
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 1 

konaného dne 10. ledna 2006 
 

Přítomní členové zastupitelstva města: 
 
Mgr. Dušan Krabec (1)    Bedřich Novotný (8) 
Arnošt Juránek (2)     Jarmila Venzarová (9) 
Mgr. Jan Holčapek (3)    MUDr. Marie Špičková (10)  
Evžen Černý (4)     Mgr. Jarmila Berková (11) 
Josef Knettig (5)     Pavel Kalianko (14) 
Mgr. Alena Krabcová (6)    Mgr. Zdeněk Němeček (15) 
Antonín Vyšohlíd (7) 
 
 
 
Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   0  zdržel se hlasování,   x  nepřítomen 
 
Nepřítomní členové zastupitelstva města: z části jednání omluven:  

 Bedřich Novotný (8) 
z jednání omluven: Mgr. Karel Hlava (13) 
nepřítomen:  Ing. Roman Kosuk (12) 

 
Za MěÚ: 
Bc. Věra Kubíčková, pí Dana Nosková, p. Jan Čuma, Ing. Miroslav Bouška  
 
Program jednání: 
 

01. Zahájení a prezence 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
03. Zprávy z jednání rady města 
04. Hlavní jednání 

 
4.1  Majetkové operace  
4.2  Územní plán Králíky – informace 
 

05. Vstupy občanů  
06. Vstupy zastupitelů 
 
 
01. Zahájení a prezence 

 
Starosta města Mgr. Krabec zahájil zasedání přivítáním přítomných členů a navrhl schválení 

předloženého programu jednání. 
 
ZM/2006/01/002: ZM schvaluje přednesený návrh programu jednání ZM č. 1. 
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Hlasování: 11:1:0 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + + + + + x + - + x x + + 
 
 
02. Určení ověřovatelů zápisu 

 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 8. 11. 2005 Mgr. Krabcová a Mgr. Holčapek nevznesli 

připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Němeček a p. 
Knettig. 

 
ZM/2006/01/001: ZM schvaluje ověřovateli tohoto zápisu Mgr. Němečka a p. Knettiga. 
10:0:1(zdržel se Němeček) 

 
Hlasování: 10:0:1 (schváleno, p. Knettig nehlasoval) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + + x + + x + + + x x + 0 
 
03. Zprávy z jednání rady města 

 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl místostarosta p. Juránek. 
 
04. Hlavní jednání 
 

4.1. Majetkové operace  
 
Bc. Kubíčková – navrhla přeřazení bodu MO č. 11 na začátek bodu 4.1. Majetkové operace. 
 
4.1.11. Záměr směny budovy na st.p.č. 65 a st.p.č. 65 v k.ú. Dolní Lipka za pozemek 

st.p.č. 17 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: O koupi budovy na st.p.č. 65 včetně pozemku požádala paní Diblíková za účelem 

zabezpečení rostlinné a živ. výroby – umístění el. zdroje na ohradníky a jejich 
uskladnění. Jedná se o budovu v současné době využívanou jako sklad paliva a je   
užívána manžely Herzigovými. Pozemek pod stavbou je o výměře 84 m2, na nemovitosti 
navazují pozemky pana Diblíka. Dle odboru VTS je budova u kaple a bylo by vhodné, 
kdyby byla řádně udržována a opravena. Dle odboru RR není ÚP zpracován. 

 O tyto nemovitosti projevila zájem také paní Kalousová, která nabízí městu směnu, a to 
za pozemek st.p.č. 17 v k.ú. Heřmanice u Králík. Jedná se o pozemek o výměře 134 m2, 
přes který vede točna u autobusové zastávky. Dle odboru VTS je pozemek využívaný 
s přilehlými pozemky jako točna pro autobusy. Směna by byla vhodná. 

 O koupi nemovitostí v minulosti požádali manželé Herzigovi, kteří posléze odstoupili od 
koupi, nemovitosti užívají a mají je v pronájmu. Kupní cena byla stanovená znalcem u 
objektu ve výši 34.020,- Kč. RM doporučila směnu nemovitostí a navrhla kupní cenu u 
nemovitosti 34.020,-- Kč a u pozemků 40,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

 
p. Herzig – budovu chce opravit a nadále ji využívat jako sklad paliva. 
 
pí Diblíková – budovu chce opravit a využívat ji k uskladnění ohradníků, lékárny a el. zdroje. 
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p. Vyšohlíd – Je možné po stavební úpravách, aby objekt využívali oba žadatelé? 
 
Mgr. Krabec – Zřejmě ano, ale vlastníkem objektu by měl být pouze jeden. 
 
p. Juránek – přiklání se k prodeji manželům Herzigovým. Jsou již dlouhou dobu nájemci a 

pro město by navržená směna s paní Kalousovou byla výhodná. Navrhuje, aby si paní 
Diblíková po dohodě s Herzigovými přistavila potřebný prostor na uskladnění 
pastevních potřeb k objektu požární zbrojnice z jeho severní strany. 

 
pí Diblíková – pokud by s tímto řešením souhlasili manželé Herzigovi, pak by s tím 

souhlasila i ona, ale za předpokladu odkoupení pozemku pod budoucí stavbou. 
 
ZM/2006/01/003: ZM schvaluje záměr směny objektu na st.p.č. 65 a st.p.č. 65 v k.ú. 

Dolní Lipka ve vlastnictví Města Králíky za kupní cenu u objektu 34.020,-- Kč a u 
st.p. 40,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, za pozemek st.p.č. 17 v k.ú. 
Heřmanice u Králík ve vlastnictví paní Boženy Kalousové, Dolní Lipka 33 za kupní 
cenu 40,-- Kč/m2 a ukládá záměr směny zveřejnit. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno, p. Novotný byl již přítomen) 

 
4.1.01. Prodej bytového domu čp. 148 na st.p.č. 258/1 a st.p.č. 258/1 v k.ú. Králíky 
Obsah: Jedná se o prodej bytového domu čp. 148 v ul. Pivovarská v Králíkách, který má 27 

bytových jednotek, I. kat, a jeden nebytový prostor – garáž. Jedná se po prodej podle 
zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. prodej jednotlivých bytových 
jednotek oprávněným nájemcům. Kupní ceny bytových jednotek se stanoví dle 
Směrnice Města Králíky o prodeji bytů, nebytových prostor a bytových domů 
z vlastnictví Města Králíky s tím, že se ceny zvýší o pořizovací náklady na novou 
kotelnu ve výši 535.059,-- Kč. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
JUDr. Ježek – Je v navýšení prodejní ceny v souladu se směrnicí? 
 
Mgr. Krabec – domnívá se, že ano. Jedná se o navýšení nákladů spojených s pořízením nové 

kotelny. 
 
ZM/2006/01/004: ZM schvaluje prodej bytového domu čp. 148 na st.p.č. 258/1 a st.p.č. 

258/1 v k.ú. Králíky, a to dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů s 
tím, že kupní ceny bytových jednotek stanovené dle Směrnice Města Králíky o 
prodeji bytů, nebytových prostor a bytových domů z vlastnictví Města Králíky se 
zvýší o pořizovací náklady vynaložené na pořízení nové kotelny ve výši 535.059,-- 
Kč. 

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.1.02. Prodej nebytové jednotky č. 101 v čp. 349 v ul. Dlouhá v Králíkách 
Obsah: Jedná se o vyčleněnou nebytovou jednotku podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, č. 349/101 o podlahové ploše 1,79 m2. ZM dne 08.11.2005 
schválilo kupní cenu ve výši 7.585,-- Kč. Nabídka ze strany manželů Loufkových byla 
přijata a projevili zájem o koupi.  

ZM/2006/01/005: ZM schvaluje prodej nebytové jednotky č. 101 v čp. 349 na st.p.č. 200 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5/1000 na st.p.č. 200 a společných částech 
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domu vše v k.ú. Králíky manželům Jaroslavu a Anežce Loufkovým, Lichkov 24 za 
kupní cenu 7.585,-- Kč. 
Hlasování: 12:0:0 (schváleno, pí Krabcová nehlasovala) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + + + x + + + + + x x + + 
 
4.1.03. Prodej pozemků p.p.č. 498 a části p.p.č. 2074/8 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemků požádali pan Tuč a pan Teplý z Brna za účelem užívání zahrady. 

Jedná se o pozemky, které navazují na pozemky žadatelů, pozemek p.p.č. 498 má 
výměru 465 m2, část pozemku p.p.č. 2074/8 je nově označena jako p.p.č. 2074/36 o 
výměře 176 m2. Pozemky nejsou v pronájmu. ZM dne 08.11.2005 schválilo záměr 
prodeje, zveřejněn byl dne 25.11.2005, sejmut dne 13.12.2005.  
Dne 02.01.2006 podala paní Kubů k prodeji podání, že pozemek p.p.č. 498 v k.ú. 
Králíky  přes 60 let užívá. O koupi pozemku má zájem za stejných smluvních podmínek. 
V roce 1999 proběhlo jednání o případné směně pozemku za pozemky p.p.č. 2210/4 a 
1932/39 v k.ú. Králíky v ulici Za Pilou, které vlastní paní Kubů. Tyto pozemky však 
nehodlá prodat, ale městu pouze pronajmout. 
Dle § 39 odst.(1) zákona o obcích záměr obce prodat nemovitý majetek obec zveřejní po 
dobu nejméně 15-ti dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na 
úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své 
nabídky. Podání paní Kubů bylo učiněno po této lhůtě. 
Zároveň však pozemek pod komunikací v ulici Za Pilou ve vlastnictví paní Kubů má 
město zájem získat (uloženy inženýrské sítě). Investorem stavby komunikace byl Státní 
statek Králíky. RM v současné době nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 498 v k.ú. 
Králíky a zároveň uložila vedoucímu odboru VTS a vedoucí MO zajistit všechny 
dostupné doklady k prokázání vlastnictví stavby komunikace v ul. Za Pilou a předání 
právnímu zástupci k posouzení. Dále pověřila vedoucí MO jednáním s vlastníkem 
pozemků v ul. Za Pilou, tj. paní Kubů o případné směně pozemků. Předmětem prodeje 
je pozemek p.p.č. 2074/36 za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
15.206,-- Kč. 

ZM/2006/01/006: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2074/36 v k.ú. Králíky do 
podílového spoluvlastnictví, a to ideální ½ panu Tomáši Tučovi, M. Horákové 21a, 
čp. 1959, Brno za kupní cenu 7.603,-- Kč a ideální ½ panu Janu Teplému, 
Stojanova 8, čp. 372, Brno za kupní cenu 7.603,-- Kč. 
Hlasování: 11:1:1 (schváleno) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + + + 0 + - + + + x x + + 
 
ZM/2006/01/007: ZM neschvaluje prodej pozemku p.p.č. 498 v k.ú. Králíky. 

Hlasování: 12:1:0 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + + + + + + + + + x x - + 
 
 
4.1.04. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1822/22 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi části pozemku požádali manželé Beranovi za účelem scelení pozemků,. 

Pozemek je pod stavbou plotu ve vlastnictví žadatele. Jedná se o část pozemku o výměře 
cca 16 m2, pozemek je oplocen. Dle odboru VTS je prodej možný pod stávajícím plotem, 
nutno oddělit GP. Dle odboru RR je ÚP zpracován, funkční využití – zeleň v obytné 
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zástavbě. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem.  

ZM/2006/01/008: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1822/22 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.1.05. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1373 v k.ú. Horní Lipka 
Obsah: O koupi části pozemku požádali manželé Šrámkovi za účelem stavby studny. Jedná se 

o část pozemku – ostatní komunikaci, pozemek není v pronájmu. Dle odboru VTS 
pozemek slouží jako příjezd k nemovitosti žadatele. Návaznost na další pozemky není 
potřebná. Dle odboru RR není ÚP zpracován, žadatel má stavební povolení na rekreační 
objekt na st.p.č. 168 v k.ú. Horní Lipka. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 20,-- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem.  

ZM/2006/01/009: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1373 v k.ú. Horní 
Lipka za kupní cenu 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.1.06. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 74/1 a 75 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Vonzovi za účelem zemědělského využití. Jedná 

se o pozemky o výměře 1321 m2, pozemky má žadatel v pronájmu. Dle odboru VTS přes 
pozemky nevedou zařízení ve vlastnictví města. Dle odboru RR není ÚP zpracován. 
Odbor ŽP nemá připomínky. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 10,-- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem.  

ZM/2006/01/010: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 74/1 a 75 v k.ú. 
Heřmanice u Králík za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.1.07. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 97/13 v k.ú. Červený Potok 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Štelbaští za účelem sekání trávy a skladování 

paliva. Jedná se o pozemek o výměře 1581 m2, pozemek není v pronájmu. Dle odboru 
VTS přes pozemek nevedou zařízení ve vlastnictví města, pozemek je v ochranném 
pásmu dráhy. Dle odboru RR není ÚP zpracován. Odbor ŽP nemá připomínky. RM 
doporučila prodej a navrhla kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.  

 
MUDr. Špičková – Co znamená ochranné pásmo dráhy? 
 
pí Nosková – Je to ochranné pásmo kolem kolejiště. Ochranné pásmo je stanovené zákonem, 

a to v šíři 60 m na každou stranu od osy koleje. 
 
ZM/2006/01/011: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 97/13 v k.ú. Červený 

Potok za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.1.08. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1281 v k.ú. Horní Lipka 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Čermákovi za účelem scelení pozemků. Jedná se 

o pozemek o výměře 231 m2, bývalou komunikaci, která již fyzicky neexistuje. Pozemek 
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není v pronájmu. Dle odboru VTS pozemek zajišťuje přístup k pozemkům p.p.č. 356/1 a 
359/2, ale na fyzicky. Doporučuje oddělit GP v případě, že pozemek p.p.č. 356/1 získá 
jiný vlastník. Dle odboru RR není ÚP schválen. Pozemek p.p.č. 356/1 převádí PF ČR na 
žadatele. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. 

ZM/2006/01/012: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1281 v k.ú. Horní Lipka 
za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 
Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + 0 + + + + + + + + x x + + 
 
4.1.09. Záměr prodeje pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. (1923/1)PK v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Krystek za účelem skladky materiálu pro provoz pily. 

Jedná se o pozemek o výměře 680 m2, část pozemku má žadatel v pronájmu. Dle odboru 
VTS přes pozemek vede místní komunikace – ulice Za Pilou. Převáděný pozemek je 
nutno oddělit GP. Dle odboru RR je ÚP zpracován, plocha skladů a průmyslové výroby, 
na části pozemku je vedena komunikace ul. Za Pilou. Odbor ŽP nemá připomínky. RM 
doporučuje prodej části pozemku a navrhla kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. 

ZM/2006/01/013: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku ve zjednodušené evidenci 
p.č. (1923/1)PK v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s 
převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.1.10. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 1078 a garáže v k.ú. Králíky 
Obsah: Jedná se o zastavěnou plochu o výměře 16 m2 pod garáží a garáž v ulici Plynárenská. 

V roce 2004 si o koupi pozemku požádal pan Lopuchovský s tím, že garáž koupil a je 
jeho. Listiny, které předložil (rozhodnutí o povolení drobné stavby – kolny ve prospěch 
pana Skaly, prohlášení o předání kolny panu Schneiderovi a prohlášení o předání kolny 
panu Lopuchovskému) neprokazují vlastnictví garáže. Na základě usnesení RM ze dne 
30.09.2005 požádal MO právního zástupce města o posouzení vlastnictví garáže na st.p.č. 
1078 v k.ú. Králíky. Z dostupných podkladů vyplývá, že v současné době je jako vlastník 
evidováno Města Králíky. Nabývacím titulem je HS ze dne 19.06.1991 ve spojení se 
zákonem č. 172/1991 Sb. Pokud v současné době uplatní své vlastnické právo k uvedené 
nemovitosti jakákoli třetí osoba, je jediným způsobem jak dosáhnout změny zápisu 
vlastnického práva v KN podat žalobu o určení vlastnického práva. V tomto řízení však 
bude důkazní břemeno na něm a bude výhradně on povinen prokazovat způsob nabytí 
vlastnického práva k nemovitosti. Podle názoru právního zástupce předložené doklady 
v žádném případě vlastnické právo panu Skalovi, resp. panu Lopuchovskému 
jednoznačným způsobem neprokazují. Dne 12.10.2005 se dostavil na MO pan Skala ze 
Šumperka a sdělil, že se cítí být vlastníkem garáže na st.p.č. 1078 v k.ú. Králíky. 
Nepředložil však žádné jiné doklady prokazující vlastnické právo. Zároveň požádal 
město, aby se zdrželo jakýchkoli právních kroků k odstranění stavby, případně převodu 
na třetí osobu, a to do 31.12.2005. ZM dne 08.11.2005 odložilo tento bod na jednání 
v lednu 2006. Pan Skala k 31.12.2005 nedoložil, že by učinil právní kroky k prokázání 
vlastnictví stavby. RM nedoporučila prodej objektu a pozemku a navrhla její demolici.  
Dne 04.01.2006 podal pan Skala žádost, aby ZM prodloužilo lhůtu do 28.02.2006 
z důvodu, že se mu nepodařilo z časových důvodů předložit dostatečné doklady 
vlastnického práva. 
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Mgr. Krabec – navrhuje odložit projednání bodu na jednání březnového ZM. 
 
ZM/2006/01/014: ZM odkládá projednání záměru prodeje, případně demolice garáže na 

st.p.č. 1078 a st.p.č. 1078 v k.ú. Králíky na jednání ZM v březnu 2006. 
Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + + + + + + + + + x x + 0 
 
4.1.12. Modernizace infrastruktury v pohraničních oblastech – doplnění o k.ú. Červený 

Potok  
Obsah: ZM dne 13.12.2005 schválilo revokaci usnesení a nový záměr bezúplatného převodu 

částí pozemků v k.ú. Dolní Lipka, Prostřední Lipka a Horní Lipka. Pardubický kraj  
požádal o nové projednání vydání souhlasu se stavební činností na pozemcích v majetku 
města a následným bezúplatným převodem částí pozemků zastavěných stavbou silnic do 
vlastnictví Pardubického kraje ještě o pozemky v k.ú. Červený Potok. Jedná se o části 
pozemků p.p.č. 97/1, 97/2, 97/3 a 95/5 v k.ú. Červený Potok. 

ZM/2006/01/015: ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu částí pozemků p.p.č. 97/1, 
97/2, 97/3 a 95/5 v k.ú. Červený Potok a ukládá záměr převodu zveřejnit. 

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.1.13. Bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 867/1 v k.ú. Červený Potok a mostu  
Obsah: V návaznosti na usnesení RM/2005/04/045 ze dne 24.01.2005 a RM/2005/48/680 ze 

dne 22.11.2005 týkající se rekonstrukce silnice III/31227 v úseku 0,000-0,430 km s tím, 
že město nesouhlasí s demolicí stávajícího kamenného mostu, který může sloužit jako 
přístup k pozemkům a polnímu letišti, předkládá MO k projednání bezúplatný převod 
části komunikace na pozemku p.p.č. 867/1 a mostu ev.č. 31227-1 vše v k.ú. Červený 
Potok. Vlastníkem pozemku a mostu je Pardubický kraj, ve správě Správy a údržby 
silnic Pardubického kraje. RM doporučila bezúplatný převod.  

 
p. Juránek – Most je stále funkční a vcelku ve slušném stavu. Město by mělo požadovat před 

převodem mostu jeho revizi.  
 
Mgr. Krabec – nesouhlasí s převodem mostu na město. V budoucnu bude město oprava 

mostu stát mnoho finančních prostředků.  
 
p. Šverák – kraj ušetří hodně peněz za nezbourání mostu. Tyto peníze by mohl vložit do 

opravy mostu nebo k případným dalším opravám komunikací na Králicku.  
 
ZM/2006/01/016: ZM schvaluje bezúplatný převod části komunikace – pozemku p.p.č. 

867/1 a mostu ev.č. 31227-1 vše v k.ú. Červený Potok od Pardubického kraje, ve 
správě Správy a údržby silnic Pardubického kraje na Město Králíky. 
Hlasování: 10:0:3 (schváleno) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 + + 0 0 + + + + + + x x + + 
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4.1.14. Převod pozemků na vlastníka sousedního pozemku podle § 6 zákona č. 95/1999 
Sb. 

Obsah: Jedná se o zemědělské pozemky ve vlastnictví PF ČR, které lze převést na město 
podle § 6 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o pozemek p.p.č. 
260/1 o výměře 1097 m2 v k.ú. Králíky – v ul. Pivovarská. A dále o pozemky p.p.č. 
651/38 a 651/42 o celkové výměře 20 m2 v k.ú. Králíky – za pečovatelským domem. 
Pozemky jsou v zastavěné části obce. RM doporučila požádat o úplatný převod pozemků. 

ZM/2006/01/017: ZM schvaluje podat žádost o úplatný převod pozemků p.p.č. 260/1, 
651/38 a 651/42 v k.ú. Králíky podle § 6 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, od ČR - PF ČR na Město Králíky. 

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 

4.2  Územní plán Králíky – informace 
 
pí Nosková – přednesla ZM průběh příprav ÚPD Města Králíky:  
Smlouva se zhotovitelem podepsána 12.1.2005 
I. etapa – provedení průzkumů a rozborů 
-     objednání mapových podkladů a dat na Katastrálním úřadu Ústí nad Orlicí 12.1.2005 
- 22.2.2005 – předání mapových podkladů zpracovateli 
- 26.4.2005 – předání mapových podkladů z Krajského úřadu Pak 
- předání platných územních rozhodnutí a stavebních povolení zpracovateli pro potřeby 

doplnění mapových podkladů 
- 6.5.2005 – rozeslání vyhotovených dotazníků podnikatelům v zemědělské a průmyslové 

výrobě s termínem jejich odevzdání do 25.5.2005 (někteří po několika urgencích  doručili 
až 20.6.2005) 

- zaslány ve výše uvedeném termínu rovněž dotazy k získání údajů o průběhu inženýrských 
sítí v řešeném území od příslušných správců sítí VČE,Vak,VČP,České 
radiokomunikace,Český Telecom – VČP – chtějí platit digitální, Vak – všechny 

- v měsíci květnu byl prováděn hlavním projektantem a jednotlivými specialisty vlastní 
terénní průzkum v celém řešeném území 

- získávání demografických údajů od Českého statistického úřadu 
- získávání údajů BPEJ v území 
- získávání informací o existenci limitních prvků u příslušných orgánů státní správy 

(ochranná pásma, ÚSES, prvky ochrany přírody, kulturní památky, apod. 
- první etapa dokončena v červenci 2005 
II. vypracování zadání ÚPD 
- koncem srpna 2005 dokončení zadání ÚPD 
- dne 6.9.2005 – předloženo do RM 
- oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Města Králíky – vyvěšeno 22.9.2005, sejmuto 

10.11.2005 (podněty – do 15 dnů od posledního dne vystavení, stanoviska nejpozději do 
30 dnů po obdržení) – cca polovina listopadu 

- veřejné projednání dne 21.10.2005 
- na základě požadavku nadřízeného orgánu KÚ – obeslání dne 9.11.2005 další 8 orgánů, 

kterým byl rovněž zaručen 30 denní termín k vyjádření (končil dne 15.12.2005 
- dne 6.1.2006 předány stanoviska a podněty zpracovateli k upravení zadání, upravené 

zadání musí být dohodnuto s dotčenými orgány státní správy a poté celý proces této první 
etapy schválen nadřízeným orgánem dle ust.§20,odst.6 SZ 

 
Mgr. Němeček – V jakém časovém sledu bude schválen tento ÚP? 
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pí Nosková – Toto nelze říci. Záleží na tom, jak se k němu budou vyjadřovat dotčené orgány. 

Odhadem, v případě, že nebudou námitky, do konce roku 2006. Ale ze zkušeností s ÚP 
obcí Mladkova a Dolní Moravy si myslí, že není reálné, aby např. ministerstvo životního 
prostředí nemělo námitky. 

 
ZM/2006/01/018: ZM bere na vědomí stav přípravy ÚPD Města Králíky. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 
05. Vstupy občanů  

 
p. Langhans – přednesl ZM stav odpadového hospodářství a výhledovou koncepci na další 

období : 
V roce 2005 se společnost Služby města Králíky s.r.o. zúčastnila setkání ředitelů 

jednotlivých TS nebo obdobných společností, zabývajících se službou pro obyvatele a 
města, v rámci odpadového hospodářství. Společně bylo konstatováno, že tyto služby, 
pokud jsou provozovány vlastní společností, jsou pro jednotlivá města strategickou 
činností a jestli že  města přenechají tuto činnost velkým a nebo soukromým 
společnostem, dochází podle dosavadních poznatků k nekontrolovatelným nárůstům cen 
za nabízené služby a následné ohrožení i dalších činností vlastních společností. Podle 
zkušeností z jiných lokalit nejsou vždy nabízené služby jiných společností v požadované 
kvalitě. Jedná se především o zimní období, kdy odpady nejsou vyváženy ve 
stanovených termínech z důvodu špatné přístupnosti. Také bylo konstatováno, že 
obvykle dochází v komplexu činností v odpadovém hospodářství k vypíchnutí těch 
služeb, které jsou velice lukrativní. Samozřejmě ty ekonomicky nevýhodné jsou 
navráceny městům, nebo jsou opět zpoplatněny v rámci více nákladů. Je v zájmu 
každého jednotlivého města, aby tuto činnost měli pod kontrolou a zásadně ovlivňovali 
poplatek za zneškodnění odpadu. V současné době společnost SMK řeší otázku nákupu 
komunálního vozu, v rámci celostátní akce Čisté město, a následné využití tohoto 
vozidla i pro další lokality, případnou spolupráci s podobnou společností, při likvidaci 
komunálního a tříděného odpadu. Také proto se uskutečnilo setkání vedení společností 
TS Červená Voda, KOS Jablonné a SMK. Při této pracovní poradě došlo ke vzájemné 
výměně zkušeností při likvidaci odpadů a také byla řešena možnost spolupráce, či 
přenechání některých komodit. Bohužel při zvažování této vzájemné spolupráce bylo 
konstatováno, že současný dlouhodobý smluvní stav neumožňuje vzájemnou výměnu 
některých činností, pouze se omezuje na výměnu zkušeností. Proto se vedení společnosti 
SMK po provedení důkladného finančního rozboru rozhodlo jít vlastní cestou a nabízí 
zastupitelům města vlastní koncepci řešení odpadového hospodářství a financování této 
služby. Při navrhování také posuzovalo současnou legislativu, která podle současné 
vyhl. 294/2005 Sb. a harmonogramu Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů ukládá 
snížit podíl biologický rozložitelného odpadu do roku 2010 na 75%, do roku 2013 na 
50% a do roku 2020 na 35% celkového množství ( hmotnosti ) biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995, což bude znamenat pro 
mnoho měst zásadní obrat při pohledu na likvidaci odpadů. Udávaný skutečný poplatek 
občana za likvidaci TKO je 600Kč/os. a podle celostátně udávaných statistik lze ještě z 
TKO vytřídit 80% vytřiditelného odpadu. Také proto se vedení společnosti SMK 
domnívá, že je nutné tuto situaci řešit v dlouhodobém horizontu a nabízet komplexní 
služby pro město a obyvatele. Ze současných prognóz vývoje třídění a dalšího využití 
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lze vyvodit, že TKO bude tepelně využíván ve spalovnách a hromadné skládky TKO 
budou postupně nahrazeny ekologickou technologií.  
Proto vedení společnost SMK navrhuje : 
1) ve spolupráci s městem vytipovat vhodnou lokalitu pro vybudování střediska pro 
nakládání s odpady za předpokladu, že město bude investor a SMK bude vlastnit celý 
areál i kontejnerový mezisklad na ukládání jednotlivých odpadů, tím se společnost 
vyhne neúměrným pronájmům, které zatěžují společnost a zvyšují cenu služby 
2) vybudovat sklad na třídění a ukládání recyklovatelných odpadů, čímž nebude 
společnost nucena za každou cenu prodávat recyklovatelné odpady a může pružně 
reagovat na cenu na trhu, bez srážek za poškození při skladování na volném prostranství 
3) třídit jednotlivé odpady na další druhy a zajistit další zpracování ( prodej těchto  
odpadů ), protože při určování ceny výkupu je podstatný rozdíl např. u barevného plastu 
je výkupní cena 7,50 Kč/kg a čirého plastu je cena 10 Kč/kg, totéž platí i v ostatních 
komoditách  
4) současný dvůr SMK využít pouze jako mezisklad, protože poloha dvora je pro 
občany výhodná a není na místě z důvodů dostupnosti přemístit tento dvůr  
5) současný stav shromažďování tříděného odpadu pomocí 240 l popelnic zachovat, ale 
umožnit obyvatelům vlastní třídění tak, aby takto vytříděný odpad byl bonusem pro 
každou domácnost při konkrétním určení poplatku za odpad, podle zkušeností dnešní 
stav není pro občany motivující a tím nedochází ke zmenšování objemu TKO, jak 
ukládají směrnice  
6) umožnit podnikatelům, aby bezplatně předali základní druhy svého odpadu, tj. papír, 
plasty, sklo a železo do střediska odpadů, tímto krokem chce společnost zamezit dalšímu 
narůstání občanského odpadu, a tím zvyšováním poplatku za likvidaci odpadu. 
7) současný svoz TKO řešit nákupem menšího komunálního vozu, domníváme se, že 
postačí vůz s užitkovou tonáží 5 tun, pokud bude vyřešen mezisklad s objemovými 
kontejnery pro komunální odpad, doprava do meziskladu nebude již významnou 
položkou při stanovení ceny za tyto služby, společnost také zvažuje v určitých lokalitách 
umístit 1100 l popelnice . 
8) při budování sběrného centra dále zajistit výkup základních komodit, jako papír, 
železo od občanů Králík,čímž se opět radikálně sníží množství TKO a zvýší motivace. 
9) přehodnotit současnou obecně závaznou vyhlášku č2/2001 o odpadech a některé 
druhy paušálně zpoplatnit, při likvidaci odpadů vznikají pro společnost vícenáklady, 
které opět zvyšují cenu služby . 
10) vedení společnosti SMK se domnívá, že některé z uvedených bodů lze řešit za 
finanční podpory (dotace ) státu, čímž by se výrazně snížila nákladovost celého projektu 
11) ve spolupráci s městem jasně stanovit časový plán a jednotlivé úkoly pro společnost 
a ostatní složky města s horizontem minimálně 10 let,společnost musí mít záruky, že 
koncepce nebude narušována při výstavbě nabídkami jiných společností. Naopak 
společnost se zaváže, že nebude neoprávněně navyšovat cenu za poskytované služby 
v oblasti odpadového hospodářství. 
 
Dále p. Langhans přednesl ZM porovnání poplatku za zneškodnění TKO v jiných 
městech. 
 

Mgr. Holčapek – Proč má město Žamberk tak výrazně nižší částku než ostatní města? 
 
p. Langhans – Zřejmě město Žamberk dotuje poplatek ze svého rozpočtu.  
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Mgr. Holčapek – Snížení množství odpadu na úroveň roku 1995 by bylo docíleno za pomocí 
třídění? 

 
p. Langhans – Přesně tak. 80 % TKO lze třídit. 
 
p. Doubrava – dle jeho informací město Žamberk nedotuje poplatek z vlastního rozpočtu. 
 
p. Vyšohlíd – zeptal se p. Langhanse, zda k výše jmenovaným 11 bodům existuje 

ekonomická rozvaha. 
 
p. Langhans – postupně bude RM informovat o každém bodu zvlášť. 
 
p. Vyšohlíd – Zastupitele zajímají konkrétní čísla s výsledným efektem v číslech. 
 
p. Langhans – v nejbližší době obdrží přesná čísla, kolik bylo dalších komodit. Z těchto 

podkladů vypracuje kalkulaci. 
 
p. Novotný – upozornil na velký nedostatek nádob na tříděný odpad. 
 
p. Langhans – v současné době si spol. SMK nechává vyrobit nové kontejnery. Někteří 

podnikatelé ukládají svůj odpad vytvořený z podnikatelské činnosti do popelnic 
určených pro občany. 

 
p. Pauk – Popelnice ve tvaru zvonu není vyhovující, jejím otvorem projde pouze láhev a 

pokud je rozšlápnuta pak i toto je problém. 
 
p. Langhans – Tyto zvony jsou standardní. 
 
Mgr. Krabec – souhlasí s p. Vyšohlídem. Ke každému výše zmíněnému bodu musí být 

přesná čísla a podle nich je možné s těmito body nadále pracovat. RM se touto zprávou 
zabývala již na svém jednání. 

 
p. Langhans – přislíbil, že na příští jednání ZM předloží porovnání čísel, jak dopadla spol. 

SMK a spol. KOS Jablonné nad Orlicí při třídění odpadů. 
 
Mgr. Krabec – Je třeba vymyslet motivaci pro občany, aby více třídili odpad. 
 
p. Doubrava – vznesl připomínku k oficiálnímu zápisu ZM č. 11/2005. Na začátku diskuze 

v bodě 4.2 „Obecně závazná vyhláška města Králíky č. 7/2005 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2006“ vznesl několik otázek, které nebyly v zápisu 
zapsány. V zápisu, ale byla uvedená otázka, zda bude příští rok vyhlášeno výběrové 
řízení na svoz odpadů. Tuto otázku, jak se domnívá, nepoložil. Pokud ví, tak se ptal, zda 
bylo letos vyhlášeno výběrové řízení na svoz odpadů, jak p. starosta na jaře sliboval. 
Domnívá se, že odpověď na jeho otázku by byla nepříjemná, a proto byla odpověď 
obecná, zavádějící, až jí bylo třeba přizpůsobit otázku. Ptal se - „Jestli bude koupen 
nový vůz pro svoz odpadů?“ a „Jaké byly cenové nabídky v poptávkovém řízení?“ 
Žádná z těchto otázek se v oficiálním zápisu neobjevila. Podivuje se, že s ním 
ověřovatelé souhlasí. Myslí si, že jej ověřili pouze formálně. 
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Mgr. Krabcová – Již na začátku jednání bylo řečeno, že ověřovatelé nevznesli připomínky. 
Pokud byla vznesena připomínka, měl by ji prokontrolovat kontrolní výbor. Zeptala se 
p. Novotného, předsedy kontrolního výboru, zda již má kontrolní výbor další členy. 

 
Mgr. Krabec – nemyslí si, že by kontrolní výbor měl kontrolovat zápis z jednání ZM. Toto 

mají na starosti ověřovatelé. Požádal p. Novotného, aby odpověděl Mgr. Krabcové. 
 
p. Novotný – Lidé, kteří byli osloveni, odmítli. Prozatím není kontrolní výbor kompletní. 
 
Mgr. Krabcová – nesouhlasí s odpovědí p. starosty, kontrolní výbor má kontrolovat, zda je 

zápis v pořádku. 
 
p. Juránek – (k p. Doubravovi) Pokud bylo v zápisu cokoli jinak zapsáno, pak v tom nebyl 

žádný úmysl. Jediná možná náprava je, že v dalším zápisu bude zapsána vaše výhrada 
k minulému zápisu včetně všech vašich otázek.  

 
p. Doubrava – není pro něj podstatné, že tam nezazněly jeho otázky, ale že nezazněly 

odpovědi na jeho otázky.  
 
p. Juránek – Pak je možné, aby vám na ně pan starosta odpověděl nyní, nebo jakýmsi extra 

příspěvkem v KZ. Pokud ví, tak na otázku cenových nabídek odpověděl, že je neřekne. 
 
Mgr. Krabec – necítí se být povinován na tyto otázky znovu odpovídat. V zápisu není možné 

zapsat každou otázku a odpovědět. 
 
Mgr. Holčapek – ověřovatel zápisu je v obtížné situaci, neví jak by se dalo stihnout 

zkontrolovat celý zápis podle zvukového záznamu. Jistě v tom nebyl zlý úmysl, slečna 
sekretářka určitě vše zapisovala s čistým svědomím a pokud se něco přehlédlo, nebylo 
to v zlém úmyslu. Pokud tato připomínka není závažná - a on to za závažné nepovažuje 
- pak by se s tím příliš nezabýval. 

 
Mgr. Krabec – V zápisu z tohoto jednání budou uvedeny všechny otázky p. Doubravy. 
 
Ing. Strnad – má také výhradu k minulému zápisu. Je v něm napsáno: „ohradil se proti 

nekompetentnímu způsobu, jakým byl audit prováděn a současně proti jeho závěrům“. 
On si ale na průběh auditu nestěžoval, průběh kontroly byl korektní. Nesouhlasil však se 
závěry auditorské zprávy. Upozornil, že na minulém jednání ZM bylo přijato usnesení, 
které uložilo finančnímu výboru prošetřit závěry auditorské zprávy z šetření v PO Klubu 
Na Střelnici Králíky a Městské knihovny Králíky. Zároveň mělo být na lednovém 
jednání předloženo vyjádření finančního výboru. Do dnešního dne se s ním spojil - a to 
pouze e-mailem - pan Ježek. V e-mailu bylo několik otázek, na které neodpověděl s tím, 
že si myslí, že by se měl s finančním výborem sejít osobně. Zeptal se pana Vyšohlída, 
kdy proběhne místní šetření přímo v PO Klub Na Střelnici a kdy budou otázky kolem 
jeho osoby a auditorské zprávy vyřešeny. Nynější atmosféra je pro něj a jeho příbuzné 
nepříjemná.  
 

Mgr. Krabec – Tento bod nebyl předložen na dnešní jednání ZM, a to z toho důvodu, že 
vznikl rozpor ve vyjádření auditorské společnosti a Ing. Strnada. Auditorská společnost 
se nestihla do dnešního dne vyjádřit. Mezitím se i pan Vyšohlíd vyjádřil, že finanční 
výbor nestihne prošetření závěrů auditorské zprávy do lednového jednání ZM.  
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p. Vyšohlíd – Finanční výbor se sešel před koncem roku a podrobně se seznámil se zprávami 

auditorské společnosti. Finanční výbor oslovil auditorskou společnost a položil jí 
několik otázek, na které auditorská společnost nestihla z důvodu čerpání dovolených 
poslat své vyjádření. Společně se s p. Ježkem dohodl na některých podkladech, které si 
vyžádali prostřednictvím e-mailu po Ing. Strnadovi. Pan Strnad finančnímu výboru 
odmítl touto cestou odpovědět. Přijde za p. Strnadem osobně a opětovně si vyžádá 
odpovědi na stejné otázky, které byly vyjmenovány v emailu p. Ježka. Finanční výbor se 
s nimi seznámí a až poté si s p. Strnadem domluví termín schůzky.  

 
Ing. Strnad – požádal o umožnění minimálně shlédnutí reakce auditorské společnosti nebo i 

možnosti vyjádření se k ní. 
 
Mgr. Krabec – řešení tohoto problému proběhne na příštím jednání ZM, kdy již bude známá 

reakce auditorské společnosti a kde bude předneseno i vyjádření finančního výboru. 
Nesouhlasí s dalším kolem „vyjadřování se k vyjádření“.  

 
p. Pauk – Dost často se stává a stávalo i za minulého zastupitelstva, že se v zápise objeví 

nepřesnost. „Z některých nepřesností zlý úmysl nebo snaha vyhnout se něčemu doslova 
čiší.“ 

 
Mgr. Krabec – Existuje zvukový záznam, podle kterého je možné vše překontrolovat. Pokud 

v rámci některého z bodů jednání bude vzneseno několik otázek od většího počtu lidí, 
není možné, aby se všechny dotazy a odpovědi objevily v zápise. V rámci písemného 
zpracování zápisu vždy dojde k určitému zjednodušení a potom to záleží na 
ověřovatelích, zda dospějí k názoru, že došlo ke zkreslení informace. Nikdy se nestalo, 
že by starosta nebo místostarosta zásadním způsobem vstoupili do tvorby zápisu. 

 
p. Pauk – Vzhledem k tomu, že je pořizován zvukový záznam z jednání, měl by být zápis 

přesnější. 
 
p. Doubrava – V jakém stádiu jsou přípravy Králického karnevalu a jaký je podíl města na 

přípravách a financích? A dále, co se stalo se Sdružením pro Králický karneval, zda má 
na účtu nějaké finanční prostředky a pokud ano, pak jak s nimi naloží? 

 
Mgr. Krabec – Králický karneval proběhne 17.-18. 2. 2006. RM odsouhlasila příspěvek ve 

výši 30 000,-- Kč na ohňostroj. Další otázky by měla zodpovědět pí Krabcová. 
 
Mgr. Krabcová – Vše je v jednání. Sdružení pro Králický karneval v loňském roce provedlo 

vyúčtování, ze kterého vyplývá, že má na svém účtu určitou část finančních prostředků. 
 
Ing. Strnad – není si jist, zda starosta na minulém jednání ZM informoval o schůzce radních 

města na gymnáziu. Starosta města na této schůzce prohlásil, že se cítí být 
brzdou dalšímu vyjednávání o existenci a budoucnosti osmiletého gymnázia 
v nejbližším roce, a že požádá nějakého zastupitele či radního, aby tuto roli vyjednávání 
s Pardubickým krajem převzal. 

 
Mgr. Krabec – Tato informace nebyla na minulém jednání ZM proto, že těsně před jednáním 

ZM obdržel žádost občanů, týkající se zachování osmiletého gymnázia, se kterou se 
nestihl seznámit. Dnes ve stupech zastupitelů o ní hodlá hovořit. 
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06. Vstupy zastupitelů 

 
Mgr. Krabec – Na minulém jednání ZM byl vznesen požadavek obeslat všechny možné 

supermarkety s nabídkou na výstavbu prodejny v Králíkách. Tyto supermarkety byly 
obeslány a nyní se čeká na jejich vyjádření. 

Informoval též o jednání se členem představenstva pro evropskou sekci švédské 
společnosti Autoliv. Tato společnost si byla prohlédnout průmyslovou zónu, kde 
uvažuje o možné investici. Firma vyrábí celosvětově bezpečnostní prvky do automobilů. 
Má  po celém světě 80 továren ve 30 zemích, pracuje pro ni zhruba 35 000 lidí. Je 
možné, že by firma rozběhla svou činnost v pronajaté hale, kde by zpočátku zaměstnala 
cca 50-80 lidí. Potom, během jednoho až dvou let, by v průmyslové zóně (za 
Novalampem) vystavěla továrnu s počátečním stavem 150–200 a cílovým až 500 
zaměstnanců. Definitivní rozhodnutí padne zřejmě příští týden, kdy proběhne zasedání 
představenstva této společnosti. 

Dále informoval o žádosti občanů týkající se zachování osmiletého gymnázia 
v Králíkách. Tuto žádost podepsalo 109 občanů města Králíky, 2 Červené Vody a 1 
občan Dolní Moravy. RM se touto žádostí zabývala, vzala ji pouze na vědomí s tím, že 
chtěla nechat vyjádření k žádosti na ZM. On osobně se domnívá, že k dané věci udělal 
vše, co mohl. Co se týká zhoršeného přístupu ke vzdělání - město má stále čtyřleté 
gymnázium a stále má 3,5× větší přístup ke vzdělání než kdekoli jinde v Pk.  Požádal 
zastupitele o vyjádření k této problematice a názor, zda chtějí znovu otevřít jednání 
k tomuto bodu. 
 

Mgr. Krabcová -  Čtyřtřídní gymnázium není možné udržet po ekonomické stránce a ani po 
stránce pedagogické. 

 
Mgr. Krabec – Musí se najít nějaké řešení, čtyřleté gymnázium samo o sobě udržitelné není. 

Nabízejí se možnosti spojení se ZŠ nebo SOUo a nebo přidat jiné činnosti gymnázia, 
třeba spolupráce s Pracovním úřadem. 

 
Mgr. Krabcová – Na minulém jednání Bc. Divíšek upozornil, že o špatné situaci gymnázia 

se ví již dva roky. Proč město již tehdy nezačalo pracovat na nějaké prognóze do 
budoucnosti, aby této situaci předešlo?  Nyní se zřizuje komise, která by měla zpracovat 
koncepci školství na Králicku. Nemělo se to již začít dělat před dvěma lety? 

 
Mgr. Krabec – Zřejmě ano, pak ale na to měl někdo ze strany gymnázia upozornit.  
 
Mgr. Krabcová – Upozornit na to měl Bc. Divíšek vedoucí OŠKT. 
 
Mgr. Krabec - Město není zřizovatel gymnázia, vedoucí OŠKT není zodpovědný za chod 

středních škol.  
 
Mgr. Krabcová – Koncepce školství na Králicku není jen o středních školách. 
 
Mgr. Krabec – Nyní se jedná o problematiku středního školství. 
 
p. Juránek – RM na žádost občanů reagovala tak, že již na ní bylo zřízením komise 

reagováno. Schůzka na gymnáziu se v podstatě týkala odkladu útlumu osmiletého 
gymnázia o jeden rok, aby se získalo více času na nalezení řešení udržitelnosti 
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čtyřletého gymnázia. Kraj tomuto řešení však není nakloněn. Pan Divíšek informoval 
zastupitele o tom, že to p. ředitel gymnázia věděl již před dvěma lety o špatné situaci 
gymnázia. 

 
p. Novotný –Vedení gymnázia se k této situaci mělo vyjádřit a vypracovat další kroky pro 

udržení gymnázia. 
 
Mgr. Holčapek – upozornil na sloučení gymnázia v Jilemnici s tamní SŠ textilní. Problém 

s malým počtem dětí je i v jiných městech. Je pravda, že ředitel SOUo vyjádřil své 
obavy, že by spojením s gymnáziem došlo k ohrožení i SOUo, protože by jim to snížilo 
průměr žáků ve třídách. Tato možnost se nabízela, snad i dále nabízí. Tohoto jednání by 
se měl v první řadě chopit p. Krsek a potom ředitel učiliště. 

 
Mgr. Krabcová – Koncepci školství na Králicku má dělat vedoucí OŠKT. Je to záležitost 

města, záležitost regionu. Ředitelé škol mají řešit konkrétní situace na svých školách. 
 
Mgr. Krabec – Sestavená komise na tvorbu koncepce školství má zjistit za stávající  

demografické situace - „Kolik bude MŠ a ZŠ? Kolik žáků je bude navštěvovat?“ a 
v návaznosti na tom, ač není město zřizovatelem - „Kolik bude středních škol?“  a  
„Kolik žáků je bude navštěvovat?“ 

 
p. Pauk – Kterým rokem se začnou počty narozených dětí lepšit? 
 
Mgr. Krabec – V roce 2005 se narodilo o něco více dětí než v posledních deseti letech. To 

ale není srovnatelné s tím, kolik se jich rodilo na počátku devadesátých let. 
 
Mgr. Němeček – O krizové situaci s gymnáziem se dozvěděl koncem srpna – začátkem září. 

Je pravda, že p. ředitel nás o tom měl informovat dříve nebo nás měl informovat kraj. 
Město by mělo mít zájem na zachování gymnázia. Pokud město dá ruce pryč od čtyřleté 
formy gymnázia, tak jako to udělalo s osmiletou formou, i když tu některé varianty na 
zachování osmiletého gymnázia byly, neudrží se ani čtyřleté. Věří tomu, že kdyby se ty 
varianty více propracovaly a bylo více času, byla by to možnost, jak zachovat osmileté 
gymnázium. 

 
Mgr. Krabec – nesouhlasí s tvrzením, že město neudělalo vše, co bylo možné pro zachování 

osmileté formy gymnázia. Nabídl Mgr. Němečkovi všechny své podklady, aby mohl 
sám začít jednat s krajem a hledat nové možnosti. 

 
Mgr. Němeček – předpokládá, že pokud vznikne komise na tvorbu koncepce školství, musí 

předložit i varianty tohoto typu. Nemůže  hledět na MŠ a ZŠ a musí hledět na školství 
střední tedy i na gymnázium. Jedná se vlastně nám v tomto případě, jako občanům, o 
záchranu čtyřletého gymnázia. 

 
Mgr. Berková – domnívá se, že ZM této věci věnovalo spoustu času a  udělalo hodně. Závěr 

byl bohužel takový jaký byl. Byla by ráda, aby se již k tomuto ZM nevracelo. Myslí si, 
že z ředitelů ZŠ, MŠ a gymnázia děláme hlupáky, kteří nemají vlastní koncepci, že 
nevědí jak vést své školy.  Dochází pouze k osočování, pan starosta dle jejího názoru 
udělal pro tuto věc maximum. Poté se omluvila z dalšího jednání. 
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Mgr. Krabec – požádal Mgr. Berkovou, aby neopouštěla jednání. Navrhl ukončení jednání 
na toto téma s přijmutím nějakého usnesení. Nabídl Mgr. Němečkovi, že mu veškeré 
materiály s tím spojené předá, aby se mohl ujmout vyjednávání s krajem. Nemá pocit, že 
by se město vzdalo osmiletého gymnázia. K této věci proběhlo několikrát pracovní 
jednání ZM, několik jednání se všemi řediteli, kteří měli možnost se vyjádřit k odborné 
části. Všichni chtějí gymnázium, nejlépe osmileté. Za tohoto počtu žáků na Králicku by 
v budoucnu gymnázium bylo jen o chlup lepší než ZŠ. Gymnázium má být výběrová 
škola, za tohoto stavu by to škola výběrová nebyla. Jinde se vybírá 10 ze 100 a u nás by 
to muselo být 40 ze 100. Pokud by nastal tento stav, znamenalo by to rušení ZŠ na 
okolí. Za tohoto stavu by gymnázium nebylo výběrovou školou, nýbrž čímsi jako vyšší 
pomocnou. Omlouvá se za použitý výraz. 

 
Mgr. Krabcová –  V současném stavu je 18,5 kantora s aprobací na třetí stupeň. Pokud  tady 

bude čtyřleté gymnázium, musí klesnout počet kantorů na 8,5 a s touto aprobací se musí 
zachovat 14  předmětů plně aprobovaných. To by znamenalo, že by kantoři museli učit 
na půl úvazku... 

 
Mgr. Krabec – Znovu opakuje, že samostatné čtyřleté gymnázium není možné. Bude muset 

dojít ke spojení se SŠ, ZŠ nebo rozšíření dalších činností gymnázia. Všichni starostové 
v regionu podpoří zachování čtyřletého gymnázium i finančně a učiní vše, jen aby tu 
bylo. 

 
p. Juránek – navrhl usnesení: ZM bere na vědomí žádost občanů týkající se zachování 

osmiletého gymnázia v Králíkách. Nesouhlasí s tvrzením, že p. starosta neudělal nic pro 
zachování osmiletého gymnázia. Udělal toho více než pan ředitel gymnázia. 

 
ZM/2006/01/019: ZM bere na vědomí žádost občanů týkající se zachování osmiletého 

gymnázia v Králíkách. 
Hlasování: 12:1:0 (schváleno) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + - + + + + + + + + x x + + 
 
Mgr. Krabcová – upozornila na stížnost občanů, kteří si stěžovali, že o vánočních 

prázdninách nebyl vyvěšen řád kluziště. 
 
Mgr. Krabec – Otázka by měla být směřovaná na správce areálu Mgr. Stejskala... 
 
p. Juránek - ...nebo na p. Jiřího Hlavu. 
 
Mgr. Krabcová – na minulém jednání ZM se dotazovala na využití částky,  kterou schválila 

RM na dovybavení sportovního areálu. Dozvěděla se, že se za tuto částku koupila fréza 
a sekačka. Souvisí to se správcováním ZŠ Moravské? 

 
p. Čuma – Nová fréza a sekačka se kupovala pro udržování sportovního areálu. Správcem 

areálu je ale ZŠ Moravská.  
 
Mgr. Krabec – Dotaz by měl být směřován na ředitele ZŠ Moravské. 
 
MUDr. Špičková – Mělo by se udělat vše proto, aby v Králíkách byl obnoven vlek. Velmi tu 

chybí. 
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Starosta ukončil jednání ve 21:48 hod. 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Zdeněk Němeček        Josef Knettig 
 
 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
 


	Bc. Kubíčková – navrhla přeřazení bodu MO č. 11 na začátek bodu 4.1. Majetkové operace.
	4.1.11. Záměr směny budovy na st.p.č. 65 a st.p.č. 65 v k.ú. Dolní Lipka za pozemek st.p.č. 17 v k.ú. Heřmanice u Králík
	Obsah: O koupi budovy na st.p.č. 65 včetně pozemku požádala paní Diblíková za účelem zabezpečení rostlinné a živ. výroby – umístění el. zdroje na ohradníky a jejich uskladnění. Jedná se o budovu v současné době využívanou jako sklad paliva a je   užívána manžely Herzigovými. Pozemek pod stavbou je o výměře 84 m2, na nemovitosti navazují pozemky pana Diblíka. Dle odboru VTS je budova u kaple a bylo by vhodné, kdyby byla řádně udržována a opravena. Dle odboru RR není ÚP zpracován.
	 O tyto nemovitosti projevila zájem také paní Kalousová, která nabízí městu směnu, a to za pozemek st.p.č. 17 v k.ú. Heřmanice u Králík. Jedná se o pozemek o výměře 134 m2, přes který vede točna u autobusové zastávky. Dle odboru VTS je pozemek využívaný s přilehlými pozemky jako točna pro autobusy. Směna by byla vhodná.
	 O koupi nemovitostí v minulosti požádali manželé Herzigovi, kteří posléze odstoupili od koupi, nemovitosti užívají a mají je v pronájmu. Kupní cena byla stanovená znalcem u objektu ve výši 34.020,- Kč. RM doporučila směnu nemovitostí a navrhla kupní cenu u nemovitosti 34.020,-- Kč a u pozemků 40,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.
	4.1.01. Prodej bytového domu čp. 148 na st.p.č. 258/1 a st.p.č. 258/1 v k.ú. Králíky
	4.1.04. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1822/22 v k.ú. Králíky
	Obsah: O koupi části pozemku požádali manželé Beranovi za účelem scelení pozemků,. Pozemek je pod stavbou plotu ve vlastnictví žadatele. Jedná se o část pozemku o výměře cca 16 m2, pozemek je oplocen. Dle odboru VTS je prodej možný pod stávajícím plotem, nutno oddělit GP. Dle odboru RR je ÚP zpracován, funkční využití – zeleň v obytné zástavbě. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 
	4.1.05. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1373 v k.ú. Horní Lipka
	Obsah: O koupi části pozemku požádali manželé Šrámkovi za účelem stavby studny. Jedná se o část pozemku – ostatní komunikaci, pozemek není v pronájmu. Dle odboru VTS pozemek slouží jako příjezd k nemovitosti žadatele. Návaznost na další pozemky není potřebná. Dle odboru RR není ÚP zpracován, žadatel má stavební povolení na rekreační objekt na st.p.č. 168 v k.ú. Horní Lipka. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 
	4.1.06. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 74/1 a 75 v k.ú. Heřmanice u Králík
	Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Vonzovi za účelem zemědělského využití. Jedná se o pozemky o výměře 1321 m2, pozemky má žadatel v pronájmu. Dle odboru VTS přes pozemky nevedou zařízení ve vlastnictví města. Dle odboru RR není ÚP zpracován. Odbor ŽP nemá připomínky. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 
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	Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Štelbaští za účelem sekání trávy a skladování paliva. Jedná se o pozemek o výměře 1581 m2, pozemek není v pronájmu. Dle odboru VTS přes pozemek nevedou zařízení ve vlastnictví města, pozemek je v ochranném pásmu dráhy. Dle odboru RR není ÚP zpracován. Odbor ŽP nemá připomínky. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 
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	Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Čermákovi za účelem scelení pozemků. Jedná se o pozemek o výměře 231 m2, bývalou komunikaci, která již fyzicky neexistuje. Pozemek není v pronájmu. Dle odboru VTS pozemek zajišťuje přístup k pozemkům p.p.č. 356/1 a 359/2, ale na fyzicky. Doporučuje oddělit GP v případě, že pozemek p.p.č. 356/1 získá jiný vlastník. Dle odboru RR není ÚP schválen. Pozemek p.p.č. 356/1 převádí PF ČR na žadatele. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.
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