podařilo doplnit několik obytných zón - 
různé typy bydlení - a výsledkem je vhodné doplnění prostoru města.  
ing. Petráněk - přimlouvá se, aby se přejmenovala ulice Kosmonautů a při vzniku dalších 
ulic byly pojmenovávány vhodnými jmény spíš podle přírody , aby nepodléhaly vlivu doby.  
ing. Zima - přejmenovávání je nesmírně nepříjemná záležitost pro občany. K přejmenování 
by mělo dojít jen v mimořádně závažných případech. 
 

Tento bod jednání uzavřel starosta konstatováním, že projednáním Návrhu ÚPSÚ 
Králíky a po vyjádření dotčených orgánů státní správy a zapracováním jejich případných 
připomínek budou vytvořeny podmínky pro schválení ÚPSÚ Městským zastupitelstvem, které 
rovněž schválí i vyhlášku.  
 
U s n e s e n í 53/96 
Městské zastupitelstvo projednalo v rámci veřejného projednávání Návrh ÚPSÚ 
Králíky - změny a doplňky 1996 a po diskuzi nemá k němu připomínky.  
Hlasování: 
12:0:0 
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03. Hlavní program 

3.1 Prodej čp. 61 v Heřmanicích  
       Ing. Fogl uvedl tento bod shrnutím dosavadního postupu při prodeji tohoto domu: 
Dům se snažíme prodat již dva roky, prodej jsme inzerovali např. v Orlických novinách, 
v Brněnském večerníku. Prodej byl organizován formou obálkové metody, měl se uskutečnit 
na Městském zastupitelstvu 11. 3. 1996. Přestože všichni zájemci byli vyzváni k předání 
nabídky ceny, žádný tak neučinil. Další prodej, rovněž obálkovou metodou ,byl Městskou 
radou stanoven na dnešní jednání. O tomto záměru byli opět informováni tři zájemci 
doporučeným dopisem s návratkou, ve kterém byli podrobně instruováni, jakým způsobem 
mají nabídku ceny učinit. Do této chvíle byly doručeny dvě obálky s nabídkou ceny. 
 
 Ing. Zima informoval, že zástupci města jednali na Městském úřadu s několika občany 
z Heřmanic o tom, že město má zájem prodat čp. 61 i bývalou hospodu, ale má také zájem na 
zachování hasičské aktivity v obci. Protože jsou dva zájemci o koupi domu, je nutné 
rozhodnout o tom, jak bude určen vítěz. V zalepených obálkách jsou nabídky a vyhraje ten, 
kdo nabízí lepší nabídku.Podmínkou je, že se jedná o takového zájemce, který bude trvale 
bydlet v Heřmanicích.  
 
ing. Tóth - neměli bychom v prvé řadě trvat na podmínce trvalého bydlení ? 
p. Krabec - prodáme dům, i když bude cenová nabídka extrémně nízká ? 
ing. Zima - jeho názor je, že bude-li nižší nabídka, ale zájemce bude mít v Heřmanicích 
trvalé bydlení, měl by mít přednost.  

 
Členové Městského zastupitelstva jednohlasně schválili zásadu pro určení vítěze: 

vyšší nabídka vítězí, upřednostníme  zájemce o trvalé bydlení. Starosta poté otevřel dvě 
obálky a obě nabídky přečetl:  
 
1. pan Martin Stratil, bytem Staré Město u Uherského Hradiště, Brněnská 1898 nabízí       

280.000,- Kč včetně poplatků. V Heřmanicích  by  s rodinou trvale bydlel.  
2. paní Hana Knotheová, bytem Heřmanice nabízí 150.000,- Kč včetně poplatků 
 
ing. Barták - stanovená cena je včetně pozemků ? 
p. Strnad - nastěhuje se pan Stratil opravdu k trvalému bydlení ? 
ing. Fogl - cena je včetně pozemků  
p. Stratil - odpověděl, že chce s rodinou v co nejkratší době v Heřmanicích trvale bydlet. 
Přestěhováním ze Starého Města rodina řeší  synovy zdravotní problémy.  
 
Usnesení 54/96 
Městské zastupitelstvo po otevření obálek schvaluje prodej domu čp. 61 se st.p.č. 20 a 
p.p.č. 114, p.p.č. 115 v k.ú. Heřmanice u Králík za cenu 280.000,- Kč (včetně poplatků) 
manželům Martinu a Petře Stratilovým ze Starého Města, Brněnská 1898. 
Hlasování:12:0:0 
 
3.2 Prodej pozemků 
       3.2.1 O koupi pozemku p.p.č. 2072/330 v k.ú.Králíky požádal v roce 1992 pan Jiří            

Kandráč,Králíky,Hedečská 106. 
 
 
 

 3



Usnesení 55/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.p.č 2072/330 v k.ú.Králíky panu 
Jiřímu Kandráčovi,bytem Králíky,Hedečská 106. 
Hlasování: 12:0:0 
 
 

3.2.2 O koupi pozemku p.p.č.1023/1 v k.ú.Králíky požádala paní Růžena        
Novotná,Králíky,Sportovní 675 

 
Usnesení 56/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.p.č.1023/1 v k.ú.Králíky paní 
Růženě Novotné,bytem Králíky,Sportovní 675. 
Hlasování:12:0:0 
 

3.2.3 O koupi pozemku st.p.č.288 v k.ú.Dolní Boříkovice požádal pan Josef Grúz,Dolní 
Boříkovice 152.Jedná se o část pozemku pod rodinným domkem pana Grúze. 

 
Usnesení 57/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku st.p.č.288 v k.ú.Dolní Boříkovice panu 
Josefu Grúzovi,bytem Králíky,Dolní Boříkovice,čp.152. 
Hlasování:12:0:0 
 

3.2.4 O koupi pozemků p.p.č.46/3,69/6 a 743/6 v k.ú.Dolní Hedeč požádal pan Jiří 
Kočí,Ústí nad  Orlicí ,U Hřiště 1351,Jedná se o pozemek u rekreační chaty na Dolní 
Hedeči. 

 
Usnesení 58/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.p.č.46/3,69/6 a 743/6 v k.ú.Dolní 
Hedeč panu Jiřímu Kočímu, bytem Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1351. 
Hlasování:12:0:0 
 

3.3 Pronájem nebytových prostor v čp.366 na Velkém náměstí  
Vzhledem k tomu, že obchodní činnost ZD Lukavice přesahuje hranice, za kterých 

mají ještě možnost čerpat finanční prostředky z Podpůrného a garančního fondu, rozhodlo se 
ZD Lukavice celou obchodní činnost ukončit a prodat firmě  Maso-uzeniny , p. Šlesingr, 
Letohrad - Kunčice. Dali tedy výpověď a mají zájem, aby prodejnu město pronajalo firmě 
Maso -uzeniny, která by bez přerušení prodeje pokračovala v této obchodní činnosti. 
 
Z diskuze: 
p. Langr - podle jeho názoru nelze převod nájmu takto provést, protože jsme přijali usnesení, 
že po případné výpovědi ZD Lukavice přechází pronájem na dalšího v pořadí z výběrového 
řízení.  
ing. Barták - nájem by šlo převést až poté, co předloží ZD Lukavice smlouvu o prodeji části 
firmy. 
ing. Zima - je třeba ověřit přesné znění usnesení ,na které se odvolává pan Langr.  
Uvedené usnesení č. 1/96 přesně zní: 
Městské zastupitelstvo rozhodlo uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor čp. 366 na 
Velkém náměstí se ZD Lukavice za cenu 60.000,- Kč/rok a třináctý nájem odpovídající 
alikvotnímu daňovému úniku. Na druhém místě pro případ, že se ZD Lukavice nebude 
uzavřena nájemní smlouva se umístila paní Rakašová a na třetím místě, pokud nebude 
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uzavřena smlouva s paním Rakašovou pan Čada. Všichni vybraní se zavazují provozovat 
činnost podle předloženého podnikatelského záměru.  
 
Ing.Fogl - domnívá se, že by mělo být vypsáno normální výběrové řízení.  
ing. Zima - oponuje tím, že smlouva bude sepsána stejná, pouze právním nástupcem ZD 
Lukavice by byla firma Maso- uzeniny pana Šlesingra. Měli bychom si hlavně položit otázku, 
zda chceme tento obchod zachovat, nebo ne.  
pí Ettelová - ZD Lukavice vyhrála ve výběrovém řízení, i když nenabídla nejvyšší nájemné, 
protože Městské zastupitelstvo zohlednilo fakt, že o tento druh zboží je u zákazníků zájem. 
Pokud by se musela prodejna vyklidit, bylo by to ke škodě věci.  
p. Langr - bylo by lepší pro ostatní případné zájemce o pronájem, kdyby se vypsalo nové 
výběrové řízení.  
ing. Barták - firma se dopustila  chyby, neměli dávat výpověď. Navrhuje vrátit tuto záležitost 
k projednání do Městské rady, která na příštím zasedání seznámí Městské zastupitelstvo se 
svým stanoviskem. Pro návrh ing. Bartáka se kladně vyjádřilo 9 členů Městského 
zastupitelstva. 
 
04. Vstupy poslanců 
ing. Zima - informoval, že Městská rada rozhodla oslovit nového člena Městského 
zastupitelstva pana Berana, aby přijal funkci předsedy dopravní komise, protože pod vedením 
ing. Bartáka neplnila svou funkci. 
p. Beran - pokusí se činnost komise rozjet. 
ing. Zima - informoval, že na zářijovém Městském zastupitelstvu budeme projednávat zřízení 
komise pro integrované obce, která by byla složená ze zástupců 7 obcí a jejím předsedou by 
byl poslanec Městského zastupitelstva. Zástupcem obcí by byl buď ten, kterého vytipuje a 
osloví předseda komise, nebo ten, který bude delegován vůlí obce a jemuž dají lidé důvěru. 
Takto zvolený člen bude mít mandát a bude se moci na požádání zúčastnit zasedání Městské 
rady. Převezme také závazek, že bude přenášet i informace směrem z města na vesnici. Pan 
Juránek z Dolní Lipky navrhl určitou organizaci této spolupráce a po rozhovoru s ním jsme se 
dohodli, že na vesnici (tam kde si to budou přát) vzniknou tzv.vesnické rady. 
Starosta požádal,aby poslanci přemýšleli o tom, kdo z nich by se mohl věnovat této práci jako 
předseda nové komise. 
 
Ing.Zima přečetl návrh textu dopisů paní Chaloupkové a panu Bojčukovi, ve kterých jim 
jménem Městského zastupitelstva i svým poděkoval za práci, kterou vykonali pro město. 
Všichni přítomní se zněním dopisů souhlasili. 
ing.Danielová - při kontrole, kterou v loňském roce prováděla jejich komise, bylo stanoveno, 
aby Jimex doložil oprávněnost výše spotřeby topného oleje, tzn.posouzení odborníka.Vznesla 
dotaz, zda bylo prověřeno. 
Upozornila zároveň, že bude asi řada nepříjemností kvůli cenám za odvoz popelnic.. 
 ing. Zima - na první otázku paní Danielová odpoví příště.Co se týče cen za odvoz odpadu, 
musíme být připraveni na to, že budeme muset naše rozhodnutí vysvětlovat - ceny jsme 
schválili.  
pí Procházková - žádá členy Městského zastupitelstva, aby sledovali,jak je dodržován 
pořádek při svozu odpadů, jak jsou včas vyprazdňovány nádoby na separovaný sběr. Za vyšší 
poplatky musí TS zajišťovat také 100 % služby. 
p. Krabec - musí za popelnice platit také chataři ? 
p. Langr - musí platit rovněž, ze svého okolí zná případ, kdy chatař už řádně zaplatil. 
p. Krabec - upozornil na nedostatky při pracech prováděných při instalaci telefonního kabelu.  
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Členové Městského zastupitelstva si vyměnili názory a poznatky o průběhu těchto prací a 
převládlo spíše kladné hodnocení. Starosta konstatoval, že chceme-li být objektivní, musíme 
přiznat, že vzhledem ke značenému rozsahu prací udělali škody málo. Na jaře 1997 a začátkem 
léta bude celá nová telefonní síť propojena najednou, protože se jedná o totální výměnu -ne 
překrývání.  
 
V závěru starosta popřál všem členům Městského zastupitelstva a jejich blízkým hezkou 
dovolenou a příjemný odpočinek. 
 
zapsala Ivana Procházková 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
ing. Šašek .............................................. 
 
p. Beran  ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton Zima       Ivana Procházková 
    starosta        zástupce starosty 


