
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 04 

konaného dne 12. dubna 2005 
 

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Mgr. Dušan Krabec (1)    MUDr. Marie Špičková (10) 
Arnošt Juránek (2)     Mgr. Jan Holčapek (12) 
Jan Škarka (3)     Pavel Kalianko (14) 
Josef Knettig (5)     Mgr. Zdeněk Němeček (15) 
Mgr. Alena Krabcová (6)     
Antonín Vyšohlíd (7)     
 
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),Jarmila Venzarová (9), Mgr. Karel Hlava (13) 

náhradník za Ing. Strnada omluven z důvodu 
nemoci: Bedřich Novotný (8).  

 
Za MěÚ: 
Věra Kubíčková, Ing. Roman Švéda 
 
 
Program jednání: 

 
01. Zahájení a prezence 
2.  Určení ověřovatelů zápisu 
3.  Slib nových členů ZM 
4. Zprávy z jednání rady města   
5. Hlavní jednání 

 
5.1 Majetkové operace  
5.2 Revokace usnesení č. ZM/2005/03/048 - Opravy památek – Program 

regenerace MPZ   
5.3 Programy obnovy vesnice - POV 
5.4 Svazek obcí mikroregionu Hanušovicko – zpráva o výsledcích 

přezkoumání hospodaření za rok 2004 
5.5 SMK s.r.o. – hygienizace kalů 
 

2. Vstupy občanů  
3. Vstupy zastupitelů 

 
 

01. Zahájení a prezence 
Starosta města Mgr. Krabec zahájil zasedání přivítáním přítomných členů ZM a navrhl 
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rozšíření programu o bod 4.2. Revokace usnesení č. ZM/2005/03/048 – Opravy památek 
- Regenerace MPZ. Takto byl program jednání schválen.  

 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 8. 3. 2005 Mgr. Karel Hlava a Mgr. Jan Holčapek. 

 nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Zdeněk 
Němeček a Antonín Vyšohlíd. 

 
03. Slib nových členů ZM 
Protože se pan Mgr. Jiří Stejskal (z důvodu střetu zájmu) vzdal svého mandátu, nahrazuje ho 

a skládá slib člena ZM do rukou starosty pan Josef Knettig. Pan Knettig se tímto stává 
členem ZM Králíky. Starosta popřál novému členu ZM hodně úspěchu při vykonávání 
práce zastupitele. Náhradník za Ing. Strnada (který byl na minulém jednání ze stejného 
důvodu zastupitelstvem města odvolán) pan Bedřich Novotný se pro nemoc omluvil a 
bude tedy skládat slib zastupitele na dalším jednání ZM. 

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

Juránek. 
 
p. Doubrava – Smlouva s Ekolou České Libchavy je jen na skládkování, kdo bude zajišťovat 

odvoz odpadu? 
 
p. Juránek – Nyní se jedná jen o smlouvu o ukládání odpadu na skládku, odvoz se bude řešit 

později. 
 
p. Jungvirt – na prosincovém zasedání řekl p. starosta, že smlouva s Rapotínem končí na 

konci června. A nyní se dovídáme, že končí na konci dubna. Dále bylo řečeno, že po 
ukončení smlouvy se vypíše výběrové řízení. Bude tomu tak? 

 
Mgr. Krabec – První výběrové řízení se již konalo, jednalo se ale zatím jen o skládkování 

odpadu. Firma Ekola České Libchavy nabídla nižší cenu za ukládání odpadu než Sita 
Moravia Rapotín. Osloveny byly také TS Lanškroun, ty ale neprojevily zájem. O 
svážení odpadu se bude jednat po uzavření smlouvy na skládkování. Datum ukončení 
smlouvy s firmou Sita Moravia je ve smlouvě přesně určen a lze jej dohledat. 

 
 
05. Hlavní jednání 
 

5.1.Majetkové operace 
 
5.1.01. Prodej bytových domů dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Obsah: ZM schválilo záměr prodeje bytových domů čp. 347 v ul. Valdštejnova se 6 b.j.  a čp. 

349 v ul. Dlouhá se 6 b.j. a MO záměr zveřejnil. Jedná se o prodej bytových jednotek 
oprávněným nájemcům dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu se Směrnicí města Králíky o prodeji bytů, nebytových prostor a bytových domů 
z vlastnictví města Králíky. 
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ZM/2005/04/049: ZM schvaluje prodej bytových domů dle zákona č. 72/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, a to čp. 347 na st.p.č. 196, st.p.č. 196 v ul. Valdštejnova (6 
b.j.) a čp. 349 na st.p.č. 200 a st.p.č. 200 (6 b.j.) v ul. Dlouhá vše v k.ú. Králíky 
oprávněným nájemcům. 

Hlasování:10:0:0 (schváleno) 
 
5.1.02. Prodej 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 
bydlení. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 200,-- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 173.299,-- Kč. 

ZM/2005/04/050: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 71/10 v k.ú. Králíky slečně 
Marcele Maťašovské, Králíky čp. 7 za kupní cenu 173.299,-- Kč. 

Hlasování:10:0:0 (schváleno) 
 
5.1.03. Prodej spoluvlastnického podílu 1/12 na ostatním stavebním objektu – kolně na 
st.p.č. 551 a st.p.č. 551 v k.ú. Králíky  
Obsah: MO zveřejnil záměr prodeje spoluvl. podílu za nabídkovou kupní cenu 3.873,-- Kč. 

Ve stanoveném termínu o koupi projevili zájem dva žadatelé, a to pan Schweidler a pan 
Božoň. Na jednání RM se dostavil pouze p. Schweidler, který nabídl kupní cenu 5.551,-- 
Kč. RM doporučila prodej. 

ZM/2005/04/051: ZM schvaluje 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 manželům Anně 
a Eduardovi Schweidlerovým, Králíky čp. 405 za kupní cenu 5.551,-- Kč. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno, p. Kalianko nehlasoval) 

 
5.1.04. Prodej pozemku p.p.č. 41/1 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: O koupi pozemku si požádali paní Ziglerová z Prostějova za účelem scelení a údržby 

pozemku a manželé Barnovi o část pozemku za účelem užívání zahrady (pozemek mají 
v pronájmu). Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 20,-- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. MO zadal GP na oddělení pozemku podle skutečného užívání. 

 Předmětem prodeje dle nového GP je p.p.č. 41/3 o výměře 279 m2, o kterou si požádali 
manželé Barnovi, za kupní cenu 9.362,-- Kč. 

 A dále p.p.č. 41/1 o výměře 570 m2, kterou užívá paní Zieglerová, za kupní cenu 15.362,-
- Kč. 

ZM/2005/04/052: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 41/3 v k.ú. Heřmanice u Králík 
manželům Jánu a Arnoštce Barnovým, Králíky čp. 664 za kupní cenu 9.362,-- Kč. 

Hlasování:10:0:0 (schváleno) 
 

ZM/2005/04/053: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 41/1 v k.ú. Heřmanice u Králík 
paní Jiřině Zieglerové, Prostějov čp. 123 za kupní cenu 15.362,-- Kč. 

Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 

 
5.1.05. Prodej bytového domu čp. 265 na st.p.č. 144, st.p.č. 144 a p.p.č. 266/1 v k.ú. 
Králíky   
Obsah: Za základě usnesení ZM opětovně MO zveřejnil záměr prodeje bytového domu čp. 

265 v ul. Hluboká v Králíkách. Ve stanoveném termínu o koupi nemovitosti požádal pan 
Verner z Červené Vody. RM doporučila prodej nemovitostí panu Vernerovi za kupní 
cenu 395.800,-- Kč. 
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ZM/2005/04/054: ZM schvaluje prodej bytového domu čp. 265 na st.p.č. 144, st.p.č. 144 
a p.p.č. 266/1 v k.ú. Králíky panu Tomáši Vernerovi, Červená Voda 242 za kupní 
cenu 395.800,-- Kč. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno, p. Kalianko nehlasoval) 

 
5.1.06. Záměr prodeje obsazeného bytu č. 3 v čp. 147 v ul. Pivovarská a spoluvlast. 
podílu ve výši 143/1000 na st.p.č. 249 a společných částech domu v k.ú. Králíky 
Obsah: ZM dne 08.02.2005 schválilo prodej obsazené bytové jednotky panu Robertu 

Muchovi za kupní cenu 24.000,-- Kč. Kupní smlouva nebyla uzavřena a dne 18.03.2005 
pan Mucha odstoupil od záměru byt koupit. RM doporučila revokovat usnesení 
ZM/2005/02/017 ze dne 08.02.2005 a doporučila schválit nový záměr prodeje za 
nabídkovou kupní cenu 20.000,-- Kč. 

ZM/2005/04/055: ZM revokuje usnesení ZM/2005/02/017 ze dne 08.02.2005 a schvaluje 
záměr prodeje obsazené bytové jednotky č. 3 v čp. 147 v ul. Pivovarská a 
spoluvlastnického podílu ve výši 143/1000 na st.p.č. 249 a společných částech domu 
vše v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 20.000,-- Kč a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 
 
5.1.07. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1307/2 v k.ú. Horní Lipka 
Obsah: Paní Radová požádala o prodej pozemku za účelem zajištění přístupu k nemovitosti. 

Jedná se o pozemek - místní komunikaci o výměře 98 m2. Dle odboru VTS by prodejem 
došlo k zamezení přístupu k dalším stavebním a zemědělským pozemkům. Dle odboru 
RR není ÚP schválen, za cestou jsou i další vlastníci pozemků a nemovitostí. RM 
nedoporučila prodej. 

ZM/2005/04/056: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1307/2 v k.ú. Horní 
Lipka. 

Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 
 
5.1.08. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 933/2 v k.ú. Horní Lipka 
Obsah: O koupi části pozemku požádali manželé Říhovi za účelem scelení pozemků. Jedná se 

o pozemek o výměře cca 300 m2. Dle odboru VTS by prodejem byl znepřístupněn 
pozemek p.p.č. 933/7 v k.ú. Horní Lipka ve vlastnictví fyzické osoby. Dle odboru RR 
není územní plán zpracován. MO doporučuje nejdříve vyřešit vlastnické vztahy 
k přilehlým pozemkům. 

ZM/2005/04/057: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 933/2 v k.ú. Horní 
Lipka. 

Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 
 
5.1.09. Záměr prodeje pozemků  p.p.č. 871/2, 1527/1 a st.p.č. 105 v k.ú. Dolní Boříkovice 
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Víchovi za účelem výstavby objektu k bydlení 

(domku nebo chalupy). Jedná se o pozemky o výměře 1194 m2 a st.p. 705 m2. Odbor 
VTS s prodejem souhlasí, lokalita není vhodná k trvalému bydlení (elektřina, vodovod, 
kanalizace a komunikace). Dle odboru RR není územní plán zpracován, před prodejem 
by si měl zájemce zjistit možnost napojení na sítě, nebyla dostatečná el. energie. Odbor 
ŽP k prodeji nemá připomínky. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu u st.p. 50,-- 
Kč/m2 a u p.p. 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2005/04/058: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 871/2, 1527/1 a st.p.č. 105 
v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu u st.p. ve výši 50,-- Kč/m2 a u p.p. ve výši 20,-- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 

 4



 
5.1.10. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 533/1 v k.ú. Prostřední Lipka 

ZM/2004/08/122 
Obsah: Správa a údržba silnic v rámci modernizace infrastruktury v pohraničních oblastech 

Pardubického kraje požádala město o souhlas s předpokládaným záborem pozemků a 
zároveň o prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Lipka. ZM dne 08.06.2004 schválilo 
záměr prodeje pozemků za kupní cenu 30,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 
V současné době dodatečně požádali o souhlas k trvalému záboru části pozemku p.p.č. 
533/1 v k.ú. Prostřední Lipka a zároveň požádali o prodej této části pozemku. RM 
doporučila prodej části pozemku. 

ZM/2005/04/059: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 533/1 v k.ú. 
Prostřední Lipka za účelem realizace stavby „Modernizace silnice III/312-23 a 
III/312-22 Dolní Lipka – Horní Lipka – Horní Morava“ a ukládá záměr zveřejnit. 

Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 

 
5.1.11. Záměr směny pozemků v k.ú. Králíky – revokace usnesení ZM/2001/06/097 
Obsah: ZM v roce 2001 schválilo záměr směny pozemku p.p.č. 3204 v k.ú. Králíky o výměře 

6134 m2 (před pozemkovou úpravou p.p.č. 1584/4 v k.ú. Králíky) ve vlastnictví města 
Králíky za pozemky st.p.č. 1080 a p.p.č. 1295/8 v k.ú. Králíky o výměře 5885 m2 dnes ve 
vlastnictví Pardubického kraje (dříve ČR-Střední odborné učiliště Králíky, poté PF ČR). 
Vzhledem ke změně vlastnických vztahů u pozemků st.p.č. 1080 a p.p.č. 1295/8 v k.ú. 
Králíky se zamýšlená směna nemohla uskutečnit. MO navrhuje vstoupit v jednání 
s Pardubickým krajem. Město požádalo o spolupráci i Střední odborné učiliště 
opravárenské Králíky, jelikož pozemek ve vlastnictví města užívá a potřebuje ho 
k výcviku řidičů motorových vozidel. RM doporučila revokaci usnesení  a doporučila 
směnu pozemků. 

ZM/2005/04/060: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/2001/06/097 ze dne 28.05.2001 a 
schvaluje záměr směny pozemků st.p.č. 1080 a p.p.č. 1295/8 v k.ú. Králíky ve 
vlastnictví Pardubického kraje za pozemek p.p.č. 3204 v k.ú. Králíky ve vlastnictví 
města Králíky a ukládá záměr směny zveřejnit. 

Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 

 
5.1.12. Změna průběhu katastrální hranice mezi obcí Dolní Morava a městem Králíky 

ZM/2002/12/136 
Obsah: ZM dne 10.12.2000 schválilo záměr změny průběhu katastrální hranice mezi obcí 

Dolní Morava a městem Králíky, tj. změny katastrální hranice v k.ú. Velká Morava a k.ú. 
Červený Potok. V rámci pozemkové úpravy se spůlná hranice mezi citovanými katastry 
odstranila a nová hranice byla přeložena na pravý břeh Moravy. Odstranil se také 
duplicitní zákres koryta Moravy. Tím došlo ke změně katastrální hranice a současně ke 
změně hranic dvou obcí. Pozemek p.p.č. 685, který je nyní veden v k.ú. Horní Morava, 
pozemek p.p.č. 708, který je nyní veden v k.ú. Dolní Morava a pozemek p.p.č. 887/2, 
který je nyní veden v k.ú. Červený Potok, budou sloučeny s pozemky p.p.č. 1172/1 a 
1172/2, které jsou vedeny v k.ú. Velká Morava, přejdou  do k.ú. Velká Morava. Novou 
katastrální hranicí bude tvořit pravý břeh řeky Moravy. 

 Změna katastrální hranice a změna hranice obce se provede na základě dohody mezi 
městem Králíky a obcí Dolní Morava. Na základě uzavřené dohody se provede současně 
s výsledkem komplexní pozemkové úpravy změna v evidenci katastru nemovitostí. RM 
doporučila schválit dohodu o změně katastrální hranice. 

ZM/2005/04/061: ZM schvaluje dohodu o změně katastrální hranice a o změně hranice 
obce mezi městem Králíky a obcí Dolní Morava - pozemky p.p.č. 685 v k.ú. Dolní 
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Morava, p.p.č. 708 v k.ú. Dolní Morava a p.p.č. 887/2 v k.ú. Červený Potok budou 
sloučeny s pozemky p.p.č. 1172/1 a 1172/2 v k.ú. Velká Morava a přejdou do k.ú. 
Velká Morava. 

Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 

 

 
5.1.13. Nákup pozemku p.p.č. 3168/2 v k.ú. Králíky - bioodpady 
Obsah: Na základě požadavku odboru ŽP předkládá MO nákup pozemku p.p.č. 3168/2 v k.ú. 

Králíky o výměře 1674 m2 za účelem zřízení zpevněné plochy pro dočasné ukládání 
bioodpadu v prostoru dříve uvažované kompostárny (vpravo za mostem před vjezdem do 
areálu ČOV). Pozemek je ve vlastnictví pana Martince, který souhlasí s prodejem 
pozemku. Kupní cena 30,-- Kč/m2. RM doporučila nákup pozemku za kupní cenu 
50.220,-- Kč. 

ZM/2005/04/062: ZM schvaluje nákup pozemku p.p.č. 3168/2 v k.ú. Králíky od pana 
Jaroslava Martince, Dolní Hedeč č.p. 67 za kupní cenu 50.220,-- Kč. 

Hlasování: 9:0:1 (schváleno) 

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

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

 
5.1.14. Nákup pozemku p.p.č. 1841/8 v k.ú. Králíky 
Obsah: Katastrální úřad oznámil městu opravu chyby v katastrálním operátu k.ú. Králíky, a to 

opravu zápisu vlastnického práva k pozemku p.p.č. 1822/13 o výměře 714 m2 ve 
vlastnictví města. Po provedené opravě byla p.p.č. 1822/13 rozdělena na p.p.č. 1822/13 o 
výměře 87 m2 ve vlastnictví města, na p.p.č. 1822/50 o výměře 210 m2 ve vlastnictví 
Hedvy Moravská Třebová a p.p.č. 1841/8 o výměře 417 m2 ve vlastnictví paní Šolcové. 
Odbor VTS doporučuje pozemky vykoupit, území bude řešeno územním plánem jako 
přístup do sídliště. Dle odboru RR je ÚP schválen, přes pozemky vede přístupová 
komunikace do budoucího sídliště RD a dále je na pozemku tok a BK, v minulosti byl 
výskyt vstavačů. Část pozemku má v pronájmu pan Macháček. RM doporučila nákup 
pozemku. 

ZM/2005/04/063: ZM schvaluje nákup pozemku p.p.č. 1841/8 v k.ú. Králíky od paní 
Marty Šolcové, Králíky 415 za kupní cenu 12.510,-- Kč. 

Hlasování:10:0:0 (schváleno) 
 
5.1.15. Bezúplatný převod pozemků dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999 Sb. 
Obsah: Jedná se o pozemky p.p.č. 375/4, 375/5, 375/6, 375/8, 375/10, 375/21 a spoluvl. podíl 

ve výši 2/3 na p.p.č. 375/9 v k.ú. Dolní Boříkovice, které jsou pod místní komunikací 
(stavbou ve vlastnictví města). Výměra pozemků je 2322 m2. Pozemky jsou ve vlastnictví 
ČR – PF ČR.  

 Další spoluvl. podíl ve výši 1/3 pozemku p.p.č. 375/9 v k.ú. Dolní Boříkovice je ve 
spoluvlastnictví fyzických osob. RM doporučila bezúplatný převod a zároveň pověřila 
vedoucí MO jednáním o majetkoprávním vypořádání spoluvl. podílu ve výši 1/3 na 
pozemku p.p.č. 375/9 v k.ú. Dolní Boříkovice. 

ZM/2005/04/064: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků dle § 5 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to p.p.č. 375/4, 375/5, 375/6, 
375/8, 375/10, 375/21 a spoluvl. podíl ve výši 2/3 na p.p.č. 375/9 v k.ú. Dolní 
Boříkovice od ČR – PF ČR na město Králíky. 

Hlasování:10:0:0 (schváleno) 

 

 6



Obsah: Dále se jedná se o pozemky p.p.č. 341/2, 334/6, 334/7 a 345/3 v k.ú. Červený Potok, 
které jsou pod místní komunikací. Výměra pozemků je 217 m2. Pozemky jsou ve 
vlastnictví ČR – PF ČR. RM doporučila převod. 

ZM/2005/04/065: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků dle § 5 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to p.p.č. 341/2, 334/6, 334/7 a 
345/3 v k.ú. Červený Potok od ČR – PF ČR na město Králíky. 

Hlasování:10:0:0 (schváleno) 
 
5.1.16. Úplatný převod pozemku dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/1991 Sb. 
Obsah: Jedná se o pozemek p.p.č. 1401/9 v k.ú. Dolní Boříkovice o výměře 162 m2, který 

tvoří část zázemí fotbalového hřiště, a je v SZÚ obce. Pozemek je ve vlastnictví ČR-PF 
ČR. RM doporučila převod.  

 
ZM/2005/04/066: ZM schvaluje úplatný převod pozemku p.p.č. 1401/9 v k.ú. Dolní 

Boříkovice dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, od ČR - PF ČR na město Králíky. 

Hlasování:10:0:0 (schváleno) 
 
Obsah: Dále se jedná se o pozemek p.p.č. 47/1 v k.ú. Dolní Lipka o výměře 22 m2, který tvoří 

veřejné prostranství před kostelíkem, a pozemek je v SZÚ obce. Pozemek je ve 
vlastnictví ČR-PF ČR. RM doporučila převod. 

ZM/2005/04/067: ZM schvaluje úplatný převod pozemku p.p.č. 47/1 v k.ú. Dolní Lipka  
dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od ČR - 
PF ČR na město Králíky. 

Hlasování:10:0:0 (schváleno) 
 
Obsah: Jedná se o pozemky p.p.č. 759 a 760 v k.ú. Prostřední Lipka o výměře 1168 m2 u 

kostela a hřbitova a pozemky jsou v SZÚ obce. Pozemky jsou ve vlastnictví ČR-PF ČR. 
RM doporučila převod. 

ZM/2005/04/068: ZM schvaluje úplatný převod pozemků p.p.č. 759 a 760 v k.ú. 
Prostřední Lipka dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, od ČR - PF ČR na město Králíky. 

Hlasování:10:0:0 (schváleno) 

 
Obsah: Jedná se o pozemek p.p.č. 1216/1 v k.ú. Dolní Boříkovice o výměře 1469 m2 u 

požární nádrže. Město má s PF ČR na předmětný pozemek uzavřenou nájemní smlouvu 
za účelem přístupu k požární nádrži.  
S pozemkem p.p.č. 1216/3 v k.ú. Dolní Boříkovice pod požární nádrží hospodaří Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových a město si požádalo o bezúplatný převod. 
RM doporučila převod. 

ZM/2005/04/069: ZM schvaluje úplatný převod pozemku p.p.č. 1216/1 v k.ú. Dolní 
Boříkovice dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, od ČR - PF ČR na město Králíky. 

Hlasování:10:0:0 (schváleno) 
 

5.2 Revokace usnesení č. ZM/2005/03/048 - Opravy památek – 
Program regenerace MPZ   
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Obsah: ZM dne 8. 3. 2005 schválilo rozdělení finančních podílů z rozpočtu města pro rok 
2005 na opravy omítek na Klášteře a střechy kostela sv. Michaela v Králíkách. V tomto 
rozpisu byla matematická chyba ve výpočtu podílů. Odbor školství, kultury a 
tělovýchovy předkládá ke schválení opravené finanční podíly: 

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 
 

168.572,- 
 

590.000,- 
 

84.286,- 
 

842.858,- 
 

CELKEM 308.572,-  1.080.000,-      154.286,-    1.542.858,- 
 

ZM/2005/04/070: ZM revokuje usnesení č. ZM/2005/03/048 ze dne 8. 3. 2005 a schvaluje 
finanční podíly z rozpočtu města pro rok 2005 na opravy kulturních památek v 
MPZ Králíky podle přiloženého rozpisu. 

Hlasování:10:0:0 (schváleno) 
 
 

5.3 Programy obnovy vesnice - POV 
 
Obsah: Místostarosta předložil ZM ke schválení úplná znění programů obnovy vesnice pro 

integrované obce města Králíky - Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní 
Lipka, Heřmanice u Králík, Červený Potok a Dolní Hedeč. Programy obnovy vesnice 
jsou povinnou přílohou k přihláškám jednotlivých obcí k Programu obnovy venkova, 
které byly na Krajském úřadě v Pardubicích zaregistrovány již 4. 11. 2003. Možnost 
získání dotací z POV vznikne ale až po vypracování konceptu změny Územního plánu 
města Králíky v listopadu 2005 (podle termínu zakotveném ve smlouvě se zhotovitelem 
ÚP), která nově zpracovává také území integrovaných obcí města. Proto budou programy 
obnovy vesnic schvalovány ZM až nyní. K programům obnovy vesnic se vyjádřily a na 
jejich vypracování se také podílely osadní výbory, odbor VTS, majetkový odbor, odbor 
regionálního rozvoje a komise státní památkové péče. Rada města na svém jednání 5. 4. 
vzala znění programů obnovy vesnice na vědomí a doporučila je ke schválení ZM. 

 
p. Juránek – zodpověděl na písemné dotazy zastupitele Ing. Kosuka k programům obnovy 

vesnice z otevřeného dopisu pro zastupitele města. 
 
ZM/2005/04/071: ZM schvaluje „Programy obnovy vesnice“ pro integrované obce města 

Králíky - Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, Heřmanice 
u Králík, Červený Potok a Dolní Hedeč. 

Hlasování:10:0:0 (schváleno) 
 
 

5.4 Svazek obcí mikroregionu Hanušovicko – zpráva o 
výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2004 

 
Obsah: Místostarosta předložil ZM Zprávu o výsledcích hospodaření svazku obcí 

mikroregionu Hanušovicko za rok 2004. Svazek byl založen za účelem vybudování 
protipovodňové ochrany města Hanušovice a obcí na horním toku řeky Moravy. V 
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současné době chce svazek rozšířit svou činnost také na další oblasti. Zprávu o 
výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí vypracovala auditorská fa. Ing. Václav 
Vokatý, Praha - číslo osvědčení 568 Komory auditorů ČR. Ve zprávě se konstatuje, že 
hospodaření dobrovolného svazku obcí (DSO), údaje účetní závěrky a závěrečný účet 
DSO odpovídá požadavkům platných právních předpisů. Při provádění přezkoumání 
hospodaření DSO nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými právními 
předpisy, a proto auditor vyslovuje výsledek přezkoumání hospodaření jako „Bez 
nedostatků“. 

ZM/2005/04/072: ZM bere na vědomí Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření 
svazku obcí mikroregionu Hanušovicko za rok 2004, a to bez výhrad. 

Hlasování:10:0:0 (schváleno) 
 
 

5.5 SMK s.r.o. – hygienizace kalů 
 
Mgr. Krabec – přednesl žádost spol. SMK s.r.o.: 

S odvoláním na technické informace o technologii hygienizace kalů, které již byly 
prezentovány zastupitelstvu města, žádá spol. Služby města Králíky, s.r.o. o schválení 
půjčky na hygienizaci kalů a následné navýšení základního kapitálu společnosti 
(kapitalizaci pohledávky Města Králíky za společností Služby města Králíky s.r.o.).  
SMK, s.r.o. předkládá popis zařízení. Jedná se linku, která se skládá z míchacího zařízení, 
kde dochází k promíchání kalů a následné dávkování v určeném poměru; dále pak 
z tlačného dopravníkového vyhřívaného šneku a řídícího rozvaděče. Předpokládaný 
termín ukončení montáže a následného zkušebního provozu je 27. 5. 2005. 
 Cena celé linky je Kč 502 120,50 včetně 19 % DPH 
Kupní smlouva, ev. číslo smlouvy: 51/2005/811107, byla již podepsána a finanční hrazení 
dle této smlouvy je rozděleno do třech splátek a to: 
 I. zálohová platba Kč 60.000,- splatná 15.4.2005 
 II. zálohová platba Kč 60.000,- splatná 29.4.2005 
Zbývající platba ve výši Kč 301 950,- + 19% DPH do 14 dnů po předání zkušebního 
provozu. 
Společnost Služby města Králíky žádá zastupitelstvo města o schválení půjčky a následné 
vložení (kapitalizaci) této pohledávky do základního kapitálu jmenované společnosti.  

 
p. Jungvirt – proč se hygienizace kalů nezaplatí z poplatků stočného. 
 
Mgr. Krabec – tok finančních prostředků ze stočného přichází do SMK s půlročním 

zpožděním Po tuto dobu musí financovat SMK provozní náklady (mzdy, energie, 
nájemné) ČOV z jiných zdrojů.  

 
p. Jungvirt – pak by nemělo dojít ke kapitalizaci půjčky.  
ZM/2005/04/073: ZM schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 500.000,- Kč společnosti 

Služby města Králíky, s.r.o. na financování hygienizace kalů z ČOV. ZM dále 
souhlasí s provedením kapitalizace této pohledávky a jejího vložení do základního 
kapitálu jmenované společnosti ke dni 31.12.2005. 

Hlasování: 9:0:1 (schváleno) 

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

+ + + x + + 0 x x + x + x + + 
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6.  Vstupy občanů  

 
p. Jungvirt – požádal starostu o stanovení data výběrového řízení pro výběr firmy na svoz 

odpadu. 
 
Mgr. Krabec – termín bude znám po podepsání smlouvy o skládkování odpadu s firmou 

EKOLA v časovém horizontu do 3 až 4 měsíců. Dochází k jednání s obcemi Lichkov, 
Mladkov a Dolní Morava, aby jim odpady svážela firma Služby města Králíky, s.r.o.  

 
p. Jungvirt – domnívá se, že by komplexní služba - svoz i skládkování - od jedné firmy byla 

pro město výhodnější. 
 
p. Knettig – upozornil, že svoz a skládkování komunálního odpadu není komplexní služba.  
 
Ing. Strnad – zastupitel Ing. Kosuk napsal dva dopisy, první již byl prezentován p. Juránkem. 

Bude prezentován i druhý dopis? 
 
Mgr. Krabec – zastupitelé dopis mají. Stručně řečeno, autor dopisu nesouhlasí, aby dostal 

odměnu za výkon v zasedání ZM za rok 2004 a komplexně kritizuje práci zastupitelů. 
 
Ing. Strnad – protestuje proti tomu, jakým způsobem Ing. Kosuk vykonává mandát a jak se 

chová k zastupitelstvu.  
 
Mgr. Krabec – nesouhlasí s tím, že se Ing. Kosuk odmítá zúčastňovat jednání ZM. Ze zákona 

ho ale nelze zbavit mandátu, přestože svým chováním porušuje jednací řád. 
 
p. Pauk – je možné, aby se zastupitelstvo usneslo Ing. Kosuka ignorovat? 
 
Mgr. Krabec –  nesouhlasí s tím. Na písemné podměty má zastupitelstvo reagovat. Ing. 

Kosuk sice zákon nedodržuje, ale ZM by jej dodržovat mělo.  
 
Ing. Strnad – Na jednom z minulých ZM bylo přijato usnesení, kde bere ZM na vědomí 

zprávu kontrolního výboru o přezkoumání postupu stanovení ceny nemovitostí v roce 
1998. Jak se v tomto případě postupuje? 

 
Mgr. Krabcová – Zabýval se tím finanční výbor. 
 
p. Vyšohlíd – Finanční výbor se věcí zabýval. Na příštím jednání ZM bude přednesena 

komplexní zpráva.  
 
 
7. Vstupy zastupitelů 

 
Mgr. Krabec – Město v průběhu měsíce března podalo celkem čtyři žádosti o dotace: 

Regenerace panelového sídliště, Zvukový turistický informační průvodce, Evropský dům 
v Králíkách, Varovný informační systém Města Králíky. Celková částka na realizaci 
projektů je 22,7 mil. Kč. 
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p. Vyšohlíd – Finanční výbor se zabýval zápisem z kontroly Dozorčí rady na SMK. Finanční 
výbor chce provést kontrolu na SMK ohledně hospodaření a účelnosti využívání 
vybraných finančních prostředků a hospodaření s majetkem. Žádá proto o mandát ZM. 

ZM/2005/04/074: ZM pověřuje finanční výbor provedením kontroly hospodaření a 
nakládání s majetkem ve spol. SMK s.r.o. 

Hlasování: 10:0:0 (schváleno) 
 
p. Juránek – informoval ZM, že od 11. dubna 2005 byla zahájena úplná uzavírka silnice v 

úseku: Dolní Lipka, Horní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Morava. Termín ukončení prací 
je 30. 11. 2005. Vjezd dopravní obsluze, tedy osobám zde trvale žijícím, chalupářům, 
linkové autobusové dopravě a zásobování je povolen. Omezení se týká autobusové 
dopravy. Poděkoval osadním výborům za doručení informačních letáků všem 
domácnostem v oblasti uzavírky, na nichž byly informovány o všech mimořádnostech. V 
pondělí 18. dubna se bude v klubovně SDH Prostřední Lipka konat veřejná schůze se 
stavbyvedoucím Ing. Fouskem, kde by měl být lidem celý projekt prezentován, včetně 
pravidel pohybu po staveništi. 

 
Mgr. Holčapek – na minulém jednání ZM bylo řečeno, že koupaliště budou provozovat 

SMK, ale p. starostou a p. Čumou toto bylo vyvráceno. V rámcové smlouvě, je ale 
uvedeno, že provozovatelem koupaliště jsou SMK. Kdo ho bude tedy provozovat? 

 
Mgr. Krabec – v rámcové smlouvě je skutečně napsáno, že provozovatelem jsou SMK. 

Koupaliště nebylo ale doposud na SMK žádným způsobem převedeno. Nejprve se musí 
dát do pořádku, aby vyhovovalo hygienickým podmínkám a až potom se rozhodne o jeho 
provozovateli. Dále starosta informoval ZM o přípravě akce „Slavnostního otevření 
sportovního areálu“ u ZŠ Moravská, která se bude konat dne 16. 5. 2005. 

 
Mgr. Krabcová – Jak to bude se vstupem psů do sportovního areálu? 
 
Mgr. Krabec – Bude ošetřeno v provozním řádu, které budou vyvěšeny na informačních 

tabulích při vstupu do areálu. Vstup a pobyt psů nebude umožněn. 
 
Starosta ukončil jednání ve 20:53 hod. 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Zdeněk Němeček        Antonín Vyšohlíd 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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