
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 05 

konaného dne 10. května 2005 
 

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Mgr. Dušan Krabec (1)    Bedřich Novotný (8) 
Arnošt Juránek (2)     Jarmila Venzarová (9) 
Jan Škarka (3)     MUDr. Marie Špičková (10) 
Josef Knettig (5)     Mgr. Jarmila Berková (11) 
Mgr. Alena Krabcová (6)    Mgr. Jan Holčapek (12) 
        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. Karel Hlava (13), 
 Pavel Kalianko (14) 
Antonín Vyšohlíd (7) 

 
Za MěÚ: 
Ing. Miroslav Bouška, Věra Kubíčková, Jaroslav Vacek, Marie Pecháčková 
 
 
Program jednání: 

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

 
5.1 Majetkové operace  
5.2 Schválení závěrečného účtu Města Králíky za rok 2004 
 

2. Vstupy občanů  
3. Vstupy zastupitelů 

 
 

01. Zahájení a prezence 
Starosta města Mgr. Krabec zahájil zasedání přivítáním přítomných členů. Takto byl program 

jednání schválen.  

 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
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Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 10. 5. 2005 Mgr. Zdeněk Němeček a Antonín Vyšohlíd 
nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Jan 
Holčapek a MUDr. Marie Špičková. 

 
03. Slib nového člena ZM 
Protože byl Ing. Pavel Strnad odvolán z funkce zastupitele (z důvodu střetu zájmu), nahrazuje 

ho a skládá slib člena ZM do rukou starosty pan Bedřich Novotný. Pan Novotný se tímto 
stává členem ZM Králíky. Starosta popřál novému členu ZM hodně úspěchu při 
vykonávání práce zastupitele.  

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

Juránek. 
 
p. Knettig – Kdy a kde bude sběr železného šrotu, organizovaného SDH Králíky? 
 
p. Juránek – Pouze v Králíkách v měsíci květnu. 
 
 
05. Hlavní jednání 
 

5.1.Majetkové operace 
 
5.1.01. Prodej 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 705 m2 a st.p. 1194 m2. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn. Kupní cena u st.p. 50,-- Kč/m2 a u p.p. 20,-- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, tj. 76.598,-- Kč. 

ZM/2005/05/075:: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 871/2, 1527/1 a st.p.č. 105 v k.ú. 
Dolní Boříkovice manželům Janě a Vítězslavu Víchovým, Litomyšl čp. 707 za kupní 
cenu 76.598,-- Kč. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
5.1.02. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 412/1 v k.ú. Prostřední Lipka 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Brůnovi za účelem příjezdu k rodinnému domku 

a část k zemědělskému využití. Jedná se o pozemek o výměře 832 m2, který je veden jako 
ostatní komunikace. Dle odboru VTS je pozemek přístupovou komunikací k dalším 
zemědělským pozemkům, prodej nedoporučuje. Dle odboru RR není ÚP zpracován. 
Odbor ŽP nemá připomínky. RM nedoporučila prodej. 

ZM/2005/05/076: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 412/1 v k.ú. Prostřední 
Lipka. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
5.1.03. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 1295/2 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Šíblovi za účelem majetkoprávního vypořádání 

pozemku. Jedná se o pozemek o výměře 2 m2, který je zastavěn garáží ve vlastnictví 
žadatele. Odbor VTS s prodejem souhlasí. MO v roce 2000 vyzval všechny vlastníky 
garáží k řešení majetkoprávního vypořádání pozemků pod garážemi, manželé Šíblovi 
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však projevili zájem až nyní. RM doporučila prodej pozemku a navrhla kupní cenu 100,-- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2005/05/077: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 1295/2 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 

 
5.1.04. Prodej pozemku p.p.č. 609/1 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Deml za účelem výstavby rekreačního objektu. Jedná 

se o pozemek o výměře 3227 m2, pozemek není v pronájmu. Dle odboru VTS přes 
pozemek nevedou zařízení ve vlastnictví města, pozemek je užíván jako louka. Dle 
odboru RR není ÚP zpracován, nutno řešit před stavbou přístup k pozemku. Odbor ŽP 
nemá připomínky. RM nedoporučila prodej. 

 
Mgr. Krabec – žadatel se netajil, že ač se jedná o pozemkovou parcelu, plánuje na tomto 

pozemku postavit chatu. RM nedoporučila prodej z důvodu, že ÚP není zpracován a že se 
nedohodla na tom, zda parcelu prodat za cenu pozemkové nebo stavební parcely. 

 
p. Juránek – koncept ÚP bude zpracován do konce listopadu, p. Deml chce stavět již nyní.  

RM doposud není známo doporučení zpracovatele změny územního plánu, kam směřovat 
či jak jinak omezovat výstavbu ve zpracovávaném území. Přesto místostarosta navrhuje 
záměr prodeje schválit, ale prodat pomyslnou polovinu pozemku za pozemkovou a 
druhou za stavební tzn. za průměrnou cenu z ceny obvyklé, tj. 35 Kč/m2 . 

 
ZM/2005/05/078: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 609/1 v k.ú. Dolní Hedeč 

za kupní cenu 35 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 5:4:2 (neschváleno) 

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

+ + + x - 0 x + - - - 0 x x + 

 
5.1.05. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 707, 708/2, 713 a 2112 v k.ú. Králíky 
Obsah: O prodej pozemků požádal pan Pánek z Helvíkovic za účelem vybudování 

příměstského lyžařského vleku, výstavbu zamýšlí v dráze původního nefunkčního vleku. 
Jedná se o pozemky o celkové výměře 29006 m2, pozemek p.p.č. 707 má v pronájmu pan 
Martinec. Odbor VTS doporučuje dlouhodobý pronájem na dobu provozování vleku. 
Pozemek p.p.č. 707 doporučuje oddělit na plochu potřebnou k provozu vleku. Dle odboru 
RR je ÚP zpracován v roce 1996, ale stavba lyžařského vleku v něm není řešena. 
V současné době se zpracovává zcela nový ÚP, kde bude možnost výstavby prověřena 
(koncept ÚP ke konci roku 2005). Dle odboru ŽP se stavba nachází v ochranném pásmu 
lesa a ochr. pásmu památného stromořadí. Podmínky realizace je nutné projednat ve 
správním řízení s orgány stát. správy lesů a ochrany přírody. MO rovněž doporučuje 
dlouhodobý pronájem pozemků. RM nedoporučila prodej pozemků. 

ZM/2005/05/079: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 707, 708/2, 713 a 2112 v 
k.ú. Králíky. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
5.1.06. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 651/28 v k.ú. Králíky 
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Obsah: O prodej části pozemku požádala paní Holubcová za účelem zřízení zahrádky a 
posezení. Jedná se o část pozemku o výměře cca 130 m2, pozemek je oplocen a žadatelka 
ho užívá. V současné době běží výpovědní lhůta z důvodu neplacení nájemného. Dle 
odboru VTS se v současné době zpracovává ÚP města a v lokalitě může dojít k jinému 
využití. Dle odboru RR schválený ÚP řeší pozemek jako zeleň obytné zástavby, 
zpracovává se nový ÚP, který může území nově regulovat (řešení odstavných ploch u 
byt. domů, parkování atd.). Odbor ŽP nemá připomínky. Žadatelka na pozemku provedla 
terénní úpravy (dlažba) bez povolení. RM nedoporučila prodej. 

ZM/2005/05/080: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 651/28 v k.ú. 
Králíky. 

Hlasování: 10:1:0 (schváleno) 

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

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

 
5.1.07. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 851/12, 286/7, 148/4 a st.p.č. 165/3 v k.ú. Červený 

Potok 
Obsah: O prodej pozemků požádali manželé Dolečkovi za účelem vjezdu a výjezdu velké 

techniky k dílnám. Jedná se o zastavěnou plochu o výměře 3 m2 a pozemkové parcely 
mají výměru 1856 m2. Dle odboru VTS na pozemku p.p.č. 286/7 je nutno v případě 
prodeje zřídit věcné břemeno vedení vodovodu ve vlastnictví města Králíky, dále 
pozemek p.p.č. 148/4 je příkop při státní silnici a z tohoto důvodu doporučuje neprodávat 
(bude jednání se SÚS). Pozemek p.p.č. 851/12 slouží jako příjezd k další nemovitosti, 
prodej je možný pouze dělením pozemku (GP). Dle odboru RR není ÚP zpracován. 
Odbor ŽP nemá připomínky. MO navrhuje prodej pozemku p.p.č. 851/12 projednat 
s vlastníkem sousední nemovitosti. RM doporučila prodej pozemků st.p.č. 165/3 a p.p.č. 
286/7 v k.ú. Červený Potok a navrhla kupní cenu u st.p. 50,-- Kč/m2 a u p.p. 20,-- Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem. Zároveň pozemek p.p.č. 286/7 v k.ú. Červený Potok 
zatížila věcným břemenem – podzemního vedení vodovodu. A dále nedoporučila prodej 
pozemků p.p.č. 148/4 a 851/12 v k.ú. Červený Potok a uložila MO projednat s vlastníkem 
nemovitosti na st.p.č. 39 v k.ú. Červený Potok případný prodej pozemku p.p.č. 851/12 
v k.ú. Červený Potok. 

ZM/2005/05/081: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 165/3 a p.p.č. 286/7 v k.ú. 
Červený Potok za kupní cenu u st.p. 50,-- Kč/m2 a u p.p. 20,-- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 10:0:1 (schváleno) 

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

+ + + x 0 + + + + + + + x x + 
 
ZM/2005/05/082: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 148/4 a 851/12 v k.ú. 

Červený Potok. 
Hlasování: 10:0:1 (schváleno) 

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

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

 
5.1.08. Záměr směny pozemků v k.ú. Červený Potok 
Obsah: Pan místostarosta požádal MO o opětovné předložení majetkoprávního vypořádání 

pozemků místní komunikace s panem Pecháčkem ml. 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 
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a pozemek p.p.č. 847/4 v k.ú. Červený Potok o výměře 13 m2, který je ve vlastnictví 
města Králíky. Pan Pecháček souhlasí s prodejem svých pozemků za předpokladu 
oddělení části 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. Odbor RR vydal souhlas s dělením pozemku. ZM dne 
08.03.2005 neschválilo směnu pozemků. RM doporučila směnu pozemků a navrhla kupní 
cenu 10,-- Kč/m2. 

 
p. Juránek – Jedná se o směnu pozemků, aby mělo město ve vlastnictví pozemky pod nově 

zaměřenou místní komunikací ve vlastnictví města. Směnou pozemků bude zachován 
přístup na zbývající část p. p. č. 347, kterou mají v pronájmu Pařízkovi. 

 
p. Pařízek – upozornil, že p. Pecháček na tomto pozemku už nyní soustavně parkuje, přestože 

nájemné na p. p. č. 347 mají sjednáno s městem Králíky Pařízkovi. 
 
ZM/2005/05/083: ZM schvaluje záměr směny pozemků p.p.č. 350/2 a 350/3 v k.ú. 

Červený Potok ve vlastnictví pana Pavla Pecháčka, Červený Potok 59 za pozemek 
p.p.č. 847/4 a část pozemku p.p.č. 347 v k.ú. Červený Potok ve vlastnictví města 
Králíky za kupní cenu 10,-- Kč/m2 a ukládá záměr směny zveřejnit. 

Hlasování: 7:2:2 (neschváleno) 

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

+ + + x + + + + 0 0 - - x x + 
 
5.1.09. Postoupení pohledávky za PF ČR 
Obsah: Paní Milena Repová nabízí městu postoupení pohledávky za PF ČR v hodnotě 

20.450,62 Kč. Na základě rozhodnutí OPÚ Ústí nad Orlicí vznikl paní Repové nárok na 
náhradní pozemky za nevydané pozemky v hodnotě 20.450,62 Kč. Jelikož již nemá 
zájem o náhradní pozemky, nabídla městu postoupení pohledávky. MO konzultoval 
nabídku s PF ČR a restituční nárok by město využilo na úplatný převod již zažádaných 
pozemků (u požární nádrže v Dolních Boříkovicích a hřiště v Heřmanicích). 

ZM/2005/05/084: ZM schvaluje postoupení pohledávky za PF ČR (nárok na náhradní 
pozemky) od paní Mileny Repové, Dolní Boříkovice 163 na město Králíky v hodnotě 
20.450,62 Kč. 

Hlasování: 9:1:1 (schváleno) 

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

+ + + x 0 + + - + + + + x x + 
 
5.1.10. Převod pozemků p.p.č. 2074/4 a st.p.č. 306/3 v k.ú. Králíky 
Obsah: Jedná se o pozemky v MPZ, které jsou v současné době zapsány na LV 608 – Umlauf 

Josef. Pozemek st.p.č. 306/3 o výměře 141 m2 je veřejným prostranstvím ke zřízení 
tržnice. Pozemek p.p.č. 2074/4 o výměře 41 m2 je rovněž veřejným prostranstvím – 
veřejná zeleň. U pozemku p.p.č. 2074/4 se jedná o zbytkový pozemek a lze požádat o 
bezúplatný převod. U pozemku st.p.č. 306/3 vzhledem k plánovanému využití se jedná o 
úplatný převod za cenu v místě a čase obvyklou. 

ZM/2005/05/085: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2074/4 v k.ú. Králíky 
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Králíky. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
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ZM/2005/05/086: ZM schvaluje úplatný převod pozemku st.p.č. 306/3 v k.ú. Králíky od 
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Králíky za 
kupní cenu v místě a čase obvyklou. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 

 
5.1.11. Úplatný převod pozemku p.p.č. 533/12 v k.ú. Prostřední Lipka 
Obsah: MO předkládá návrh na úplatný převod pozemku p.p.č. 533/12 o výměře 510 m2. 

Jedná se o pozemek u objektu K-S14. Pozemek je ve vlastnictví ČR-PF ČR. K převodu je 
nutné doložit, že město je oprávněným uživatelem tohoto pozemku, proto RM schválila 
pronájem tohoto pozemku. 

ZM/2005/05/087: ZM schvaluje úplatný převod pozemku p.p.č. 533/12 v k.ú. Prostřední 
Lipka dle § 5 odst. (5) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od ČR – 
Pozemkového fondu ČR na město Králíky. 

Hlasování: 9:0:2 (schváleno) 

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

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

 
5.1.12. Úplatný převod pozemků st.p.č. 239, st.p.č. 235 a p.p.č. 634/4 v k.ú. Prostřední 

Lipka 
Obsah: MO předkládá návrh na úplatný převod pozemků. Město Králíky na základě usnesení 

ZM ze dne 09.11.2004 požádalo o bezúplatný převod pozemku st.p.č. 239 v k.ú. 
Prostřední Lipka od ČR-PF ČR. Jedná se o pozemek o výměře 15 m2, který je zastavěn 
objektem K-S 14. Na základě žádosti města o převod provedl PF ČR lustraci pozemku a 
dne 26.04.2005 sdělil městu, že pozemek je ve vlastnictví Státního statku Smiřice. MO 
proto navrhuje revokaci části usnesení ZM. RM doporučila revokaci části usnesení 
ZM/2004/12/221 ze dne 09.11.2004 a doporučila úplatný převod pozemku. 

ZM/2005/05/088: ZM schvaluje revokaci části usnesení ZM/2004/12/221 ze dne 
09.11.2004 a schvaluje úplatný převod pozemku st.p.č. 239 v k.ú. Prostřední Lipka 
od Státního statku Smiřice, s.p., Smiřice – Zámek 130 na Město Králíky. 

Hlasování: 10:0:1 (schváleno) 

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

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

A dále se jedná o pozemek st.p.č. 235 o výměře 27 m2, který je rovněž ve vlastnictví 
Státního statku Smiřice, jedná se o zastavěný pozemek pod objektem K-S10. RM 
doporučila úplatný převod pozemku. 

ZM/2005/05/089: ZM schvaluje úplatný převod pozemku st.p.č. 235 v k.ú. Prostřední 
Lipka od Státního statku Smiřice, s.p., Smiřice – Zámek 130 na Město Králíky. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 

Pozemek p.p.č. 634/4 o výměře 139 m2 je ve vlastnictví ČR-PF ČR. Jedná se o pozemek, 
který navazuje na objekt K-S10, o který si Město požádalo. 

ZM/2005/05/090: ZM schvaluje úplatný převod pozemku p.p.č. 634/4 v k.ú. Prostřední 
Lipka dle § 5 odst. (5) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od ČR – 
Pozemkového fondu ČR na Město Králíky. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
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5.1.13. Prodej nemovitosti čp. 61 na st.p.č. 41/5 a st.p.č. 41/5 v k.ú. Prostřední Lipka 
ZM/2004/12/216 

Obsah: Na základě usnesení ZM se nemovitosti nabízí přes realitní kancelář 
STAVOINVESTA Ústí nad Orlicí od prosince 2004. Bohužel do dnešního dne neprojevil 
o nemovitosti nikdo zájem. MO navrhuje snížení nabídkové kupní ceny u nemovitosti čp. 
61 se st.p.č. 41/5 v k.ú. Prostřední Lipka o 100.000,-- Kč. RM doporučila snížení 
nabídkové kupní ceny.  

ZM/2005/05/091: ZM schvaluje snížení nabídkové kupní ceny u nemovitosti čp. 61 na 
st.p.č. 41/5 a st.p.č. 41/5 v k.ú. Prostřední Lipka o 100.000,-- Kč, tj. na 538.970,-- Kč, 
a ukládá změnu nabídkové kupní ceny zveřejnit. 

Hlasování: 10:0:1 (schváleno) 

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

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

 
5.1.14. Odstoupení od prodeje pozemku p.p.č. 1841/8 v k.ú. Králíky ZM/2005/04/063 
Obsah: ZM dne 12.04.2005 schválilo nákup pozemku od paní Marty Šolcové, Králíky 415. 

Dne 19.04.2005 jmenovaná odstoupila od prodeje pozemku z důvodu prodeje pozemku 
jinému zájemci. RM doporučila revokaci usnesení. 

 
JUDr.. Ježek – z jakého důvodu odstoupila pí Šolcová od smlouvy. 
 
pí. Kubíčková – pí. Šolcová odstoupila od prodeje před sepsáním smlouvy z důvodu prodeje 

jinému zájemci. 
 
ZM/2005/05/092: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/2005/04/063 ze dne 19.04.2005. 
Hlasování:11:0:0 (schváleno) 

 
5.1.15. Privatizace bytového fondu v roce 2006 
Obsah: Pan starosta požádal MO o vypracování podkladů pro jednání RM a ZM k prodeji 

bytového fondu města v roce 2006. MO požádal odbor VTS, ŠKT a správce SMK s.r.o. o 
stanoviska k prodeji starostou navržených bytových domů, tj. čp. 3, 4, 275, 274, 363 a 
366 na Velkém náměstí v Králíkách – u těchto bytových domů prodat pouze byty, nebyty 
by nadále zůstaly v majetku města, a čp. 352 v ul. Příční, 148 v ul. Pivovarská, 489 a 841 
až 843 v ul. Nádražní v Králíkách.  
Odbor ŠKT nedoporučuje privatizovat bytové domy čp. 359 v ul. Valdštejnova a čp. 3, 4, 
275, 274, 363, 366 na Velkém náměstí v Králíkách. Jedná se o památkově hodnotné 
domy, z nichž většina je již prohlášených za kulturní památku a nacházejí se v centrální 
části „A“ městské památkové zóny. Zásadně nesouhlasí s řešením – byty prodat a 
nebytové prostory ponechat ve vlastnictví města – z důvodu péče o objekty nacházející se 
v MPZ. Program regenerace je možné využívat pouze za přímé finanční spoluúčasti 
vlastníků kulturní památky, podíly účastníků je nutné skládat bezprostředně při realizaci 
akce v plné výši na účet města.  
Správce bytového fondu se domnívá, že posouzení, zda další bytové domy privatizovat, 
záleží na dlouhodobé strategii, kterou si chce město vydat. Bytový fond je 
z dlouhodobého hlediska zanedbaný a má velký vnitřní dluh. Správce předložil výnos 
nájemného za rok 2005 a potřebu oprav. Strategie vlastníka může být různá – oprava 
pouze havárií, udržování stavu, modernizace. 
Dle odboru VTS domy čp. 3, 4, 274, 275, 363, 352 a 359 v Králíkách jsou součástí MPZ 
nebo přímo kulturní památkou. Město připravuje dokumentaci k programu Regenerace 
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MPZ na obnovu a rozvoj s předpokladem, že město jako vlastník nemovitostí žádá o 
dotace na jejich případnou rekonstrukci. Město by mělo mít výrazný vliv na vzhled 
centra města. Bytové domy čp. 489, 841, 842 a 843 jsou relativně v dobrém technickém 
stavu a nebude po určitou dobu zapotřebí do nich výrazně investovat. Dále stojí za 
zvážení případná úprava, tzn. vybudování šikmých střech s možností získání nových 
bytů, na které by bylo možno získat dotace v případě, že jsou ve vlastnictví města. 
Bytový dům čp. 148 vyžaduje mimo běžné údržby rekonstrukci komínů. 
Dle MO je potřeba před rozhodnutím o další privatizaci bytového fondu revidovat 
bytovou politiku, tj. soubor opatření a doporučení pro optimální rozhodování města na 
celém úseku bydlení, jejíž součástí by také byla pravidla pro pronajímání bytů. Koncepce 
by měla vycházet zpravidla ze schválených zásad pro privatizaci obecních bytů a 
přípravy nové bytové výstavby. V současné době je třeba vycházet ze Směrnice města 
Králíky o prodeji bytových domů, nebytových prostor  a bytových domů z vlastnictví 
města Králíky, a to z čl. II – Vytipování bytů, nebytových prostor a bytových domů 
k prodeji. Prodej bytů v domech na Velkém náměstí a čp. 352 v ul. Příční by byl 
v rozporu s touto směrnicí. Rovněž MO nesouhlasí s prodejem bytových domů čp. 489, 
841, 842 a 843 v ul. Nádražní. Jedná se o byty 1 kat. s vlastním zdrojem vytápění. 
V domech jsou také byty s tzv. dispozičním právem (k prodeji by byl nutný souhlas). U 
bytového domu čp. 148 v ul. Pivovarská jsou rovněž byty s dispozičním právem, 
v loňském roce byla provedena rekonstrukce kotelny. Předpokládané výnosy z prodeje – 
u bytů 1. kat je stanovená cena 1.550,-- Kč/m2 podlahové plochy bytu, tj. u bytu o 
velikosti cca 70 m2 je cena bytu 108.500,-- Kč. V případě další privatizace bytového 
fondu bez další nové bytové výstavby nastane situace, že město bude řešit problematiku 
bydlení pouze pro omezenou  skupinu obyvatelstva (soudní výpovědi, sociálně potřební, 
apod.). MO eviduje 129 žadatelů o nájem městského bytu. RM vzala na vědomí 
stanoviska odborů VTS, MO, ŠKT.  

 
Mgr. Krabec – dnešní informaci nutno brát jako vstupní pro širokou diskuzi o další možné 

privatizaci bytového fondu města – v roce 2006 končí ručení některými bytovými domy  
za úvěry u bankovních institucí. Z příkladů v našem městě i v jiných městech vyplývá, že 
soukromý vlastník se dokáže o objekty ve většině případů starat lépe než město. Je 
logické, že si město musí ponechat jistý kmenový bytový fond, otázkou je, jak má být 
velký. Případnému prodeji by předcházela novela vyhlášky o prodeji bytů. Pokud ZM 
dospěje k názoru, že město chce byty prodávat, bude se jednat o každém objektu  
jednotlivě. 

 
JUDr. Ježek – do smlouvy se dá dopsat předkupní právo pro město za stejnou cenu nebo o 

navýšení hodnoty bytu. Byty by se neměly prodávat za stanovenou cenu směrnicí, ale za 
odhadní cenu v místě obvyklou.  

 
ZM/2005/05/093: ZM bere na vědomí stanoviska odborů VTS, MO, ŠKT k případné 

další privatizaci bytových domů ve vlastnictví města. 
Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
 

5.2 Schválení závěrečného účtu Města Králíky za rok 2004 
 
Obsah: Finanční odbor předkládá v souladu ustanoveními  § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů  a  § 43 a  § 84 zákona číslo  128/2000 Sb., 
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o obcích radě města k projednání a předložení zastupitelstvu města ke schválení návrh 
závěrečného účtu Města Králíky  za rok 2004: 
 
• V závěrečném  účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů. 
• Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, 
rozpočtu kraje a příspěvkovým organizacím. 
• Součástí závěrečného účtu je dále zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 
uplynulý rok 2004. 
 
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáváním na 
úřední desce městského úřadu od 21.04. 2005 do 05. 05. 2005 a na webových stránkách 
města a byl projednán ve finančním výboru dne 25.04.2005. 

 
pí Pecháčková: Město Králíky hospodařilo v roce 2004 s celkovými  příjmy rozpočtu ve 

výši 107,5 milionů Kč, což je 138,2 % schváleného a 99,9 % upraveného rozpočtu. Je 
to o 8 milionů Kč nižší příjem do rozpočtu města než v roce 2003, kdy celkové příjmy 
rozpočtu činily 115,9 milionů  Kč.  

Struktura plnění jednotlivých příjmových položek je oproti předcházejícímu roku 
rozdílná, ovšem nižší plnění celkových příjmů je zejména z důvodu nižších příjmů  
 účelových dotací.  

Daňové příjmy roku 2004 byly plněny ve výši 35,8 milionů Kč, což je o 4 miliony Kč 
více než v roce 2003.  

Nedaňové příjmy roku 2004 byly plněny ve výši 8,4 mil. Kč. V roce 2003 činily 
nedaňové příjmy 4,2 mil Kč. Ve zvýšeném plnění nedaňových příjmů se oproti roku 
2003 promítlo přijetí neinvestičních darů na kulturu ve výši 300 tis Kč a dále pak  
změna toku finančních prostředků souvisejících se zrušením příspěvkové organizace 
Technické služby Králíky (odvod z investičního fondu TS 2,6 milionů Kč) a založením 
s.r.o SMK a  placení nájemného za používání majetku města společností SMK s.r.o.(1,3 
milionů Kč).  Tyto zvýšené příjmy byly použity k hrazení provozních faktur SMK a 
poskytnutí půjčky  SMK s.r.o. a k finančnímu vypořádání za rok 2003 s PO TS Králíky 
(1,1 milionů Kč).  

Kapitálové příjmy v roce 2004 činily  5,2 milionu Kč, v roce 2003  8,1 milionu Kč. 
Plnění schváleného rozpočtu je to pouze na 74 % a to z důvodu nenaplnění příjmů 
z prodeje majetkových podílů v a.s. EKOLA  ve výši 1,4 milionů Kč.  

Příjmy z dotací v roce 2004 činily 58 milionů  Kč, což  je o 14 milionů  Kč méně než 
v roce 2003, kdy   činily příjmy z dotací 72 milionů Kč. V roce 2003 jsme navíc 
obdrželi dotaci na zřízení pověřeného úřadu III. stupně ve výši 10 milionů Kč a doplatek 
dotace z roku 1999 od SFŽP na výstavbu ČOV a kanalizace ve výši 2 miliony Kč.  

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu v roce 
2004 činila 30 957 500 Kč. V této dotaci byla zahrnuta dotace na výkon státní správy ve 
výši 1 861 530 Kč, dotace na pověřený úřad III. stupně ve výši 9 469 000 Kč, dotace na 
sociální dávky ve výši 18 730 000 Kč a dotace na školství ve výši 896 970 Kč.  

Z ministerstva pro místní rozvoj ČR obdrželo město dotaci k hypotečnímu úvěru ve 
výši 86 460 Kč.  

Ze státního rozpočtu byly městu přiděleny dotace  
- na volby do Senátu Parlamentu ČR a Evropského parlamentu  ve výši 562 700 Kč;  
- na neinvestiční náklady škol ve výši 22 091 440 Kč;  
- na vzdělávání pedagogů ve výši 74 200 Kč;  
- na výsadbu dřevin a činnost lesního hospodáře ve výši 129 183 Kč;  
- na výsadbu biokoridoru ve výši 886 732  Kč; 
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- na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 123 050 Kč; 
- na regeneraci městské památkové zóny ve výši 670 000 Kč; 
- na rekonstrukci požární nádrže v Dolních Boříkovicích ve výši 167 000 Kč; 
Z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje město obdrželo dotace  
- na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů  ve výši 127 050 Kč; 
- na řezbářský plenér ART-EX 2004 ve výši 25 000 Kč; 
- na informační centrum ve výši 38 000 Kč; 
- na rekonstrukci depozitářů v Městském muzeu ve výši 90 000 Kč; 
- na rekonstrukci kabin oddílu kopané Králíky  ve výši 100 000 Kč.  

Ze SFŽP ČR město obdrželo doplatek dotace na rekultivaci skládky v Dolních 
Boříkovicích ve výši 286 720 Kč. 

Z Národního fondu CBC PHARE obdrželo dotaci na projekt přeshraniční česko-
polské spolupráce Trhy-Targi ve výši 288 290 Kč.  

Od obcí Dolní Morava, Lichkov  a Mladkov obdrželo město příspěvek na neinvestiční 
náklady škol ve výši 446 040 Kč jako podíl na nákladech za děti z těchto obcí, které 
navštěvují školy v Králíkách.  

Dotace na sociální dávky nebyla čerpána ve výši 3 496 973 Kč a dotace na volby do 
Evropského parlamentu a Senátu nebyla čerpána ve výši 148 904 Kč. Tyto finanční 
prostředky byly vráceny prostřednictvím krajského úřadu v rámci finančního 
vypořádání do státního rozpočtu.  

Na účet krajského úřadu byly vráceny nedočerpané finanční prostředky na udržení 
akceschopnosti SDH ve výši 23 536 Kč. Ostatní účelové dotace byly v roce 2004 
vyčerpány, případně doplněny vlastními výdaji. 

 
Celkové výdaje rozpočtu města  Králíky za rok 2004 činily 115,8 milionů Kč, což 

je 139,7% schváleného a 95,9 % upraveného rozpočtu. Z toho kapitálové výdaje byly ve 
výši 20,5 milionů  Kč a běžné provozní výdaje 95,3 milionů Kč.  V roce 2003 činily 
výdaje 106,8 milionů Kč,  z toho kapitálové 22,3 milionů  a běžné  84,5 milionů  Kč.  

Prostředky na kapitálové - investiční výdaje byly uvolňovány dle skutečných 
kapitálových příjmů a přijatých kapitálových dotací. Navíc nad kapitálové  příjmy byly 
financovány investiční výdaje ve výši 6 874 000 na rozběh pověřeného úřadu III. 
stupně, poskytnuté městu ze státního rozpočtu v roce 2003. V roce 2004 město 
financovalo dvě investiční  akce z mimorozpočtových zdrojů přijetím úvěrů a to výkup 
areálu OMD úvěrem od České spořitelny ve výši 2 miliony Kč a dostavbu sportovního 
areálu  úvěrem od České spořitelny ve výši 6 milionů Kč. V důsledku nedostatku 
finančních zdrojů na straně příjmů se nepodařilo uhradit faktury v celkové hodnotě 
2 376 000,- Kč na práce provedené v roce 2004. Jedná se o: 

- rekonstrukce kanalizace ve Sportovní ulici v hodnotě  641 000,- Kč 
- rekonstrukce kotelny v Klubu Na Střelnici v hodnotě  682 000,- Kč 
- výstavba sportovního areál u ŽŠ Moravská v hodnotě          1 053 000,- Kč 
Splátky jistin úvěrů, dříve přijatých, činily v roce 2004 částku  5 413 803 Kč, v roce 

2003 činila výše splátek jistin úvěrů částku 6 884 902 Kč.  Úroky z přijatých úvěry 
v roce 2004 činily 583 260 Kč, v roce 2003 činily splátky úroků z úvěrů 686 260 Kč.  

Rozpočet byl upravován dvaceti šesti rozpočtovými opatřeními o celkovou částku 
37 838 060 Kč.   

Zastupitelstvo města Králíky v roce 2004 rozhodlo o zrušení příspěvkové organizace 
Technické služby Králíky k 31. 12. 2004 a schválilo založení společnosti s ručením 
omezeným Služby města Králíky. Založené firmě SMK s.r.o. schválilo ZM poskytnutí 
provozní půjčky ve výši 1 500 000 Kč se splatností do 30.11.2006. Dále ZM schválilo 
poskytnutí půjčky firmě SMK s.r.o. z prostředků příspěvkové organizace Technické 
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služby Králíky ve výši 500 000 Kč se splatností k 31.10.2004. Firma SMK příspěvkové 
organizaci TS půjčku v daném termínu nesplatila a pohledávka za s.r.o. přešla se 
zánikem Technických služeb k 01.01.2005 na město, stejně jako ostatní nevyřízené 
pohledávky a závazky Technických služeb  

Příspěvkové organizace zřízené městem hospodařily dle závazných ukazatelů 
schválených v rozpočtu města na rok 2004. Finanční vypořádání příspěvkových 
organizací bylo projednáno a schváleno radou  města  dne 15. března 2005.  

Z fondu rozvoje bydlení bylo v roce 2004 poskytnuto jedenáct půjček deseti 
žadatelům v celkové hodnotě 682 000,- Kč. K 31.12.2004 evidujeme 43 nesplacených 
zůstatků půjček z FRB v celkové hodnotě 1 723 250,90 Kč.  

Zůstatek sociálního fondu, vytvářeného z rozpočtu běžného roku ve výši 3 % 
z ročního objemu mezd schválených ZM k financování v oblasti péče o zaměstnance, 
byl k 31.12.2004  ve výši 95 567,34 Kč. 

Hospodářská činnost města na správu bytového fondu, provozovaná na základě 
mandátní smlouvy Firmou DÉMOS spol. s.r.o Ústí nad Orlicí, hospodařila v roce 2004 
s celkovými výnosy ve výši 4 680 633 Kč a celkovými náklady ve výši 2 792 178 Kč.  
Ze vzniklého zisku ve výši 1 888 455 vypočtená daň z příjmů 528 640 Kč byla v únoru 
2005 odvedena do příjmů města. Ze zbývají částky 1 359 815 Kč bylo v roce 2004 
zálohově odvedeno do rozpočtu města 500 000 Kč. Zbývající část zisku 859 814 bude 
odvedena do rozpočtu v roce 2005.  

 
Ing. Strnad – Jaká je aktuální situace ve splacení 500 000 Kč půjčky pro SMK Králíky? 
 
pí. Pecháčková – Půjčka není splacená, byla uzavřena mezi již zaniklou příspěvkovou 

organizací TS a společností SMK. 
 
JUDr. Ježek – Finanční výbor je s tímto případem srozuměn. 
 
ZM/2005/05/094: ZM v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. v platném 

znění, projednalo závěrečný účet Města Králíky za rok 2004 a vyjadřuje souhlas s 
celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
 
6. Vstupy občanů  

 
Nebyly dotazy. 

 
 
7. Vstupy zastupitelů 

 
Mgr. Holčapek – nad fotbalovým hřištěm je nezajištěný vstup do odpadního potrubí. Tento 

vstup by měl být zajištěn proti nedovolenému vniknutí např. hrajících si dětí. Nad 
garážemi – na konci tréninkového hřiště je hluboká šachta, která též není zajištěna. 

 
Mgr. Krabec – pozval všechny zastupitele na slavnostní otevření sportovního areálu u ZŠ 

Moravská. Akce se zúčastní poslankyně Evropského parlamentu Ing. J. Bobošíková, 
paní senátorka za okres Ústí nad Orlicí Ing. L. Müllerová, hejtman Pardubického kraje 
Ing. M. Rabas a vicehejtman Ing. R. Línek.  
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Dále informoval o vývoji v podávání žádostí o finance z Evropských strukturálních 
fondů na projekty: Evropský dům, Varovný systém ochrany obyvatelstva, Elektronický 
zvukový průvodce městem.  
Rovněž  zastupitele seznámil s proběhlým jednáním se zástupci firmy Škoda Kvasiny, 
kde je připraven nový výrobní program. V souvislosti s tím se rozjíždí masivní nábor 
nových pracovních sil. Vzhledem k velké nezaměstnanosti na Králicku se probíraly 
možnosti dopravy pracovníků z naší oblasti do závodu. Pokud se získá dostatečný počet 
zájemců o práci ve firmě, zřídila by se speciální autobusová linka - náklady na ni by 
zčásti kryl zaměstnavatel. Možní zájemci o práci ve střediscích lakovna, svařovna, 
montáž a logistika se mohou již nyní informovat na Úřadu práce v Králíkách.   

 
Mgr. Němeček – informoval o výsledcích akce „Ekologický týden“, která proběhla na 

Zvláštní škole v Králíkách. 
 
p. Novotný – Pod ZŠ 5. května probíhá rekonstrukce přejezdu. Je plánovaná nějaká zpevněná 

komunikace ke škole? 
 
Mgr. Krabec – S výstavbou komunikace v tomto úseku na odboru VTS počítáno je, ale 

v tomto roce se zřejmě neuskuteční. 
 
Starosta ukončil jednání ve 20:53 hod. 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Jan Holčapek         MUDr. Marie Špičková. 
 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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