
M ě s t o K r á l í k y 

                                                                  

 Zápis z jednání č. 02 

 Městského zastupitelstva 
 konaného dne 12. 02. 1996 

                                                                  

Přítomní členové MZ: ing. Anton Zima, pí Věra Ettelová, PhMr.  Jaromír Novák, p.Dušan Krabec, 
ing. Josef  Šašek, ing. Ladislav Tóth, p. Josef Hanák,  p. Zdeněk Langr, ing. Pavel Barták 

 

Omluveni: pí Ivana Procházková, ing. Vlasta Danielová, 

 pí Eva Chaloupková, p. Bohumír Strnad,  p. Jiří Ryba, Mgr. Jarmila Berková 

za MěÚ: ing. Toman, ing. Fogl 

                                                                  

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

02. Čtení ze zápisu z jednání Městské rady 

03. Hlavní jednání 

 3.1 Prodeje a pronájmy pozemků 

 3.2 Policie ČR 

 3.3 Ručení města na půjčky ze státního fondu životního  prostředí 

 3.4 Zařazení škol v Králíkách do sítě škol 

 3.5 Pronájmy nebytových prostor - metodika postupu 

 3.6 Vyhláška o místních poplatcích - novela 

 3.7 Pronájem zdravotního střediska 

                                                                   

01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

 Ověření zápisu provedou pánové ing. Josef Šašek a Dušan Kra bec. 

02. Čtení ze zápisu z jednání Městské rady 

 S vybranými body jednání MR seznámil členy MZ tajemník Městs kého úřadu. 

03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 3.1 Prodeje pozemků 

 3.1.1 Prodej pozemku p.p.č. 1046/58 v k.ú. Králíky 

 Městskému úřadu došly žádosti o koupi pozemku p.p.č. 1046/58  v k.ú. Králíky ke stavbě rodinného 
domku těchto žadatelů: 

 a) Jan a Irena Lipavští, Dolní Hedeč 93 

 b) Pavel a Josefa Kempfovi, Králíky 697 

 Předmětný pozemek se nachází v ulici Vladislava Vančury mezi  řadovými domky zaměstnanců 
Tesly, hřištěm a provozovnou ČMPK.  Výměra pozemku je 1231 m2. 



 Městské zastupitelstvo o prodeji tohoto pozemku rozhodovalo  již několikrát. Zájemci pan Karel 
Chlupsa a manželé Zdeněk  a Romana Fabiánovi od koupě pozemku odstoupili. Současní zá jemci byli 
k jednání MZ přizváni a zúčastnili se ho. 

Z d i s k u z e 

ing. Zima - se dotázal, zda žadatelé trvají na koupi pozemku a zda jsou seznámeni s podmínkami 
prodeje a stavem pozemku. 

ing. Fogl - upozornil zájemce, že na pozemku se nachází plynovod a část městské kanalizace. 

paní Kempfová - zdůraznila, že chtějí řešit bydlení svých dětí v Králíkách. Parcela 1046/58 je pro ně 
výhodná, v blízkosti pozemku mají postavený vlastní řadový domek. 

ing. Tóth - navrhl prodat pozemek zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. 

pí Ettelová - navrhla prodat pozemek tomu, kdo podal žádost dříve. 

Městské zastupitelstvo rozhodlo: 

 a) vážit měřítka prodeje pozemku obou žadatelů tajným hlaso váním 

 b) žadatel v prvním pořadí musí do 31. 3. 1996 podepsat kupní  smlouvu 

 c) pokud žadatel první smlouvu nepodepíše, může být pozemek  prodán žadateli v pořadí druhému 

Hlasování: 

9:0:0 

Hlasování o žadatelích: 

pro manžele Lipavských 8 hlasů 

pro manžele Kempfovi 1 hlas 

U s n e s e n í MZ 3/96 

 Městské zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemek p.p.č.  1046/58 v k.ú. Králíky ke stavbě 
rodinného domku manželům  Ireně a Janu Lipavským, bytem Dolní Hedeč 93, Králíky. 

 

 3.1.2 Prodej pozemku p.p.č. 507 a 830/2 v k.ú. Červený Potok 

 O koupi pozemku požádala společnost A + H servis, v.o.s.  Šumperk. Jedná se o pozemky mezi 
mlýnem na Červeném Potoce  a silnicí do Hanušovic. Společnost A+H má zájem v tomto pros toru 
podnikat. Citované pozemky mají poměrně malou výměru  - 574 m2. Žadatelé nebyli k jednání 
přizváni. 

Z d i s k u z e 

ing. Zima - vyjádřil názor, že město tyto pozemky pravděpodobně nepoužije. Na příštím jednání MZ 
by se měly posoudit nové ceny prodeje a pronájmu pozemků. 

Městské zastupitelstvo hlasovalo o návrhu prodat pozemek později. 

Hlasování: 

2:0:0 

Návrh nebyl přijat. 

Městské zastupitelstvo hlasovalo o návrhu prodat pozemek za smluvní cenu. 

Hlasování: 

7:0:2 

 

U s n e s e ní MZ č. 4/96 

 Městské zastupitelstvo neschválilo prodej pozemků p.p.č. 507  a 830/2 v k.ú. Červený Potok. 



 3.1.3 Prodej pozemku st.p.č. 836 v k.ú. Králíky 

 O koupi pozemku požádal pan Jaroslav Brož, V Bytovkách  660, Králíky. Jedná se o pozemek pod 
garáží žadatele. 

U s n e s e n í MZ č. 5/96 

 Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku st.p.č. 836  v k.ú. Králíky panu Jaroslavu 
Brožovi, V Bytovkách 660, Krá líky. 

 Hlasování: 

 9:0:0 

 

 3.1.4 Pronájmy pozemků 

U s n e s e n í MZ č. 6/96 

 Městské zastupitelstvo rozhodlo projednat na svém březnovém  zasedání nejprve cenové relace 
prodeje a pronájmů pozemků,  poté projednávat dosavadní žádosti. 

 Hlasování: 

 9:0:0 

 3.2 Informace o práci Policie v Králíkách a bezpečnostní si tuaci ve městě 

 Starosta města požádal zástupce Policie pana mjr. Illichmana  a mjr. Minaříka, aby ze svého pohledu 
informovali členy MZ  a občany Králík o vývoji a problematice bezpečnostní situace. 

 Od února 1994 pracuje Česká policie v prostorách bývalého  Statku Králíky. Spravují obvod o rozloze 
304 km2 s 10.000  obyvateli. Obce Mladkov a Lichkov mají samostatné oddělení  Policie ČR od 1. 5. 
1995. V roce 1995 zaznamenali mírný po kles o 7 % v trestních případech a zlepšila se objasněnost  o 
0,5 %. Počet přestupků v témže roce poklesl o 12 %. Doprav ních nehod bylo 129, v k.ú. Králíky bylo 
o 16 dopravních ne hod více. 

 Značnou zátěží pro policisty je šetření přestupků chovanců  dětského výchovného ústavu. V průměru 
je zde 60 chovanců.  V roce 1995 Policie prošetřovala 72 útěků a 21 trestných či nů. Od 1. 1. 1996 je 
již dalších 20 útěků a 8 trestných činů.  Trestná činnost chovanců se zvyšuje, jedná se zejména o vy 
krádání chat a obchodů. 

 Chovanci ústavu dobře znají zákony a svá práva, velmi dobře  jich dokáží využít ve vlastním zájmu. 
Práci policie stěžuje  také to, že se o útěku chovanců dozví většinou pozdě. 

 Pohraniční oddělení České policie ochraňuje 21 km státní hra nice ve velmi těžkém horském terénu. 

 V roce 1995 bylo zadrženo 46 osob při nelegálních přechodech  hranice. Byly zaznamenány i pokusy 
o přejezdy motorových vo zidel přes státní hranici mimo hraniční přechod. 

 Vlády ČR a Polska se dohodly na možnostech "malého pohranič ního styku" mezi občany obou států. 
Bude možné cestovat do  vzdálenosti 15 km od státní hranice,tj. z našeho pohledu až  do Kladska, na 
dobu 7 dnů pouze na občanský průkaz. Připravu je se rovněž otevření hraničních přechodů na 
turistických  stezkách na Králickém Sněžníku, na Tandorfské cestě tj. Horní  Lipka - Jodlów a 
Petrovičky - Kamienczyk. Měly by být otevře ny již od 1. dubna 1996. Pro policisty z toho vyplývá 
mnoho  starostí se zajištěním a kontrolou pořádku a s dodržováním  zákonů na hraničních přechodech. 
Věří však, že jim občané po mohou, zejména tím, že nebudou lhostejní při zjištění porušo vání zákonů. 

Z d i s k u z e 

 p. Krabec - jakou má policie zkušenost s nedobrým chováním Němců? 

mjr. Illichman - pro turisty a občany platí stejná práva a zákony. Policie může při řešení přestupků a 
porušení zákona 

použít blokového řízení, správního řízení nebo v krajním případě může podat návrh na zákaz pobytu. 

PhMr. Novák - proč je v Letohradě méně trestných činů než v Králíkách ? 



mjr. Illichman - králický obvod je větší než letohradský, je rozdílné složení obyvatelstva. Jistou roli v 
tom hraje také DVÚ Králíky. Chovanci se podílejí asi 10 % na trestných činech. 

PhMr. Novák - připomíná, že DVÚ se špatně stará o své pozemky v okolí ústavu. Stromy nejsou 
udržovány a na pozemcích roste bolševník. Podle zákona jsou povinni tento zhoubný plevel ničit. 

pí Ettelová - co je příčinou dopravních nehod v Králíkách ? 

mjr. Illichman - nejvíce nepřizpůsobení rychlosti vozidla stavu a povaze vozovky. 

ing. Zima - velmi obtížně a dlouho se prosazuje nové dopravní značení na přechodech u škol. 

mjr. Illichman - protože se jedná o silnici I. třídy je povolovací procedura zdlouhavá. 

ing. Zima - jak policie kontroluje diskotéky ? 

mjr. Illichman - pochůzky policie ve městě jsou nyní častější. O pořádek v místnostech diskoklubu 
pečuje pořadatel. Policie dovnitř místnosti nechodí, není-li tam pozvána. V nočních hodinách provádí 
policie hlídkovou službu a při zjištění přestupku nebo trestného činu zasahuje. Na diskotéky přijíždí do 
Králík značné množství lidí i ze vzdálenějšího okolí. 

Technické vybavení policie se sice zlepšuje, ale policie není stále s jeho úrovní spokojena. 

ing. Zima - poděkoval pánům mjr. Illichmanovi a mjr. Minaříkovi za vstřícný přístup a za spolupráci s 
občany města. Přeje všem členům policie úspěchy při potírání a objasňování přestupků a trestných 
činů. Doporučuje, aby se setkání členů MZ s vedením policie konala alespoň dvakrát v roce. 

 3.3 Ručení města na půjčky ze státního fondu ŽP 

 Městská rada doporučuje MZ garanci za půjčku SFŽP na výstavbu  čističky odpadních vod a 
kanalizace v Králíkách nájemními do my. Riziko nesplácení úvěru není kritické.  

U s n e s e n í MZ č. 7/96 

 Městské zastupitelstvo schvaluje garanci za úvěry SFŽP na  výstavbu čističky odpadních vod a 
kanalizace v Králíkách ná jemními domy čp. 841, 842, 843, čp. 658 a 660. 

 Hlasování: 

 9:0:0 

 

 3.4 Zařazení škol do sítě škol Ministerstva školství 

 Na základě projednání doporučuje Městská rada Městskému zas tupitelstvu zařadit mateřské školy v 
Králíkách do sítě škol.  K tomu je třeba, aby MZ schválilo zřizovací listiny škol. 

 

U s n e s e n í č. 8/96 

 Městské zastupitelstvo schvaluje zařazení mateřských škol do  sítě škol a schvaluje zřizovací 
listiny pro MŠ Moravská, MŠ  Pivovarská, MŠ Červený Potok a MŠ Prostřední Lipka. 

 Hlasování: 

 9:0:0 

 3.5 Pronájmy nebytových prostor - metodika postupu 

 Starosta města doporučuje, aby se při stanovení výše  nájemného v prvé řadě posoudila ekonomika 
nájemného. 

 1. Hodnota domu 

 Objektivně je vyjádřena znaleckým posudkem. Její vývoj  v průběhu času např.v následujících deseti 
letech bude  stoupající. Užitná hodnota bude klesat. Uvažovaný inflač ní koeficient 10 %.  

 2. Potřebnost investice do budovy 



 Je nutné zvážit,jaký investiční náklad a v jakém čase bu dova vyžaduje. Pokud by se investice 
zanedbala, dojde  k prudkému poklesu hodnoty budovy. 

 3. Provozní údržba 

 Vyjádří se potřebný náklad na běžné opravy a údržbu budo vy a jejího zařízení včetně revizí. 

 

 Příklad: 

 1. Hodnota podle znaleckého posudku 2. mil. Kč. 

 Předpokládaná hodnota za 10 let 4,7 mil. Kč 

 Průměrná hodnota budovy v průběhu 10 let 3,36 mil. Kč 

 

 2. Budova bude potřebovat do tří let opravit střechu ,  uvažovaný náklad 500.000,- Kč. 

 3. Je potřeba pravidelně provádět nátěry, vnitřní i ven kovní, udržovat povrchy podlah apod. V 
konkrétním pří padě např. 100.000,- Kč. 

 Výpočtem podle těchto představ bychom garantovali výši nájemného nejvýše dva roky. Poté by se 
provedl nový výpočet. 

Tímto postupem zjistíme nejnižší nájemné, které nevynáší žádný zisk, je to pouze to, co budova 
spotřebuje, aniž by její hodnota klesala. Pokud se při jednání s nájemníkem nepodaří sjednat nájemné 
vyšší, je výhodnější budovu prodat. 

 3.6 Vyhláška o místních poplatcích - novela 

 Městské zastupitelstvo přijalo novelu vyhlášky č. 1 o  místních poplatcích. 

 

U s n e s e n í č. 9/96 

 Městské zastupitelstvo určuje v čl. 2, v odst. 3, doplnit:  "sazba poplatku ze psa, jehož 
vlastníkem je poživatel důcho du, který je jediným zdrojem příjmu činí 50 % sazeb". 

 Hlasování: 

 9:0:0 

 

 3.7 Pronájem zdravotního střediska 

 Budova v ulici 5. května čp. 414 se pronajímá jednotlivým  podnikatelským subjektům k provozování 
lékařské praxe. Jedna  ordinace v přízemí slouží k provozování lékařské služby první  pomoci, jednu 
kancelář užívá kontaktní místo státní sociální  podpory. 

U s n e s e n í č. 10/96 

 Městské zastupitelstvo schvaluje pronájem prostor LSPP a kon taktního místa státní sociální 
podpory za smluvní cenu 380,-  Kč/m2. Schvaluje základní cenu pronájmu subjektům provozují 
cím lékařskou praxi v budově za 297,-Kč/m2 a pověřuje staros tu jednáním o podmínkách 
nájemní smlouvy se skupinou lékařů. 

 Hlasování: 

 9:0:0 

U s n e s e n í č. 11/96 

 Městské zastupitelstvo schvaluje bezúplatně převést do hospo daření Nadace obcí pro záchranu 
zdraví Červená Voda majetek  zakoupený z prostředků města a ze sdružených prostředků jako  
realizaci usnesení MZ č. 67/95 z 13. 11. 1995. Jde o zařízení  sloužící Nemocnici Červená Voda a 
ambulantním lékařům. 



 1. garstrofibroskop Pentax, pořizovací cena 416.000,- Kč 

 2. ev. č.702 - zubařské křeslo, poř. cena 108.900,- Kč 

 3. ev.č.701- souprava k zubař. křeslu, poř. cena 44.594,- Kč 

 Hlasování: 

 9:0:0 

 

04. Vstupy poslanců 

ing. Šašek - upozorňuje, že došlo pravděpodobně ke špatné kalkulaci ceny tepla v nájemních bytech v 
roce 1994. Podle kalkulace byla požadována státní dotace na teplo. Jestliže byla kalkulace a výpočet 
Jimexu chybný, mohli na chybu doplatit nájemníci. 

U s n e s e n í č. 12/96 

 Městské zastupitelstvo ukládá MěÚ prověřit kalkulaci tepla za  rok 1994. V případě chybného 
uplatnění dotace na teplo uplat ňovat náhradu škody u realitní kanceláře Jimex. 

 Hlasování: 

 9:0:0 

p. Langr - požádal MěÚ - správní odbor, aby poskytl členům  Okresní školské komise informace o 
požadavcích na dotace z  rozpočtu Školského úřadu Ústí nad Orlicí. 

p. Langr - v posledním vydání Králicka byl zápis z MZ otištěn  na černém podkladě. Pro starší občany 
tato úprava tisku  namáhá příliš zrak při čtení. 

                                                                    

 zapsal ing. Bernard Toman 

 

 Ověřovatelé zápisu: 

 Ing. Josef Šašek ............................ 

p. Dušan Krabec ............................ 

 

 

 

Ing. Anton Zima Ivana Procházková 

 starosta zástupce starosty 


