
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 03 

konaného dne 8. března 2005 
 

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

z jednání omluven: Mgr. Jarmila Berková (11) 
svého mandátu se vzdal: Mgr. Jiří Stejskal (5) 

Za MěÚ: 
Věra Kubíčková, Ing. Miroslav Bouška, Bc. Jan Divíšek, Jan Čuma, Ing. Roman 

Švéda, Jaroslav Vacek 
 
 
Program jednání: 

 
01. Zahájení, prezence 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
03. Zprávy z jednání RM 
04. Hlavní jednání 

 
4.1.  Změna jednacího řádu ZM 
4.2.  Novela zákona o střetu zájmů 
4.3.  Majetkové operace 
4.4.  Přenesení pravomocí při schvalování rozpočtových změn 
4.5.  Kontokorentní úvěr 
4.6.  Program regenerace MPZ 2005 
4.7.  Doplnění zakladatelské listiny fi SMK, s.r.o. 
4.8.  Měsíční odměna neuvolněným zastupitelům dle nařízení vlády č. 

697/2004 Sb. 
4.9.  Odměna zastupitelům za vykonanou práci v roce 2004 
4.10. Fond rozvoje bydlení 
4.11. Regenerace panelového sídliště 
4.12. Představení projektu dům čp. 353 v Dlouhé ulici - "Evropský dům" 
 

05. Vstupy občanů  
06.  Vstupy zastupitelů 
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01. Zahájení a prezence 
Starosta města Mgr. Krabec zahájil zasedání přivítáním přítomných členů ZM a navrhl 

rozšíření programu o bod 4.2. „Novela zákona o střetu zájmů“ a přesunutí bodu 4.6. 
Regenerace MPZ 2005. Takto byl program jednání schválen.  

 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 8. 2. 2005 Mgr. Jarmila Berková a Ing. Pavel Strnad 

nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Karel 
Hlava a Mgr. Jan Holčapek. 

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

Juránek. 
 
Ing. Strnad – požádal vedení města, aby po jednání RM, pokud dojde k úkolování ředitelů 

příspěvkových organizací nebo někoho jiného mimo městský úřad, byla informace 
předána. Ne každý má přístup k zápisu z RM. 

 
04. Hlavní jednání 
 
Mgr. Krabec - představil zastupitelům města nového právního zástupce města Mgr. Bernarda 

Urbana. 
 

4.1. Změna jednacího řádu ZM 
 
Mgr. Krabec – Změna Jednacího řádu ZM je nutná s ohledem na instalaci nového 

hlasovacího zařízení. Starosta předal slovo p. Juránkovi. 
 
p. Juránek – seznámil zastupitele se změnou v Jednacím řádu ZM v § 9 odstavec 7 a 9, a to: 

7. Hlasování probíhá zásadně elektronicky, tj. stiskem příslušného tlačítka hlasovacího 
zařízení - výsledky hlasování, s uvedením jména hlasujícího, jsou ihned po ukončení 
hlasování předsedajícím promítány. Pro zvukový záznam přečte starosta, nebo ten kdo 
projednávání bodu a hlasování řídí, alespoň jednu skupinu hlasujících (pro, proti, zdržel 
se), aby bylo ze zvukového záznamu zřejmé, kdo jak hlasoval. Hlasování pouze 
zvednutím ruky si může vyžádat starosta nebo řídící jednání pouze jako orientační nebo 
v případě poruchy hlasovacího zařízení. Tajné hlasování se uskuteční jen mimořádně, a 
to až po předešlém odhlasování změny způsobu volby. V tomto případě jsou výsledky 
hlasování promítány bez jmen hlasujících. 
9. Zveřejnění usnesení ZM se provádí vyvěšením na úředních deskách ve městě a 
jednotlivých integrovaných obcích, v Králickém zpravodaji a také na webových 
stránkách města. Z jednání je pořizován zvukový záznam, který je archivován a za 
poplatek v kopii dostupný veřejnosti. 

 
ZM/2005/03/028: ZM schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Králíky v § 

9 odstavec 7 a 9. 
Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
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4.2. Novela zákona o střetu zájmů 
  
Mgr. Krabec – seznámil ZM se změnou zákona o obcích a na základě zákona č. 96/2005 Sb., 

o střetu zájmů, a změně zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, podle 
kterých není možné, aby zastupitel byl současně ředitelem příspěvkové organizace 
zřízené městem. Tito zastupitelé se musejí  vzdát svého mandátu nebo pracovního postu. 
Střet zájmů se týká 2 současných zastupitelů – p. Stejskala a p. Strnada. Podle metodiky 
KÚ Pardubice se buď zastupitel vzdá svého mandátu sám nebo na nejbližším zasedání 
ZM vysloví zánik mandátu. Mgr. Stejskal se již svého mandátu vzdal. Zeptal se Ing. 
Strnada, jakou variantu zvolí on? 

 
Ing. Strnad – nemyslí si, že někdy zneužil svého mandátu ve prospěch organizace, kterou 

vede. A z tohoto důvodu zvolí jinou možnost a mandátu se nevzdá. 
 
ZM/2005/03/029: ZM bere na vědomí odstoupení zastupitele Mgr. Stejskala z důvodu 

zániku mandátu podle zákona 96/2005 Sb. o střetu zájmů. 
 
 Hlasování: 10:0:1 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + x x + + x + + x + 0 + + 
 
ZM/2005/03/030: ZM na základě zákona 96/2005 Sb. o střetu zájmů a změně zákona č. 

491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí , § 55 odst. 3 c vyslovuje zánik 
mandátu členu ZM Ing. Strnadovi z důvodu neslučitelnosti funkcí. 

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

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

4.3.Majetkové operace 
 

4.3.01. Prodej obsazeného bytu č. 7 v čp. 246 v ul. Na Příkopě v Králíkách 
Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje obsazeného bytu č. 7 v čp. 246 v ul. Na Příkopě 

v Králíkách a spoluvlastnického podílu ve výši 75/1000 na st.p.č. 106 a společných 
částech domu vše v k.ú. Králíky za sníženou nabídkovou kupní cenu ve výši 10.000,-- 
Kč. Ve stanoveném termínu o koupi bytu projevil zájem pan Božoň.  

ZM/2005/03/031: ZM schvaluje prodej obsazené bytové jednotky č. 7 v čp. 246 v ul. Na 
Příkopě v Králíkách a spoluvlastnického podílu ve výši 75/1000 na st.p.č. 106 a 
společných částech domu vše v k.ú. Králíky panu Tomáši Božoňovi, Králíky 479 za 
kupní cenu 10.000,-- Kč. 

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

0 - + x x 0 + + + + x + + + + 
 
4.3.02. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 71/10 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádala slečna Maťašovská za účelem výstavby RD. Jedná se o 

pozemek o výměře 834 m2 v ulici Kosmonautů, pozemek je určen k zástavbě stavbou pro 
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bydlení. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 200,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. 

ZM/2005/03/032: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 71/10 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 200,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 
Hlasování:12:0:0 (schváleno) 

 
4.3.03. Záměr směny pozemků v k.ú. Červený Potok  
Obsah: Na základě usnesení RM projednal MO s panem Pavlem Pecháčkem majetkoprávní 

vypořádání pozemků místní komunikace. Jedná se konkrétně o pozemky p.p.č. 350/2 a 
350/3 v k.ú. Červený Potok o výměře 105 m2 ve vlastnictví pana Pecháčka a pozemek 
p.p.č. 847/4 v k.ú. Červený Potok o výměře 13 m2, který je ve vlastnictví města Králíky.    
Pan Pecháček nesouhlasí s prodejem svých pozemků z důvodu rodinných vztahů. 
V úvahu by připadala pouze směna pozemků za část pozemku p.p.č. 347 v k.ú. Červený 
Potok ve vlastnictví města. Tuto část pozemku by využíval k parkování a otáčení vozidel. 
V současné době má tento pozemek v pronájmu pan Pařízek. 
Dle odboru VTS lze s navrženou směnou souhlasit za předpokladu zajištění přístupu k čp. 
66 v k.ú. Červený Potok. Dle odboru RR řeší GP skutečné zaměření přístupové 
komunikace k čp. 66 a čp. 59 v k.ú. Červený Potok. K souhlasu s dělením parcel je nutný 
souhlas vlastníka, vzhledem k neustálým sporům nedoporučuje směnu a nesouhlasí 
s dělením parcely p.p.č. 347 v k.ú. Červený Potok. RM nedoporučila směnu pozemků. 

ZM/2005/03/033: ZM neschvaluje směnu pozemků p.p.č. 350/2 a 350/3 v k.ú. Červený 
Potok o výměře 105 m2 ve vlastnictví pana Pavla Pecháčka, Červený Potok 59 za 
část pozemku p.p.č. 347 v k.ú. Červený Potok ve vlastnictví města Králíky. 

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

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

 
4.3.04. Odstoupení od kupní smlouvy ZM/2004/12/218 
Obsah: ZM dne 09.11.2004 schválilo prodej nemovitosti čp. 265 na st.p.č. 144, st.p.č. 144 a 

p.p.č. 266/1 v k.ú. Králíky paní Mgr. Olze Zerzánové, Králíky 891. Z důvodu zaplacení 
kupní ceny byla s kupující sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě. Paní Zerzánová 
dne 31.01.2005 požádala o odstoupení od smlouvy s odůvodněním, že nejméně dva byty 
jsou zdravotně závadné z důvodu rozsáhlé plísně, a o stavu nebyla informována.  
Paní Zerzánová o koupi nemovitosti projevila zájem již jednou, ale z důvodu vysoké 
kupní ceny odstoupila od koupi. Poté byla snížena nabídková kupní cena o 50.000,-- Kč a 
paní Zerzánová si opět požádala o koupi nemovitosti. MO informoval kupující o 
možnosti prohlídky nemovitosti prostřednictvím správce bytového fondu. Jelikož to 
nebyla první žádost o koupi nemovitosti, měla tak žadatelka dostatečnou dobu na to, aby 
si nemovitost prohlédla. Jelikož je smlouva o smlouvě budoucí právně závazná, 
odstoupení podléhá schválení ZM. RM doporučuje odstoupení od smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě.  

ZM/2005/03/034: ZM schvaluje odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 
prodej nemovitosti čp. 265 na st.p.č. 144, st.p.č. 144 a p.p.č. 266/1 v k.ú. Králíky 
s paní Mgr. Olgou Zerzánovou, Králíky 891. Zároveň ZM revokuje usnesení 
ZM/2004/12/218 ze dne 09.11.2004 a schvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 265 na 
st.p.č. 144, st.p.č. 144 a p.p.č. 266/1 v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 
395.800,-- Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování:11:0:0 (schváleno, p. Vyšohlíd nehlasoval) 
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4.3.05. Pohledávka povinných R. Planky, P. Plankové a M. Felgra ZM/2005/02/018 
Obsah: RM se opětovně zabývala pohledávkou povinných, resp. jejím naturálním plněním.  

Odbor VTS provedl fyzickou kontrolu dodávky zámkové dlažby od povinného Planky. 
Jedná se celkem o 970 m2 za cenu 246,33 Kč/m2, tj celkem 238.940,-- Kč. Dlažba je 
uložena v prostorách Novalampu. Pokud dlažbu město převezme a bude i nadále 
v prostorách společnosti, je nutné uzavřít se společností Novalamp s.r.o. smlouvu o 
úschově. RM doporučila uzavření dohody s povinným René Plankou, Králíky 360 o 
úhradě dluhu ve formě naturálního plnění, a to dodáním 970 m2 zámkové dlažby 
v hodnotě 238.940,-- Kč s tím, že podpisu této dohody musí nutně  předcházet uzavření 
smlouvy o úschově mezi městem Králíky a společností Novalamp s.r.o., Králíky 393.   
Zároveň RM uložila MO požádat právního zástupce města o sepsání dohody o úhradě 
dluhu a doporučila následující podmínky: 
- povinný poskytne záruční lhůtu na kvalitu po dobu 72 měsíců. 
Jelikož povinný nesplnil v termínu plnění, ke kterému se zavázal v dohodě o způsobu 
úhrady dlužné částky ze dne 28.05.2003, tak uzavření další dohody o úhradě dluhu 
podléhá opět schválení ZM. MO předložil nové právní posouzení, dohodu o změně 
závazku a smlouvu o úschově. 

 
Ing. Strnad – existuje dohoda ze dne 28. 05. 2003 a mělo by se v tomto smyslu hlasovat. K 

věci dluhu pana Planky dodal, že: 
- p. Juránek dle svého článku v Králickém zpravodaji obdržel od p. Planky 

peněžní výpomoc při zakládání Nového Kralicka a proto mu je zavázán. 
- p. Planka neplnil své závazky v pravidelných splátkách, proto nesouhlasí s  

formou věcného plnění. 
 

Mgr. Krabec – dlaždice budou použity, není to věc, kterou město nepotřebuje. Požádal 
právního zástupce o právní názor na věc. 

 
Mgr. Urban – záleží na ZM, jak se domluví s dlužníkem na formě splácení závazku. 
 
Ing. Strnad – na minulém jednání ZM byl přednesen Váš právní posudek, kde píšete že 

pohledávka by finančně vymahatelná byla. 
 
Mgr. Urban – dohoda má ale vždy přednost před exekučním vymáháním.  
 
ZM/2005/03/035: ZM schvaluje postup v tomto případě podle dohody ze dne 28. 05. 

2003. 
 
Hlasování: 1:10:0 (neschváleno, p.Juránek nehlasoval) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- x - x x - - + - - x - - - - 
 
ZM/2005/03/036: ZM schvaluje uzavření dohody o změně závazku s povinným René 

Plankou, Králíky 360, tj. vyrovnání zbývající části dluhu ve formě naturálního 
plnění, a to dodáním 970 m2 zámkové dlažby v hodnotě 238.940,-- Kč s tím, že 
podpisu této dohody musí nutně  předcházet uzavření smlouvy o úschově mezi 
městem Králíky a společností Novalamp s.r.o., Králíky 393.   
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Hlasování: 10:1:0 (schváleno, p.Juránek nehlasoval) 

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

+ x + x x + + - + + x + + + + 
 

 
4.4. Přenesení pravomocí při schvalování rozpočtových změn 

 

Obsah: Zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích v paragrafu 102 odst. (2) písmeno a) vymezuje 
kompetence rady obce. Ze znění tohoto odstavce  vyplývá, že radě obce je vyhrazeno 
mimo jiné provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. 
Finanční odbor navrhuje zastupitelstvu města svěřit radě města pravomoc schvalovat 
rozpočtová opatření v souladu s § 102 odst. (2) písmeno a) citovaného zákona.  
ZM bude vždy o provedených rozpočtových opatřeních informováno při čtení zápisů 
z Rady města. 

 
Mgr. Krabec – ZM bude vždy informováno o rozpočtových opatřeních, schválených radou 

města. 
 
ZM/2005/03/037: ZM svěřuje radě města pravomoc provádět a schvalovat rozpočtová 

opatření v plném rozsahu. 
Hlasování: 10:0:2 (schváleno) 

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

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

4.5. Kontokorentní úvěr 
 
Obsah: Starosta města požádal finanční odbor o stanovisko k využívání kontokorentu ve výši 

do 2 milionů Kč. Na základě jeho žádosti rada města svým usnesením číslo 
RM/2005/07/124 uložila finančnímu odboru předložit na jednání ZM otevření 
kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s., dle aktuální  nabídky. 
Stanovisko finančního odboru: 
V souladu s ustanovením § 85 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je 
rozhodování o uzavření smlouvy o přijetí úvěru vyhrazeno zastupitelstvu obce.  
Podmínky ČS týkající se ceny KTK úvěru poskytovaného obcím včetně všech poplatků 
jsou následující:  
- projednání úvěru:        0 (nula) Kč 
- placený úrok:              pouze ze skutečně čerpané částky 
- z nečerpané částky:  0 (nula) Kč  
- vedení KTK účtu:       300 Kč měsíčně tj. 3 600 Kč ročně 
- poplatky za položky:  zůstávají stejné jako na BÚ bez KTK 

 
Mgr.Krabec – jedná se pouze o záchrannou brzdu v případě krátkodobého nesouladu mezi  

plnění příjmů (DPH) a výdaji. Vedení účtu by stálo 3 600,--Kč ročně a úročení 3,5 % 
ročně pouze z čerpané částky kontokorentu. 
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ZM/2005/03/038: ZM Králíky schvaluje přijetí kontokorentního úvěru do výše 
2.000.000,- Kč na překlenutí nesouladu příjmů a výdajů v běžném roce se splatnosti 
do 31. 12.  2005. 

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

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

 
4.6. Program regenerace MPZ 2005 

 
Obsah: Město Králíky vypracovalo Městský program regenerace, schválený usnesením 

zastupitelstva č. ZM/2004/11/213. Tento materiál tvoří přílohu anketního dotazníku, 
který byl předložen MK ČR. Na základě vypracovaného anketního dotazníku obdrží 
město Králíky pro rok 2005 účelovou dotaci ve výši 1.000.080,- Kč na opravy kulturních 
památek v MPZ Králíky. Komise Státní památkové péče navrhuje toto rozdělení 
finančních prostředků: 

  
NÁZEV PAMÁTKY PODÍL 

MĚSTA 
PODÍL 
STÁTU 

PODÍL 
VLASTNÍKA 

CELKOVÁ 
OPRAVA 

Oprava omítek v ambitech 
kostela Nanebevzetí Panny 
Marie – Dolní Hedeč 

 
140.000,- 

 
490.000,- 

 
70.000,- 

 
700.000,- 

Oprava střechy kostela sv. 
Michaela v Králíkách 

146.000,- 510.080,- 73.920,- 730.000,- 

CELKEM 286.000,-  1.000.080,-      143.920,-    1.430.000,- 
 
ZM/2005/03/048: ZM schvaluje finanční podíly z rozpočtu města pro rok 2005 na opravy 

kulturních památek v MPZ Králíky podle přiloženého rozpisu. 
Hlasování:11:0:0 (schváleno, p. Vyšohlíd nehlasoval) 
 
 
4.7. Doplnění zakladatelské listiny firmy SMK, s.r.o. 

 
Mgr. Krabec - jedná se o doplnění živností, které dosud nejsou zapsány do zakladatelské 

listiny obchodní společnosti Služby města Králíky, s. r. o., a které SMK ke své 
činnosti potřebuje (provoz WC).  

 
ZM/2005/03/039: ZM schvaluje doplnění zakladatelské listiny obchodní společnosti 

Služby města Králíky s.r.o. o následující živnosti: 
- Poskytování služeb pro osobní hygienu y služeb souvisejících s péčí o vzhled osob 
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 

Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
 
 

4.8. Měsíční odměna neuvolněným zastupitelům dle nařízení 
vlády č. 697/2004 Sb. 

 
Ing. Bouška - Měsíční odměna a příplatek neuvolněným zastupitelům za výkon funkce člena 

výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu. Dle nařízení vlády č. 697/2004 Sb., kterým 
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se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, 
ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb.. Ve výši: odměna 910,--Kč + příplatek 200,-- Kč 
- to je celkem 1 110,--Kč.  
 

Mgr. Krabcová – jak se uvažuje o odměnách členů výborů. 
 
Ing. Bouška – to jsou jiné odměny, o těchto rozhoduje rada města. 
 
Ing. Strnad – jedná se o paušální odměnu? 
 
Ing. Bouška – dle nařízení vlády je paušální a v této výši. 
 
ZM/2005/03/040: ZM schvaluje od 9. 3. 2005 měsíční odměnu neuvolněným 

zastupitelům za výkon funkce člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu, 
dle nařízení vlády č. 697/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 
Sb., ve výši 1 110,--Kč.  
Hlasování:12:0:0 (schváleno) 

 
 

4.9. Odměna zastupitelům za vykonanou práci v roce 2004 
 
Mgr. Krabec – ZM si mohou schválit odměnu za celoroční práci. Navrhovaná částka je ve 

výši 50,- Kč/jednání ZM, jehož se zastupitel zúčastnil v roce 2004. 
 
ZM/2005/03/041: ZM na základě zákona 128/2000 Sb. § 72 a § 84 odstavec 2 písmena r) 

a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 § 2 odstavec 1 a 2 a § 4 odstavec 6 v platném 
znění,  schvaluje odměnu pro neuvolněné členy ZM ve výši 50,- Kč za jednání ZM, 
jehož se zastupitel zúčastnil v roce 2004. 

Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
 
 

4.10. Fond rozvoje bydlení 
 
Mgr. Němeček – řídil projednávání bodu. Přednesl zastupitelům podmínky, kterými se řídila 

komise FRB při výběru žadatelů.  
 
MUDr. Špičková – může družstvo žádat o půjčku? 
 
Mgr. Krabec – v Králíkách může, ale v jiných městech to tak být nemusí – to je určeno 

vyhláškou města. 
 
ZM/2005/03/042: ZM schvaluje na rok 2005 částku 1 095 000,--Kč, která bude uvolněna 

pro půjčky z Fondu rozvoje bydlení dle přiloženého seznamu. 
 

Ž A D A T E L Obnova Ekologické Izolace Obnova Zateplení Výměna Nová b.j.
 střechy vytápění domu fasády obv.pláště oken ve 

stáv.obj 
Weisz František  70.000,-             

Jablončíková M.            25.000,-   
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Brůna Luděk  80.000,-             

Kubíčková Iveta        30.000,-       

Cinková Eva        30.000,-       

Adam Květoslav            50.000,-   

Kopecký Jiří            60.000,-   

Zajícová Jana        30.000,-       

Felcman 
Jaroslav 

   60.000,-           

Mrklovský Pavel        30.000,-       

Krejčová Jitka    60.000,-           

Pavlíčková 
Jiřina 

           60.000,-   

Saňák Jan    60.000,-           

Macanová Marie     30.000,-      35.000,-   

Pecháčková 
Marie 

   60.000,-           

Tomášová Věra    25.000,-           

Málek Karel             100.000,-

Borovička 
Roman 

        100.000,-     

Švanda Jiří 100.000,-             

Celkem 250.000,- 265.000,- 30.000,- 120.000,- 100.000,- 230.000,- 100.000,-

Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
 
 
 

4.11. Regenerace panelového sídliště 
 
MMR opět vyhlásilo dotační  program na rok 2005 – „Regenerace panelového sídliště“. ZM 

v roce 2004 svým usnesením schválilo podání žádosti o dotaci na spolufinancování stavby 
– „Regenerace panelového sídliště Králíky „V Bytovkách“ – I.etapa“. Předmětem této 
I.etapy je kompletní rekonstrukce povrchů. Bude provedeno snížení vozovky s výměnou 
asfaltového krytu, provedena výměna obrubníků a přilehlých chodníků. Dále bude 
provedena rekonstrukce kanalizace, veřejného osvětlení a výměna uličních vpustí včetně 
zaústění do hlavní kanalizace.  
Město Králíky se v loňském roce snažilo o získání dotace na výše uvedený program, ale 
bezúspěšně. RM svým usnesením č.RM/2005/07/117 z letošního roku schválila podání 
žádosti na MMR. Vzhledem k tomu, že program byl opětovně vyhlášen na rok 2005 je 
nutno přijmout nová usnesení na rok 2005. 
V případě přidělení dotace z MMR je ze strany města nutná spoluúčast ve výši min. 30 % 
z celkových nákladů stavby. Celkové náklady na 1. etapu činí 6.292 tis. Kč včetně DPH. 
Podíl města na spoluúčast pro rok 2005 činí 1.890 tis. Kč.  

 
ZM/2005/03/043: ZM schvaluje projekt regenerace panelového sídliště „V Bytovkách“ 

Králíky. 
Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
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ZM/2005/03/044: ZM se zavazuje, že v případě přidělení dotace na stavbu – 
„Regenerace panelového sídliště – V Bytovkách Králíky“ zajistí z rozpočtu města 
v roce 2005 finanční prostředky ve výši 1.890 tis. Kč. 

Hlasování:12:0:0 (schváleno) 
 
 

4.12. Představení projektu dům čp. 353 v Dlouhé ulici - 
"Evropský dům" 

 
 
Mgr. Krabec – detailně představil ZM projekt domu čp. 353 v Dlouhé ulici „Evropský dům“. 

Celý projekt předpokládá financování kolem 14 mil. Kč. Na projekt nám ze svého 
rozpočtu velmi pravděpodobně přispěje Pardubický kraj. Částka 3 497 789,- Kč 
spoluúčasti odpovídá situaci, kdyby nebyl poskytnut příspěvek od Pardubického kraje. 
Pokud bude poskytnut v plné požadované výši, sníží se tato částka o 1.399.115,-Kč. 

 
p. Čuma – objekt se musí užívat 5 let ve stejném stavu, v jakém se bude předkládat v žádosti 

o dotaci. 
 
Ing. Strnad – jaká je představa provozovatele? 
 
Mgr. Krabec – uvažuje se o tom, že by spodní patro bylo využíváno komerčně – např. 

incomingová cestovní kancelář, která by pro návštěvníky nabízela ucelené balíčky 
produktů – např. výletů. Tato činnost by měla vydělat na režii spojenou se spravováním 
domu. Dále zde budou prostory k výstavám, klubové místnosti i sál ke komorním 
koncertům, přednáškám, schůzovní činnosti apod., které by mohly společně využívat 
příspěvkové organizace města. 

ZM/2005/03/045: ZM schvaluje přípravu projektu „Evropský dům v Králíkách“ a 
přípravu žádostí o dotace na tento projekt z programu INTEREG III A a 
z Podopatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu. Dále schvaluje 
začlenění financování akce „Evropský dům v Králíkách“  do rozpočtu města na roky 
2006 a následující, dle skutečného průběhu realizace, a to v celkové výši 3 497 789,-
 Kč (25 % uznatelných nákladů). 

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

+ + + x x + + + + + x + + - + 
 
5. Vstupy občanů  

 
 
Ing. Bouška – zastupitelé obdrželi dotazník „Oznámení o činnostech“, který je potřeba 

vyplněný do 30. 3. 2005 vrátit do rukou předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Aleny 
Krabcové, tak jak to vyplývá z novely zákona o střetu zájmů. Dotazník se týká i 
manžela/manželky zastupitele. 

 
Mgr. Krabcová – dotazník musí vyplnit všichni zastupitelé, kteří 1. 3. 2005 vykonávali post 

zastupitele. 
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6. Vstupy zastupitelů 

 
Mgr. Holčapek – jako předseda dozorčí rady společnosti Služby města Králíky, s.r.o. 

přednesl zápis z kontroly provedené 4. 2. 2005 na SMK Králíky. DR upozornila na 
nutnost dotáhnout všechny majetkově – právní vztahy mezi městem a společností. 
Dozorčí rada nezjistila žádné zásadní nedostatky, které by byly příčinou nezabezpečení 
základních služeb pro občany města Králíky. 

   
p. Vyšohlíd – požádal o kopii zápisu. 
 
p. Čuma – domnívá se, že v současné době není znám provozovatel koupaliště.  
 
Mgr. Krabec – spol. SMK nemá koupaliště v současné době ve správě. Na koupaliště musí 

být provedeny některé úpravy, aby mohlo být řádně provozováno. Tyto opravy provede 
město a následně rozhodne o provozovateli.  

 
p. Jungvirt – jakou představu má dozorčí rada o investování zisku spol. SMK? 
 
Mgr. Holčapek – dozorčí radě nepřísluší rozhodovat o použití zisku spol. SMK. 
 
ZM/2005/03/046: ZM bere na vědomí zprávu Dozorčí rady SMK Králíky ze dne 

17.02.2005 z provedené kontroly dne 04.02.2005. 
Hlasování:12:0:0 (schváleno) 

 
Mgr. Hlava – požádal o možnost, aby zástupci sportovní komise mohli být přítomni u 

projednávání přidělování grantů na RM. 
 
p. Juránek – jednání RM je neveřejné, žádosti o grant jsou dostatečně posouzeny radou 

města, která grant vyhlašuje a rozpočtové prostředky přiděluje, tak jak jí to ukládá zákon. 
 
Mgr. Krabcová – přednesla ZM zprávu kontrolního výboru ze dne 9. 2. a 7. 3. 2005. 
 
ZM/2005/03/047: ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 9. 2. a 7. 3. 

2005. 
Hlasování:11:0:0 (schváleno, Mgr. Krabcová nehlasovala) 

 
p. Jungvirt – na minulém jednání ZM bylo řečeno, že p. Macek věděl o možnosti únikové 

cesty z kauzy „Vlasák“. Bylo s ním v této záležitosti jednáno? 
 
Mgr. Krabec – s panem Mackem hovořil telefonicky. Pan Macek mu sdělil, že postup 

v řešení kauzy ze strany města není špatný. Vše bylo v rukou bank, které s pohledávkou 
začaly ve chvíli, kdy jim to umožnil zákon, jednat jako se zbožím. 

 
p. Jungvirt – zeptal se Ing. Strnada, zda i on jednal s p. Mackem, jak sliboval občanům na 

minulém jednání, a k jakému výsledku dospěl? 
 
Ing. Strnad – s p. Mackem o této záležitosti nejednal, protože se po rozhovoru s Ing. 

Kališovou dozvěděl informace, které ho přiměly změnit na věc názor. 
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Starosta ukončil jednání ve 21:17 hod. 
 
 
 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Karel Hlava         Mgr. Jan Holčapek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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