
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 02 

konaného dne 8. února 2005 
 

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

Mlynář, Martin Mlynář, Dana Nosková,Ing. Josef Orlita, Bc. Jan Divíšek, Jan Čuma, 
Václav Matoulek, Ing. Roman Švéda, 

 
 
 
 
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  Schválení záměru vybudování Varovného informačního systému 

obyvatelstva s funkcí bezdrátového rozhlasu pro město Králíky a 
integrované obce pro získání grantu z rozvojového fondu SROP Evropské 
Unie 

4.3 Rozpočet města Králíky na rok 2005 
4.4 Dotační a příspěvkový program města Králíky – vyúčtování příspěvku 
4.5 Obecně závazná vyhláška města Králíky č. 2/ 2005 – Požární řád města 

05. Vstupy občanů  
06. Vstupy zastupitelů 

 

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

bobu 4.5. Majetkové operace na bod 4.1. Takto byl program jednání schválen.  
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02. Určení ověřovatelů zápisu 
 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 11. 1. 2005 Mgr. Jiří Stejskal a MUDr. Marie Špičková 

nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Jarmila 
Berková a Ing. Pavel Strnad. 

 
03. Zprávy rady města 
 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl a následnou diskuzi řídil místostarosta p. Juránek. 
p. Juránek - Na úvod čtení poděkoval všem, kdo se podíleli na organizaci IX. Českého zimního 

srazu turistů, který proběhl v Králíkách a okolí ve dnech 3.-6. 2. 2005. Současně poděkoval 
pánům Jaroslavu Horákovi, Mgr. Zdeňku Nesvadbovi, Mgr. Jiřímu Stejskalovi, Oldřichu 
Podolskému, Ivo Pecháčkovi, Mgr. Aleši Horákovi, Františku Ambrozovi, Warcisławu 
Martynowskému a Bc. Janu Divíškovi za bezplatné poskytnutí fotografií pro publikaci 
„KRÁLICKO - kraj přírodních scenérií, křesťanských tradic a pohnuté historie“. V té 
souvislosti také paní Zdeňce Pospíšilové za grafické zpracování, pánům Mgr. Dušanu Krabcovi, 
Mgr. Petru Bergmanovi a Mgr. Janu Ląkovi za překlady a tiskárně Jana Machovského za 
celkový výsledek. K této publikaci dostali zastupitelé i výstupní obrazový sborník k loni 
ukončenému projektu „Trhy/Targi - Králíky/Międzylesie“. 

 
p. Pauk – kdo všechno se přihlásil na pořádání Michalské pouti a co bylo směrodatné pro výběr 

uchazeče? 
 
p. Macháček – přihlásili se dva zájemci. Pan Lagron dal nejvyšší nabídku. 
 

 
4.1. Majetkové operace 

 
4.1.1. Prodej obsazeného bytu č. 3 v čp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách 
Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje obsazeného bytu č. 3 v čp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách a 

spoluvlastnického podílu ve výši 143/1000 na st.p.č. 249 a společných částech domu vše v k.ú. 
Králíky za sníženou nabídkovou kupní cenu ve výši 20.000,-- Kč. O koupi bytu projevili zájem 
dva žadatelé, a to pan Mucha a pan Macko. Po rozlepení obálek byla nejvyšší nabídka od pana 
Muchy, který nabídl 24.000,-- Kč. RM doporučila prodej. 

ZM/2005/02/017: ZM schvaluje prodej obsazené bytové jednotky č. 3 v čp. 147 v ul. 
Pivovarská v Králíkách a spoluvlastnického podílu ve výši 143/1000 na st.p.č. 249 a 
společných částech domu vše v k.ú. Králíky panu Robertu Muchovi, Králíky 346 za 
kupní cenu 24.000,-- Kč. 

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.2. Prodej bytových domů dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
Obsah: Jedná se o bytové domy, které by byly vhodné k prodeji v roce 2005. Bytový dům čp. 347 

v ul. Valdštejnova má 6 bytových jednotek – 2 b.j. 2+1 a 4 b.j. 1+1, bytový dům čp. 349 v ul. 
Dlouhá má také 6 bytových jednotek – 1 b.j. 4+1, 1 b.j. 3+1, 1 b.j. 2+1 a 3 b.j. 1+1. RM 
doporučila prodej. 

ZM/2005/02/018: ZM schvaluje záměr prodeje bytových domů dle zákona č. 72/1994 Sb., o 
vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, a to čp. 347 v ul. Valdštejnova a čp. 349 
v ul. Dlouhá vše v k.ú. Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování:14:0:0 (schváleno) 
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4.1.3. Darování drobného majetku – parafínová lázeň   
Obsah: Jedná se o drobný majetek vedený pod inv.č. 70 parafínová lázeň 24 l v pořizovací ceně 

20.120,-- Kč. Město obdrželo v roce 2002 od vlády SRN darem finanční obnos, který byl určen 
na zakoupení potřeb do domu pečovatelské služby. Součástí tohoto daru byla i parafínová 
lázeň, která nenašla v DPS uplatnění. Město nabídlo zařízení MUDr. Ruskovi a k využití lázně 
v chirurgické ambulanci dal Svaz Němců v České republice  souhlas. RM upřednostňuje 
darování drobného majetku. 

 
Ing. Strnad – lázeň je nějakým způsobem poškozená? Proč se neuvažuje spíše o výpůjčce? 
 
Mgr. Krabec – lázeň je zastaralá, pro město nemá využití. 
 
ZM/2005/02/019: ZM schvaluje dar drobného majetku – inv. č. 70 parafínová lázeň 24 l 

v hodnotě 20.120,-- Kč MUDr. Ervinu Ruskovi, chirurgická ambulance a FBLR, IČ 
48606308, Červená Voda 333. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 

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

x + + + + + + + + + 0 + + + + 

 
4.1.4. Pohledávka povinných R. Planky, P. Plankové a M. Felgra 
Obsah: RM se opětovně zabývala pohledávkou povinných, resp. jejím naturálním plněním. Dlažba 

v počtu 97 ks palet je uložena v prostorách Novalampu s.r.o. Odboru VTS byla panem Plankou 
předána dokumentace výrobků a dne 11.01.2005 převzal 5 ks dodacích listů na celkem 970 m2 
zámkové dlažby. Cena za 1 m2 je 246,33 Kč/m2, tj. celkem 238.940,10 Kč. Odbor VTS 
doporučuje, aby v případě schválení tohoto naturálního plnění byla smluvně s panem Plankou 
ošetřena záruční lhůta na kvalitu minimálně po dobu 72 měsíců, protože město není přímým 
odběratelem.  

 MO předložil RM vyčíslení dluhu k 31.12.2004 u povinných, k tomuto datu dluží společně a 
nerozdílně 413.851,-- Kč, dále p. Planková 4.450,-- Kč, p. Felgr 4.382,-- Kč, a právní 
posouzení možností vymáhání pohledávky ve vztahu k dohodě o úhradě dluhu ze dne 
28.05.2003. Podle něho má město následující možnosti dalšího postupu: 
1) Opětovně s dlužníkem uzavřít dohodu o úhradě dluhu včetně zajištění závazku dlužníka 

některým ze zajišťovacích institutů (zástavní právo, smluvní pokuta, apod.)    
2) Podat návrh na exekuci majetku. 

RM vzala obě zprávy na vědomí a uložila předložit tento bod na jednání ZM. 
 
Mgr. Krabec – z minulého zastupitelstva nevzešlo jasné usnesení. Pan Planka uhradil zbývající 

částku 174.911,-- Kč finančně. 
 
p. Vyšohlíd – p. Planka splnil finanční plnění, ale nedošlo k převzetí věcného plnění. 
 
Ing. Strnad – požádal o přečtení právního rozboru ve věci povinného Reného Planky. 
 
pí. Kubíčková – přednesla právní rozbor Mgr. Urbana. 
 
Mgr. Krabec – v tuto chvíli je nutné převzít věcné plnění, ale až po zkontrolování kvality a 

množství dodané zámkové dlažby. 
 
pí. Kubíčková – je nutné materiální plnění, které bylo dodáno až po 31. 12. 2004 schválit na 

jednání ZM. 
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p. Vyšohlíd – navrhuje, aby ZM přijalo usnesení že v případě dodané dlažby, pokud bude mít 

certifikát a záruku, ji ZM přijímá jako věcné plnění 238.940,--Kč. 
 
Mgr. Krabec – do doby než dojde k posouzení záruky a certifikátu na dlažbě není možné právně 

přijmout dlažbu za materiální splnění dluhu. 
 
ZM/2005/02/020: ZM bere na vědomí částečné plnění dluhu pana Plánkou ve výši 174. 911,-- 

Kč a ukládá MO po právním rozboru předložit bod na příštím jednání ZM. 
Hlasování: 9:1:4 (schváleno) 

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

x + + + 0 + + 0 + + - + 0 + 0 
 
4.1.5. Žádost o prodej části pozemků p.p.č. 1364/1, 1364/3, 1319/1 a 459/2 v k.ú. Horní Lipka 
Obsah: Manželé Málkovi z Dolní Orlice a manželé Málkovi z Dolních Boříkovic požádali o koupi 

částí uvedených pozemků za účelem scelení pozemků a k zemědělské výrobě. Pozemky jsou 
nově označeny jako p.p.č. 459/3, 1319/5, 1364/4 a 933/10 vše v k.ú. Horní Lipka o celkové 
výměře 1859 m2. Okolní pozemky jsou ve vlastnictví žadatelů. Předmětem prodeje je i část 
pozemku p.p.č. 1319/1 v k.ú. Horní Lipka, který má celý v pronájmu společnost ZEOS s r.o. 
Prostřední Lipka. Nájemce nesouhlasí s prodejem pozemku, protože pozemek slouží jako 
jediná přístupová cesta zvířat ustájených v této lokalitě na další pasené pozemky. Zároveň si 
společnost ZEOS s.r.o. požádala v zákonné lhůtě o odkup celého pozemku p.p.č. 1319/1 v k.ú. 
Horní Lipka. RM uložila MO pozvat oba zájemce o koupi pozemku na jednání ZM. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 
V případě prodeje všech pozemků je kupní cena 19.690,-- Kč, v případě prodeje bez pozemku 
p.p.č. 1319/5 v k.ú. Horní Lipka je kupní cena 15.288,-- Kč. 

 
p. Málek – o koupi pozemku požádal z důvodu scelení pozemků. Protistrana argumentuje, že by se 

neměla jak dostat ke svým pozemkům, ale je možnost uvedený pozemek obejít. 
 
p. Kubík – přes pozemek p.p.č. 1391/1 vede přístupová cesta k pastevnímu pozemku v našem 

vlastnictví. 
 
Mgr. Krabec – p. Málek upozornil ZM na možnost obcházení uvedeného pozemku. 
 
p. Kubík – obcházení není možné, bylo by to příliš zdlouhavé a nyní je tam pole. Pokud ZM 

rozhodne o prodeji manželům Málkovým, mělo by vzít v úvahu věcné břemeno. 
 
Mgr. Krabec – navrhuje pozemek 1391/1 prozatím neprodávat. 
 
ZM/2005/02/021: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 459/3, 1364/4 a 933/10 v k.ú. Horní 

Lipka, a to ideální ½ manželům Ing. Karlu a Julii Málkovým, Dolní Orlice 60 za kupní 
cenu 7.644,-- Kč a ideální ½ manželům Pavlu a Andree Málkovým, Dolní Boříkovice 14 
za kupní cenu 7.644,-- Kč a zároveň ZM neschvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1319/1 
v k.ú. Horní Lipka (nově označena jako p.p.č. 1319/5). 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 

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

x + + + + + + + + + 0 + + + 0 
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4.2. Schválení záměru vybudování Varovného informačního 

systému obyvatelstva s funkcí bezdrátového rozhlasu pro město 
Králíky a integrované obce pro získání grantu z rozvojového 
fondu SROP Evropské Unie 

 
Ing. Švéda – Město Králíky vešlo v jednání s firmou Prosperita o.p.s. o zpracování a podání 

projektu „Varovný informační systém obyvatelstva“. Cílem je získání finančních prostředků ze 
strukturálního fondu SROP EU (Společný regionální operační program Evropské Unie) 
Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech. Financování 
projektu je : 75 % fond SROP; 25 % rozpočet města. Pro podání žádosti o grant je nutné 
schválení projektu zastupitelstvem města. Pro zpracování nabídky se město obrátilo na firmu 
Vegacom a.s. Praha. Tato firma realizovala stejný systém v obci Lichkov a Červená Voda a je 
plánované propojení těchto systémů. Zároveň bude realizováno propojení na systém 
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. V nabídce je specifikováno 23 kusů 
venkovních hlásičů pro město Králíky a po jednom venkovním hlásiči pro 7 integrovaných 
obcí. Odlehlé lokality je možné zajistit 70-ti kusy bytových hlásičů. Zájem občanů o tento 
systém byl potvrzen i kladným ohlasem na anketu uveřejněnou v Králickém zpravodaji 
01/2005. RM Doporučila další jednání v tomto projektu. 

 
ZM/2005/02/022: ZM schvaluje nabídku Varovného informačního systému obyvatelstva a 

funkcí bezdrátového rozhlasu pro město Králíky a v případě poskytnutí grantu z fondu 
SROP realizaci tohoto systému. 
Hlasování:14:0:0 (schváleno) 

 
 

4.3. Rozpočet města Králíky na rok 2005 
 
Finanční odbor předkládá ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2005.  

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 25. 01. 2005 do 08. 02. 
2005 tak, jak to ukládá § 11 odstavec (3) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v návaznosti na § 84 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích. 
Oproti původnímu předpokladu došlo v návrhu k některým změnám. 
Po provedených úpravách je navrhován rozpočet  ke schválení v této výši:  
příjmy   81 134 700 Kč  
výdaje   78 158 700 Kč  
financování        -2 976 000 Kč. 

 
Mgr. Krabec – přednesl navrhovanou verzi rozpočtu 2005, určenou ke schválení. 
 
Mgr. Němeček – co se za částku 682 000,- v loňském roce udělalo na Střelnici a co ještě chybí? 
 
Ing. Strnad – kotelna je kompletně hotová a na vzduchotechnice se nic nezměnilo. 
 
p. Jungvirt – na co si město bralo úvěry? 
 
Mgr. Krabec – město splácí nyní celkem 6 úvěrů: čistírna odpadních vod, skládka v Dolních 

Boříkovicích, dostavba nástaveb čp 660, sportovní areál, vojenské muzeum, dostavba 
sportovního areálu. 
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MUDr. Špičková – co znamená zpevněná plocha pro dočasné ukládání bioodpadů? 
 
Ing. Orlita – jedná se o zpevněnou vodotěsnou plochu, na kterou se budou ukládat bioodpady. 

Plocha bude fungovat jako mezisklad. Bioodpady se poté jako odpad stejně musejí odvézt na 
skládku. 

 
p. Knettig – upozornil na částku 1 300 000,- Kč, která byla převedena na město Králíky ze zaniklé 

příspěvkové organizace Technické služby. Má dojem, že by měla částka být převedena na 
spol. SMK. 

 
Mgr. Krabec – po zaniknutí příspěvkové organizace, přecházejí peníze na jejího zřizovatele, 

protože nově vzniklá společnost právním subjektem zcela jiného typu, nelze takto finance 
převést . 

 
pí Cacková – požádala za zahrádkářský svaz o dokončení kanalizace v dolní části tzv. Berlína. 
 
Mgr. Krabec – v  rozpočtu je položka: kanalizace, požární nádrže, opravy a udržování - 300 000,--

Kč, je možné použít peníze z této položky. 
 
Ing. Strnad – jaký je osud hlasovacího zařízení? 
 
Ing. Bouška – hlasovací zařízení je nakoupené a na příštím jednání ZM bude již v provozu. 

Součástí dodávky je také dataprojektor. Vše bylo hrazeno z prostředků na pověřený úřad. 
 
Ing. Strnad – částka u položky „Konzultační, poradenské a právní služby“ je příliš vysoká, pokud 

by byl návrh na navýšení jiné položky, odsud by bylo možné vzít část peněz. Na úřadě jsou 
studující úředníci, jejich znalosti by bylo možné využít místo placených právních poradenství.  

 
p. Jungvirt – pokud úředníci studují a dokončují vzdělání, proč právní rozbor v kauze Planka 

vypracoval Mgr. Urban? 
 
Mgr. Krabec – Mgr. Urban pracuje na dohodu o pracovní činnosti. 
 
pí Pecháčková – úředníci si doplňují vzdělání ve svém volnu nebo v neplaceném volnu. 
 
p. Vyšohlíd – finanční výbor byl přizván na minulé jedná RM ohledně představování rozpočtu na 

rok 2005  a souhlasí s tím jak byl předložen ZM ke schválení. 
 
ZM/2005/02/023: ZM schvaluje rozpočet města Králíky na rok 2005 jako přebytkový takto: 

Příjmy ve výši:  81 134 700 Kč 
Výdaje ve výši    78 158 700 Kč 
Financování ve výši -2 976 000 Kč. 
Hlasování:14:0:0 (schváleno) 

 
 

4.4. Dotační a příspěvkový program Města Králíky – vyúčtování 
příspěvku 

 
Bc. Divíšek - odbor školství, kultury a tělovýchovy předkládá vyúčtování finančního příspěvku na 

dopravu mládežnických družstev na turnaje za období podzim 2004 pro TJ Jiskra Králíky – 
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oddíl kopané ve výši 28.218,- Kč. Oddíl kopané předložil vyúčtování podzimní sezóny na 
závěr roku 2004. RM toto vyúčtování předjednala a doporučila k předložení na ZM. Podle 
regulí dotačního a příspěvkového programu u grantů v částce nad 20.000,- Kč přísluší 
schválení ZM. Vyúčtování nebylo možné předložit zastupitelstvu města v měsíci lednu z 
důvodu vyhlášeného rozpočtového provizoria. 

ZM/2005/02/024: ZM schvaluje vyplacení částky 28.218,- Kč pro TJ Jiskra Králíky – oddíl 
kopané jako podíl z vypsaného grantového projektu za rok 2004. 
Hlasování:14:0:0 (schváleno) 

 
 

4.5. Obecně závazná vyhláška města Králíky č. 2/ 2005 – Požární 
řád města 

 
p. Matoulek – seznámil zastupitele s tezemi vyhlášky. 
 
 
Mgr. Krabec – jak se postupovalo při odborné přípravě vyhlášky? 
 
p. Matoulek – vyhláška je sestavena podle zákona č. 133/1985 Sb. 
 
Mgr. Hlava – jsou domy, které jsou vedeny jako ohlašovna požáru označeny tabulkami? Co se 

děje s havarijním stavem hydrantové sítě? 
 
p. Matoulek – domy budou označeny. Došlo k jednání s VaK Jablonné n. Orl. Po zlepšení počasí 

budou všechny hydranty zkontrolovány a několik vytypovaných hydrantů bude sloužit pro 
hasiče. 

 
Mgr. Stejskal – ve vyhlášce je vypsáno mnoho povinností pro fyzické osoby, budou tyto 

povinnosti někde uveřejněny? 
 
p. Macháček – budou uveřejněny na internetových stránkách města a v Králickém zpravodaji. 
 
ZM/2005/02/025: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 2/ 2005 – 

Požární řád města. 
Hlasování:14:0:0 (schváleno) 

 
 
 
05. Vstupy občanů  

 
Nebyly dotazy. 

 
 
06. Vstupy zastupitelů 

 
Mgr. Holčapek – proběhlo jednání dozorčí rady SMK, projednávaly se věci ohledně majetkových 

převodů. Na příštím jednání ZM přednese zprávu dozorčí rady. Ptá se ale, proč zastupitelé 
neobdrželi za minulý rok žádnou odměnu? Odměnu by rádi věnovali na nějaký fond pomoci. 
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Mgr. Krabec – na prosincové pracovní setkání zastupitelů přišel malý počet zastupitelů,  a další 
jednání ZM probíhala v hektickém rytmu. Tento dluh vůči práci zastupitelů se bude řešit. 

 
p. Vyšohlíd – seznámil ZM s obsahem dopisu Ing. Romana Kosuka, který byl adresován 

finančnímu výboru a kterým jej úkoluje kontrolou veřejných zakázek. Poukazuje na to, že 
finanční výbor může úkolovat pouze ZM. 

 
Ing. Strnad – doporučuje vůbec o písemné žádosti Ing. Kosuka nehlasovat – ten by měl vznést 

svůj návrh na jednání ZM, kterého se má jako řádně zvolený zastupitel účastnit.  
 
Mgr. Krabec – zadání kontroly je velmi obecné,  mělo by se konkretizovat. Je však třeba o žádosti 

Ing. Kosuka hlasovat – je to podnět vznesený členem zastupitelstva. 
 
Mgr. Krabcová – i písemná forma by se měla projednat.  
 
p. Jungvirt – Ing. Kosuk nejspíše žádá o překontrolování veřejných zakázek za minulého vedení 

města. 
 
Mgr. Holčapek – myslí si, že občanskou povinností Ing. Kosuka je zúčastňovat se jednání ZM. 

Jeho chování vůči zastupitelstvu považuje za nepřípustné. 
 
Mgr. Krabec - navrhl usnesení: 
 
ZM/2005/02/026: ZM schvaluje, aby finanční výbor provedl kontrolu veřejných zakázek tak, 

jak ji navrhl Ing. Kosuk. 
Hlasování: 0:8:6 (neschváleno) 

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

x 0 - 0 - - 0 0 0 - - - - 0 - 
 
p. Juránek – v rozpočtu města je schválená částka 200 000,--Kč na příspěvky Sdružení obcí 

Orlicko a Hanušovicko. Je navýšena oproti minulému roku, a to z důvodu, že valná hromada 
Sdružení obcí Orlicko odhlasovala navýšení příspěvku z 20 Kč/osobu/rok na 25 
Kč/osobu/rok. A k tomu mimořádný příspěvek pro rok 2005 na 10Kč/osobu/rok na 
dofinancování přijatých grantů za rok 2004. Požádal o potvrzení tohoto navýšení hlasováním. 

 
p. Doubrava - Toto hlasování mělo předcházet schvalování rozpočtu. 
 
p. Juránek – připustil tuto možnost a za své pochybení se omluvil. 
 
ZM/2005/02/027: ZM schvaluje výši příspěvku Sdružení obcí Orlicko na rok 2005 25,-

Kč/občan a mimořádný příspěvek 10,- Kč/občan na dofinancování finanční spoluúčasti 
podílů Sdružení obcí Orlicko za rok 2004. 
Hlasování:14:0:0 (schváleno) 

 
Ing. Strnad – jaká je aktuální situace s radnicí? Mgr. Hamplová v internetové debatě napsala, že se 

ji podařilo vyřešit ručení za radnici a že to město „vyhrálo“. Podle posledních zpráv ale nic 
nevyhrála. 

 
Mgr. Krabec – Mgr. Hamplová zajistila předběžné opatření ohledně zástavy. U okresního soudu 

město prohrálo, bude se odvolávat ke krajskému. 
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Ing. Kališová – je s podivem, že řešení této kauzy trvá tolik let. V úvahu by stálo posílit právní 

zastoupení. V roce 2000 byla možnost únikové cesty. 
 
Ing. Strnad – dalším právním zástupcem by mohl být bývalý právní zástupce města, který je do 

této kauzy od počátku zasvěcen. 
 
Mgr. Krabcová – pan doktor Macek měl na řešení kauzy 10 let. 
 
p. Juránek - řešení kauzy Vlasák sledoval jako zastupitel v předcházejícím volebním období a 

vždy z ní měl pocit beznaděje pro město. Nebrání se tomu, aby se další postup konzultoval i s 
JUDr. Mackem. Je přesvědčen, že celá kauza i s navrhovanými postupy byla JUDr. Mackem 
paní Mgr. Hamplové řádně předána jako poslední ze soudních sporů. V této chvíli jde o 
peníze nás všech a proto je i zájmem tohoto vedení města najít úspěšné řešení. 

 
Mgr. Krabec – poděkoval všem kdo se podílel na  přípravách Zimního turistického srazu, který 

dopadl výborně po všech stránkách. Informoval o vývoji projektu Evropského domu v Dlouhé 
ul. čp. 353. Zpracování projektu bylo zadáno firmě Redea, která projekt připravuje do 
grantových titulů Intereg IIIA a do Společného regionálního operačního programu. 

 
Mgr. Krabcová – kontrolní výbor pracuje ve složení tří členů, potřeboval by získat ještě další 

členy, proto požádala zastupitele o návrh na doplnění dvou členů. 
 
 

 
Starosta ukončil jednání ve 22:07 hod. 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Jarmila Berková        Ing. Pavel Strnad. 
 
 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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