
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 01 

konaného dne 11. ledna 2005 
 

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Mgr. Alena Krabcová (2)     Mgr. Zdeněk Němeček (9) 
Mgr. Jiří Stejskal (3)     Pavel Kalianko (10) 
Mgr. Jarmila Berková (5) Ing. Pavel Strnad (11) 
Jarmila Venzarová (6     Mgr. Jan Holčapek (12) 
Mgr. Dušan Krabec (7)     MUDr. Marie Špičková (13) 
Arnošt Juránek (8)      Mgr. Karel Hlava (14) 
        Antonín Vyšohlíd (15) 
 
Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   0  zdržel se hlasování,   x  nepřítomen 
 
Nepřítomní členové zastupitelstva města: z jednání omluven: Jan Škarka (4) 
          nepřítomen:  Ing. Roman Kosuk (1) 
 
Za MěÚ: 
Marie Pecháčková, Věra Kubíčková, Ing. Miroslav Bouška, Miroslav Macháček, Jan 
Mlynář 
 
 
 
Program jednání: 

 
. Zahájení a prezence 
.  Určení ověřovatelů zápisu 
. Zprávy z jednání rady města   
. Hlavní jednání 

4.1. Závazek pana Planky vůči městu 
4.2 Majetkové operace 
4.3 Obecně závazná Vyhláška Města Králíky č. 1/2005 o vytvoření a použití 

účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Králíky 
4.4 Zrušení organizačních složek města – jednotky dobrovolných hasičů obcí 
4.5 Rozpočtové změny 
4.6 Projekty 2005 z evropských fondů – Společný regionální operační program 

a iniciativa Interreg IIIA   
4.7 Informace o přípravě rozpočtu města 2005 

. Vstupy občanů  

. Vstupy zastupitelů 
 

01. Zahájení a prezence 
Starosta města Mgr. Krabec zahájil zasedání přivítáním přítomných členů ZM a navrhl 

doplnění programu o bod 4.1. Závazek p. Planky vůči městu. Takto byl program jednání 
schválen.  
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02. Určení ověřovatelů zápisu 
 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 14. 12. 2004 Mgr. Holčapek a paní Venzarová. 
 nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Jiří Stejskal 

a MUDr. Marie Špičková. 
 

03. Zprávy rady města 
 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl a následnou diskuzi řídil místostarosta p. 

Juránek. 
 
p. Jungvirt – kdy zasedala RM jako valná hromada spol. SMK, s.r.o., a jak se postavila ke 

skutečnosti, že společnosti SMK byla udělena pokuta od stavebního úřadu. 
 
p. Juránek – RM jako Valná hromada spol. SMK zasedala 28. 12. 2004, ale výsledek jednání 

není v zápisu z RM uveden. 
 
p. Jungvirt – stavební odbor vede proti spol. SMK dvě správní řízení. V jakém jsou stádiu.  
 
Mgr. Krabec – jedno správní řízení udělilo spol. SMK pokutu 30 000,--Kč. O druhém 

správním řízení nemá informace. 
 
p. Mlynář – druhé správní řízení je v jednání. 
 
p. Jungvirt – jaké opatření zvolila valná hromada s ohledem na tyto dvě správní řízení. 
 
Mgr. Krabec – opatření valná hromada ještě nestanovila, stanoví jej na dalším jednání valné 

hromady. Zatím nebyly řediteli vyplaceny odměny v závěru roku. 
 
p. Pauk - požádal o bližší informace k vlastnictví zbrojní licence města Králíky. 
 
p. Juránek – pokud je město majitelem zbraní, které jsou muzejními exponáty, není povinno 

vlastnit zbrojní licenci. Na funkční zbraně má zbrojní licenci společnost ARMYFORT, s. 
r. o., Brno, která vlastní též živnostenské oprávnění na provozování muzejnictví, a která 
nám provozuje vojenské muzeum. 

 
 

4.1. Závazek pana Planky vůči městu 
 
Mgr. Krabec – Přečetl dopis p. Planky, který se omluvil z dnešního jednání ZM: 
 

„Vážený pane starosto a vážení zastupitelé,  
předem rekapitulace mého závazku vůči městu Králíky, respektive jeho plnění, Vás chci 
ujistit, že svůj závazek hodlám splnit a věřím, že časový posun v dodávce věcného plnění 
tj. zámkové dlažby, nebude překážkou v jeho následném smysluplném využití ku 
prospěchu města. Pozdržení bylo zaviněno technologickými a logistickými problémy ze 
strany mého dodavatele. Nicméně celá dodávka je řádně objednána a smluvně zajištěna. 
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Pro potřeby města bude celkem dodáno zboží za 418.301,- CZK což je částka, která zbyla 
po finančním plnění částek 112.829,- CZK a 83.447,80 CZK z celkové sumy 614.577,80 
CZK. Z ceny věcného plnění tj. z částky 418.301,- CZK je nyní již vyexpedováno zboží 
za 238.940,10 CZK. Zámková dlažba je po dohodě s p. Čumou uskladněna v areálu 
podniku NOVALAMP v Králíkách. Veškeré náklady na uskladnění zboží, vratné obaly a 
manipulaci včetně dopravy jsou hrazeny z mé strany a tudíž nebudou započítávány do 
kompenzace mého závazku. 
Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni má město veškeré finanční pohledávky vůči mé 
osobě vyrovnány a že věcné plnění je z více jak 50% již dodáno, prosím Vás o možnost 
prodloužení lhůty pro vydodání zbytku věcného plnění, které bylo stanoveno na 
31.12.2004, na termín konec března 2005. 
Tento termín byl stanoven s ohledem na skutečně možné využití zámkové dlažby a 
technologické možnosti výrobce dlažby. V případě, že tento termín nebude z jakéhokoliv 
důvodu dodržen, jsem připraven rozdíl, který vznikne z důvodu nedodání zboží při 
věcném plnění, uhradit městu Králíky do 10 dnů v hotovosti. 
S úctou René Planka“ 

 
Mgr. Krabec – navrhl usnesení: ZM v návaznosti na usnesení ZM/2003/05/101 schvaluje 

prodloužení termínu plnění p. Planky do 31. 3. 2005 s tím, že pokud nebude v tomto 
termínu závazek v plné výši splněn dojde k exekuci zbývající částky. 

 
p. Vyšohlíd – „co je pro město výhodnější. Dostat dlažbu anebo do 10 dnů aby byla uhrazena 

ta částka?“ 
 
Mgr. Krabec – p. Planka myslel peněžní úhradu do 10 dnů až po termínu 31. 3. 2005. 
 
Ing. Strnad – upozornil ZM, že je to zřejmě asi počtvrté, kdy se p. Plankovi vychází vstříc. 
 
Mgr. Holčapek – jaká plocha dlažby byla již dodána, kdo ji přebírá, je-li dlažba uskladněna 

v uzavřeném prostoru. 
 
Mgr. Krabec – v tuto chvíli dlažba není převzata. Bude převzata až po celkové dodávce. 

Uskladněná je v na europaletách, zafóliována a uskladněna v uzavřeném prostoru. Plocha 
dodané dlažby je asi 970 m2. 

 
MUDr. Špičková – opět si pan Planka diktuje podmínky. 
 
p. Vyšohlíd – navrhuje, aby p. Planka uhradil zbývající částku finančně, bude hlasovat proti  

usnesení navrženému starostou města. 
 
p. Jungvirt – zaznělo, že nebyla podepsána směnka s p. Plankou. Kdo měl mít na starosti, že 

nebyla smlouva plněna. 
 
Mgr. Krabec – smlouva byla připravena právní zástupkyní města a podepsána dlužníkem, 

bohužel byl tento bod dohody opomenut. 
 
p. Jungvirt – kdo na městě to měl zkontrolovat. 
  
Ing. Strnad – mohl by to být kontrolní výbor. 
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Mgr. Krabec – ten, kdo měl věc pohlídat, je majetkový odbor, ten ale neměl smlouvu 
k dispozici, dostal ji až se zpožděním. 

 
p. Pauk – navrhnul zastupitelstvu, aby p. Planku za nedodržení termínu postihli sankcí, a to 

např. navýšením plochy dlažby. 
 
Mgr. Krabec – spíše než s navýšením plochy dlažby by souhlasil s finanční sankcí. 
 
p. Vyšohlíd - podal protinávrh usnesení: 
 
ZM/2005/01/001: ZM schvaluje splacení zbývající částky dluhu p. Planky do 10 dnů 

hotově.  
Hlasování: 6:5:2 (neschváleno) 

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

x 0 + x + - - 0 - - + - + + + 
ZM/2005/01/002: ZM v návaznosti na usnesení ZM/2003/05/101 schvaluje prodloužení 

termínu plnění p. Planky do 31. 3. 2005 s tím, že pokud nebude v tomto termínu 
závazek v plné výši splněn, dojde k exekuci zbývající částky. 

Hlasování: 6:5:2 (neschváleno) 

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

x + 0 x - + + 0 + + - + - - - 
 
Mgr. Krabec – nebylo schváleno žádné usnesení, je tedy platné původní usnesení 

ZM/2003/05/101. Pan Planka bude  vyzván, aby zbývající částku uhradil finančně. Pokud 
ne, dojde k exekuci. 

 
 

4.2 Majetkové operace 
 
 
4.2.1. Prodej obsazeného bytu č. 1 v čp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách 
Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje obsazeného bytu č. 1 v čp. 147 v ul. Pivovarská 

v Králíkách a spoluvlastnického podílu ve výši 299/1000 na st.p.č. 249 a společných 
částech domu vše v k.ú. Králíky za sníženou nabídkovou kupní cenu ve výši 50.000,-- 
Kč. O koupi bytu projevil zájem jeden žadatel, a to pan Doleček z Červené Vody. RM 
doporučila prodej. 

ZM/2005/01/003: ZM schvaluje prodej obsazené bytové jednotky č. 1 v čp. 147 v ul. 
Pivovarská v Králíkách a spoluvlastnického podílu ve výši 299/1000 na st.p.č. 249 a 
společných částech domu vše v k.ú. Králíky panu Janu Dolečkovi, Červená Voda 
119 za kupní cenu 50.000,-- Kč. 

Hlasování:13:0:0 (schváleno) 
 
 
4.2.2. Prodej pozemku p.p.č. 429 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemku požádali pan Štogryn a paní Krejčí za účelem údržby pozemků, 

k pasení ovcí a sekání trávy. Na pozemku se nachází 4 vzrostlé stromy, jejichž cena je 
promítnuta do ceny pozemku. Pozemek je zatížen nájemním vztahem. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena 10,-- Kč/m2 + hodnota 4 stromů a náklady spojené 
s převodem, tj. 22.096,-- Kč. 
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ZM/2005/01/004: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 429 v k.ú. Dolní Hedeč, a to 
ideální ˝ panu Vladimíru Štogrynovi, Dolní Hedeč 22 za kupní cenu 11.048,-- Kč a 
ideální ˝ paní Věře Krejčí, Dolní Hedeč 22 za kupní cenu 11.048,-- Kč.  

Hlasování: 10:0:3 (schváleno) 

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

x + + x 0 + + + + + 0 0 + + + 
 
 
4.2.3. Směna pozemků p.p.č. 332/1, 2074/35 a st.p.č. 1632 v k.ú. Králíky ve vlastnictví 
města Králíky za pozemky p.p.č. 332/3 a 3304 v k.ú. Králíky ve vlastnictví manželů 
Hedetzových  
Obsah: Město Králíky dne 11.05.2001 uzavřelo s manžely Hudetzovými smlouvu o smlouvě 

budoucí na prodej části pozemku p.p.č. 332/1 v k.ú. Králíky. Dle nového zaměření je 
město Králíky vlastníkem p.p.č. 2074/35, st.p.č. 1632 a p.p.č. 332/1 v k.ú. Králíky o 
celkové výměře 48 m2. Pozemky p.p.č. 332/3 a 3304 v k.ú. Králíky o výměře 4 m2 tvoří 
část chodníku a jsou ve vlastnictví manželů Hudetzových. Záměr směny pozemků byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena je stanovena dle smlouvy o smlouvě budoucí ve výši 
200,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. rozdíl kupní ceny ve výši 16.631,-- Kč 
zaplatí manželé Hudetzovi. 

ZM/2005/01/005: ZM schvaluje směnu pozemků p.p.č. 332/1, 2074/35 a st.p.č. 1632 v k.ú. 
Králíky ve vlastnictví města Králíky, kupní cena 17.431,-- Kč, za pozemky p.p.č. 
332/3 a 3304 v k.ú. Králíky ve vlastnictví manželů Eduarda a Sylvy Hudetzových, 
Červená voda 459, kupní cena 800,-- Kč, rozdíl kupní ceny ve výši 16.631,-- Kč 
zaplatí manželé Hudetzovi.  

Hlasování:13:0:0 (schváleno) 

 
4.2.4. Prodej pozemků p.p.č. 392/6, 393/2 a st.p.č. 1618 v k.ú. Králíky 
Obsah: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Pardubice požádal o majetkoprávní 

vypořádání pozemků. Jedná se o pozemky o výměře 131 m2, část pozemku je zastavěna 
stavbou ve vlastnictví HZS, pozemky byly nově zaměřeny. HZS Pardubického kraje má 
zájem na odkoupení těchto pozemků za kupní cenu ve výši znaleckého posudku. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena stanovená znalcem je 2.190,-- Kč. 

ZM/2005/01/006: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 392/6, 393/2 a st.p.č. 1618 v k.ú. 
Králíky Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje, IČ 70885869, 
Pardubice 1526 za kupní cenu 2.190,-- Kč. 

Hlasování:13:0:0 (schváleno) 
 
 
4.2.5. Prodej pozemků p.p.č. 1070/4, 1070/3, 1070/5 a 180/1 v k.ú. Prostřední Lipka 
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Kopečtí za účelem scelení pozemků. Žadatel je 

jediným uživatelem pozemků a o pozemky má zájem i přes skutečnost, že na pozemku 
p.p.č. 180/1 v k.ú. Prostřední Lipka vázne věcné břemeno – právo chůze a jízdy pro 
oprávněného pana Poláka. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 10,-- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 14.109,-- Kč. 

ZM/2005/01/007: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1070/4, 1070/3, 1070/5 a 180/1 
v k.ú. Prostřední Lipka manželům Josefu a Leoně Kopeckým, Králíky 291 za kupní 
cenu 14.109,-- Kč. 

Hlasování: 8:0:5 (schváleno) 

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

x + + x 0 + + + + + 0 0 0 + 0 
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4.2.6. Záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na ostatním stavebním 
objektu – kolně na st.p.č. 551 a st.p.č. 551 v k.ú. Králíky 
Obsah: ZM dne 09.03.2004 schválilo prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na 

ostatním stavebním objektu – kolně na st.p.č. 551 a st.p.č. 551 v k.ú. Králíky paní Monice 
Jílkové, Králíky 404 za kupní cenu 3.873,- Kč. Zároveň schválilo do doby prodeje všech 
spoluvlastnických podílů uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Podmínkou podpisu 
smlouvy bylo zaplacení kupní ceny. Paní Jílková i přes dvě výzvy kupní smlouvu do 
dnešního dne nepodepsala. Jelikož se jedná o prodej posledního spoluvlastnického 
podílu, tak paní Jílková blokuje převod celého objektu na nové spoluvlastníky. RM dne 
16.11.2004 schválila paní Jílkové prodloužení termínu k uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě, a to nejpozději do 31.12.2004. Paní Jílková smlouvu neuzavřela a RM 
doporučila revokaci usnesení ZM ze dne 09.03.2004 a doporučila záměr prodeje.  

ZM/2005/01/008: ZM revokuje usnesení ZM/2004/03/045 ze dne 09.03.2004 a schvaluje 
záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na ostatním stavebním objektu 
– kolně na st.p.č. 551 a st.p.č. 551 v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 3.873,-- 
Kč a ukládá záměr zveřejnit.  

Hlasování:13:0:0 (schváleno) 
 
 
4.2.7. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 879/2 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: O koupi části pozemku p.p.č. 879/2 v k.ú. Heřmanice u Králík požádali pan Miroslav 

Švec a pan Miroslav Pavel za účelem scelení pozemku. Jedná se o část ochranného 
pásma vodojemu o výměře 89 m2, zbývající část pozemku je ve vlastnictví Státního 
statku Smiřice. Menší část ochranného pásma tvoří části komunikací – části původních 
parcel PK č. 1278 a 1279 ve vlastnictví města. Odbor VTS s prodejem nesouhlasí, 
důvodem je vedení komunikace na uvedených parcelách. Prodejem by byly porušeny 
stávající pozemky vedené jako cesta. Dle odboru RR není ÚP zpracován a s ohledem na 
restituční nároky eviduje cesty PF ČR jako přístupové k pozemkům. Do doby 
vypracování ÚP je třeba prodej odložit. RM nedoporučila prodej. 

ZM/2005/01/009: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 879/2 v k.ú. 
Heřmanice u Králík. 

Hlasování:13:0:0 (schváleno) 
 
 
4.2.8. Dohoda o splácení dluhu s panem Rakašem 
Obsah: Pan Rakaš Bohuslav žádá o splácení dluhu, a to měsíčně částkou 500,-- Kč ze 

sociálních dávek, které pobírá. Povinný částku v současné době nemá a proto žádá o 
splátkový kalendář od ledna 2005.  
Pan Rakaš dluží městu za pozdní úhradu kupní ceny smluvní pokutu ve výši 10.916,-- Kč 
a dále budou soudem přiznány náklady řízení. RM doporučila schválení dohody. 

ZM/2005/01/010: ZM schvaluje dohodu o splácení dluhu mezi městem Králíky a panem 
Bohuslavem Rakašem, Králíky 246, a to v pravidelných měsíčních splátkách 
v minimální výši 500,-- Kč až do úplného zaplacení pod ztrátou výhody splátek. 

Hlasování:13:0:0 (schváleno) 
 
 
Mgr. Krabec – přivítal na jednání přítomného zastupitele Pardubického kraje pana Ing. 
Ladislava Tótha. 
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4.3 Obecně závazná Vyhláška Města Králíky č. 1/2005 o 
vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje 
bydlení“ na území města Králíky 

 
Mgr. Němeček – přednesl ZM změněné částky oproti loňskému roku:  

01 – Obnova střechy (krytina a konstrukce) starší 10 let = do 100 tis. Kč na 1 dům 
07 - Obnova fasády domu vč. klempířských prvků u domu staršího 10 let = do 300,- Kč/ 
m2 
09 – Výměna oken u domu nebo bytu staršího 10 let = do 100 tis. Kč na 1 dům 
10 – Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není = do 50 
tis. Kč na 1 byt. jednotku 
V letošním roce je pro použití do fondu FRB částka ve výši 1 120 308,--Kč 

 
ZM/2005/01/011: ZM schvaluje vyhlášku č. 1/2005 o vytvoření a použití účelových 

prostředků FRB na území města Králíky pro rok 2005. 
ZM vyhlašuje v souladu s touto vyhláškou výběrové řízení pro poskytnutí půjček 
z FRB v roce 2005 s termínem pro podání žádosti do 4. 3. 2005 do 13:00 hodin. 
ZM Schvaluje částku k rozdělení a použití pro FRB ve výši 1 120 308,--Kč. 
ZM ukládá odboru vnitřních věcí znění vyhlášky a zahájení výběrového řízení 
zveřejnit. 
Hlasování:13:0:0 (schváleno) 

 
 

4.4 Zrušení organizačních složek města – jednotky 
dobrovolných hasičů obcí 

 
p. Macháček – Na zasedání RM Králíky dne 28. 12. 2004 byly usnesením zrušeny Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obcí: Heřmanice, Dolní Boříkovice, Horní Lipka a 
Prostřední Lipka. Na základě tohoto usnesení odbor vnitřních věcí předložil RM 
k předjednání zrušení organizačních složek města. RM doporučila ZM zrušení těchto 
organizačních složek s tím, že bude ponechána pouze organizační složka JSDH Králíky. 

 
Mgr. Krabec – upozornil zastupitele, že hasiči v těchto obcích zůstávají nadále, a to jako 

členové Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ruší se v návaznosti na 
zrušení Jednotek SDH i organizační složky města. 

 
ZM/2005/01/012: ZM ruší organizační složky města JSDH Heřmanice, JSDH Dolní 

Boříkovice, JSDH Horní Lipka a JSDH Prostřední Lipka. 
Hlasování:13:0:0 (schváleno) 

 
 

4.5 Rozpočtové změny 
 
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání a schválení tyto úpravy rozpočtu: 

Zvýšení rozpočtu v příjmech a výdajích o dotace a další úpravy.  
RO 22/04 Interní rozpočtové opatření     1 670 270 Kč 
RO 23/04 Dotace na činnost lesního hospodáře          25 852 Kč 
RO 24/04 Dotace pro sbory dobrovolných hasičů        27 050 Kč 
RO 25/04 Dotace na úpravu vzdělávacích programů        16 440 Kč 
RO 26/04 Dotace na přímé neinvestiční výdaje regionální školství    586 000 Kč 
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Celkem zvýšení příjmů o       2 325 612 Kč 
Celkem zvýšení výdajů o                  2 325 612 Kč 
Celkem zvýšení financování o          0 Kč 
 
Příjmy po úpravě budou činit             107 590 814 Kč 
Výdaje po úpravě budou činit              120 777 014 Kč 
Financování                 13 186 200 Kč 

 
p. Vyšohlíd – předložil ZM zápis finančního výboru, který projednal a vzal na vědomí 

rozpočtová opatření 22 – 26/04.  
 
ZM/2005/01/013: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení § 16 zákona číslo 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozpočtová opatření číslo 22, 23, 24, 25 
a 26, kterými se upravuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o 2 325 612,- Kč, 
příjmy budou po úpravě činit 107 590 814,- Kč a výdaje 120 777 014,- Kč. 

Hlasování:13:0:0 (schváleno) 
 
 

4.6 Projekty 2005 z evropských fondů – Společný regionální 
operační program a iniciativa Interreg IIIA   

 
 
Mgr. Krabec – předložil bod 4. 6. Projekty 2004 z evropských fondů – Společný regionální 

operační program a iniciativa Interreg III A . Město Králíky chce v průběhu roku 2005 
podat žádosti na dotace pro některé vhodné projekty. Dotace by bylo možné získat buď ze 
Společného regionálního operačního programu (obecný program na získávání financí na 
větší projekty) nebo z iniciativy Interreg III A (program určený pro projekty 
s přeshraničním efektem, musí být zde vždy zahraniční partner, určeno pro menší 
investiční i neinvestiční projekty).     
Připravované projekty: 
1. „Evropský dům“  
Jedná se o dům čp. 353 v Dlouhé ulici. Zamýšlené aktivity: veškeré mezinárodní aktivity 
města i regionu – partnerská města Mezilesí a Villmar, Euroregion Glacensis, Nadace F. 
Schuberta, Nadace F. Jentschkeho, Svaz Němců. Kancelářské prostory, menší kongresový 
sál s navazujícími obslužnými prostory, prezentační prostory jednotlivých aktivit.  
Odhadované celkové náklady: 10 mil Kč 
2. Protipovodňová opatření 
V lokalitě pod klášterem, především v ulici A. Dvořáka, dochází každoročně při jarních 
táních a letních bouřích k zaplavení sklepů některých občanů. Je to dlouholetý problém, 
s postupujícími klimatickými změnami, častějšími výkyvy počasí a intenzivnějšími 
srážkami ještě palčivější. Současně dochází k svedení vody do kanalizace, která je těmito 
povrchovými vodami zbytečně zatěžována. Uvažované řešení by odvedlo vodu z plochy 
pod klášterem přímo do potoka. 
Odhadované celkové náklady: 5 mil Kč 
3. Varovný systém pro ochranu obyvatel      
Jedná se v podstatě o bezdrátový rozhlas, který by sloužil především varování 
obyvatelstva v případě hrozícího nebezpečí (přírodní katastrofa, ekologická havárie, 
teroristický útok...). Systém by byl napojen i na králické obce a na obce v mikroregionu. 
Vedle klasických rozhlasových reproduktorů je možnost instalace rádia přímo 
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v domácnosti. Zařízení může fungovat bezobslužně, popř. se dá ovládat i na dálku 
(mobilním telefonem). 
Odhadované celkové náklady: 1,5 mil Kč. 

Město se v případě schválení projektu musí spolupodílet na financování, minimální podíl je 
25% uznatelných nákladů. Na tento podíl můžeme získat ještě dotaci ze státního, popř. 
krajského rozpočtu, takže celkové náklady mohou být nižší ( není na ně ovšem nárok). 

 
ZM/2005/01/014: ZM bere na vědomí připravované projekty do programu SROP a 

iniciativy Interreg IIIA včetně plánovaných finančních spolupodílů města.     
Hlasování:13:0:0 (schváleno) 

 
 

4.7 Informace o přípravě rozpočtu města 2005 
 
pí. Pecháčková – seznámila ZM v jakém stavu je rozpočet .za rok 2004 
 
Mgr. Krabec – Předložil ZM základní teze k připravovanému rozpočtu 2005: 

- rozpočet bude navržen jako vyrovnaný, s předpokládanými příjmy i výdaji ve výši asi 
75 mil Kč, 

- přepokládaná výše kapitálových výdajů (investice) a oprav stejně jako v uplynulých 
letech, tedy asi 14 – 16 mil Kč, 

- splátky jistin úvěrů ve výši 5,976 mil Kč, 
- výdaje a příjmy spojené se státní správou (pověřený úřad 3. stupně) budou 

v rovnováze (tj. příspěvek státu na státní správu + výnosy z poplatků z prováděných 
agend = náklady), 

- rozpočet pro schvalování nebude detailně rozpracován do jednotlivých podúčtů, nově 
bude přílohou rozpočtu seznam všech plánovaných investičních akcí a oprav s výčtem 
jejich odhadovaných nákladů, 

- rozpočet bude předložen ke schválení na jednání ZM dne 8.2.2005, dle zákona musí 
být 15 dní předem zveřejněn, tedy 25.1.2005, 

- v době zveřejnění rozpočtu (25.1.) jej obdrží rovněž zastupitelé, 
- priority v investicích města: 
1. kategorie: „co musíme“:   dostavba areálu ŠJ Moravská 
      stavební úpravy v MŠ Pivovarská (požadavky 

hygieniků) 
2. kategorie: „ rozděláno – třeba dodělat“: kabiny a soc. zázemí sport. areálu 
3. kategorie: „rozjezdy“:   lokalita Na Skřivánku 
4. kategorie: „dotační projekty“:  viz připravované projekty z financí EU 

 
ZM/2005/01/015: ZM bere na vědomí základní teze v přípravě rozpočtu na rok 2005. 

Hlasování:13:0:0 (schváleno) 
 
 

5. Vstupy občanů  
 
Ing. Bouška – požádal ZM o schválení tvorby sociálního rozpočtu a to o příděl z tvorby mezd 

ve výši 3 %. Jedná se o sociální fond Městského úřadu. 
 
Mgr. Berková – ve směrnici jsou 2 %. 
 
Ing. Bouška – 2 % jsou ve směrnici pro školská zařízení. 
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pí. Pecháčková – výše je na rozhodnutí zastupitelstva. 
 
ZM/2005/01/016: ZM schvaluje příděl z rozpočtu běžného roku ve výši 3 % z ročního 

objemu mezd do sociální fondu pro rok 2005 a následující, pokud nebude podán 
návrh na změnu. 

Hlasování:13:0:0 (schváleno) 
 
Ing. Bouška – podal informaci pro p. Jungvirta, který se na minulém zastupitelstvu dotazoval 

proč nebyla pozvánka na ZM vyvěšena na úřední desce a zda bude odpovědná osoba 
poučena. Pracovník byl poučen v souladu se zákoníkem práce a pracovním řádem. Dále 
informoval p. Vyšohlída o správnosti zápisu, kde opravdu řekl „Finanční výbor“. Toto se 
vztahovalo k projednávání věcí p. Planky. 

 
 

06.Vstupy zastupitelů 
 
Mgr. Holčapek – jak pokračuje řešení zástavby/proluky v ul. Dlouhé a co se udělá 

s hromadou stavební suti před kabinami fotbalového hřiště? 
 
Mgr. Krabec – proluku v Dlouhé ulici nevlastní město. Vlastníkem je p. Balšánek a město 

nemá možnosti, jak ho donutit postavit projekt, který městu předložil. 
 
p. Vyšohlíd – upozornil, že v době kdy se pozemek p. Balšánkovi prodával, chtěl, aby ve 

smlouvě byla zabudována podmínka o výstavbě projektu, který ZM předložil. 
 
p. Juránek – jak je mu známo, p. Balšánek odkládá projekt z důvodu nedostatku financí. 
 
Mgr. Krabec – co se týká odstranění hromady suti - pan Čuma bude informován, aby vyzval 

firmu, která dělala stavební úpravy kabin, úklidem suti. 
 
MUDr. Špičková – jaká je kontrola zaplacení poplatku za odpady? 
 
Mgr. Krabec – poplatky vybírá náš finanční odbor, který vede přehled obyvatel, kdo již 

odpady zaplatil a kdo ne. 
 
p. Vyšohlíd – finanční odbor vede přehlednou evidenci o neplatičích. 
 
Mgr. Stejskal – co se bude dít se záchrannou službou v Červené Vodě? 
 
Mgr. Krabec – paní doktorka Kotyzová z rychlé záchranné služby podala výpověď. 

V současné době běží výpovědní lhůta, zatím se nedaří sehnat nového lékaře. Zítra 
proběhne jednání o budoucnosti rychlé záchranné službě v Červené Vodě s představiteli 
Pardubického kraje a RZS z Ústí nad Orlicí.  

 
p. Vyšohlíd – jak je řešena věc ohledně rušení nočního klidu v prostorách u provozovny 

diskotéky? 
 
Mgr. Krabec – policie je o všem informována, ale kvůli pracovní vytíženosti nejsou schopni 

hlídat celou noc. Možností by bylo zřízení městské policie. Je to ale s ohledem na náklady 
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věc nereálná. Na řešení tohoto problému se v součinnosti s odborem vnitřních věcí a 
Policií ČR pracuje. 

 
p. Juránek – doplnil informaci o územním plánu města a jeho integrovaných obcí. Koncept 

ÚP bude hotov již v listopadu 2005. Dále informoval o podpoře města zřídit tzv. mateřské 
centrum v bývalé odborové klubovně v nádražní budově v Králíkách. V současné době se 
vyjednává o nájemních podmínkách ze strany Českých drah, a. s., které tyto prostory 
dlouhodobě neužívají. 

 
 

Starosta ukončil jednání ve 20:33 hod. 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Jiří Stejskal         MUDr. Marie Špičková 
 
 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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