
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 06 

konaného dne 14. června 2005 
 

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Mgr. Dušan Krabec (1)    MUDr. Marie Špičková (10) 
Arnošt Juránek (2)     Mgr. Jarmila Berková (11) 
Josef Knettig (5)     Mgr. Karel Hlava (13), 
Antonín Vyšohlíd (7)    Pavel Kalianko (14) 
Bedřich Novotný (8)     Mgr. Zdeněk Němeček (15) 
Jarmila Venzarová (9) 
 
Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   0  zdržel se hlasování,   x  nepřítomen 
 
Nepřítomní členové zastupitelstva města: nepřítomen:  Ing. Roman Kosuk (4) 

z jednání omluven: Jan Škarka (3),  
    Mgr. Alena Krabcová (6) 
    Mgr. Jan Holčapek (12) 

 
Za MěÚ: 
Ing. Miroslav Bouška, Věra Kubíčková, Bc. Jan Divíšek, Marie Pecháčková 
 
 
Program jednání: 

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

 
4.1 Majetkové operace  
4.2  Zpráva Finančního výboru o kontrole hospodaření SMK s.r.o. 
4.3. Zřizovací listiny PO zřizovaných městem Králíky 
4.4. Aktualizace investičního záměru - dostavba areálu ZŠ ul. Moravská v 

Králíkách 
 

. Vstupy občanů  

. Vstupy zastupitelů 
 
 

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

programu o bod 4.4. – Aktualizace investičního záměru – dostavba areálu ZŠ ul. 
Moravská v Králíkách. Takto byl program jednání schválen.  

 1



 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 10. 5. 2005 Mgr. Jan Holčapek a MUDr. Marie 

Špičková nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. 
Karel Hlava a p. Pavel Kalianko. 

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

Juránek. 
 
MUDr. Špičková – přednesla připomínky ke sportovnímu areálu: 

- propojení dráhy s kurty – chodník + schody, event. bezbariérové propojení 
- přívod vody na kurty 
- lavičky u kurtů 
- zakrytí doskočiště 
- chybí odrazová prkénka na doskočišti 
- nízká duchna u doskočiště  
- startovací bloky 
- od diskontu nejsou vrátka 
- potřeba přelajnovat 
- poplatky použití venkovních kurtů 
- krátký prostor za tenis. hřištěm: alespoň 6 m 
- ulámané rozpěry na oplocení hřiště: hrozí spadnutí plotu 
- nejsou upínáky na vypnutí volejbalové sítě 
- úprava trávníků 
- jaká je záruční lhůta po převzetí areálu 

 
Mgr. Krabec – záruční doba začíná teprve běžet, areál má svého správce, vše se bude 

v součinnosti s ním řešit.  
 
MUDr. Špičková – co se sociálním zařízením. 
 
Mgr. Krabec – bude se řešit v novém investičním záměru - dostavba areálu ZŠ ul. Moravská 

v Králíkách. 
 
pí Venzarová – propagace k akci „Králíky Králíkům“ je skromná. 
 
p. Juránek – jedná se o celorepublikovou recesistní akci, propagace je složitější. 
 
 
04. Hlavní jednání 
 

4.1.Majetkové operace 
 
4.1.01. Prodej bytu č. 5 v čp. 246 v ul. Na Příkopě v Králíkách 
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Obsah: O prodej bytu projevil zájem oprávněný nájemce bytu, a to paní Schöndorfová. Jedná 
se o prodej bytu dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena 
66.999,-- Kč. 

 
ZM/2005/06/095: ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 5 v čp. 246 v ul. Na Příkopě v 

Králíkách a spoluvlastnického podílu ve výši 323/1000 na st.p.č. 106 a společných 
částech domu vše v k.ú. Králíky oprávněnému nájemci, a to paní Nataši 
Schöndorfové, Králíky 246 za kupní cenu 66.999,-- Kč. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
4.1.02. 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 nabídkovou kupní cenu ve výši 20.000,-- Kč. Ve 
stanoveném termínu o koupi bytu projevila zájem paní Čeřenová. RM doporučila prodej.  

ZM/2005/06/096: 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 paní Monice Čeřenové, Králíky 148 za 
kupní cenu 20.000,-- Kč. 
Hlasování:11:0:0 (schváleno) 

 
4.1.03. 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. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 100,-- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 1.722,-- Kč. 

ZM/2005/06/097: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 1295/2 v k.ú. Králíky manželům 
Jiřímu a Věře Šíblovým, Králíky 664 za kupní cenu 1.722,-- Kč. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
4.1. 04. Prodej pozemků st.p.č. 14/2, p.p.č. 125/2 a p.p.č. 127/2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
Obsah: Paní Urbanová si požádala o koupi pozemku p.p.č. 125/2 v k.ú. Dolní Boříkovice za 

účelem scelení pozemku. Předmětem prodeje by měl být i pozemek st.p.č. 14/2 v k.ú. 
Dolní Boříkovice, který tvoří dvůr a na pozemku stojí drobné stavby žadatelky. A dále 
v souvislosti s realizací stavby pilnice dojde k oplocení části pozemku p.p.č. 127 v k.ú. 
Dolní Boříkovice, část pozemku tvoří původní cesta, která je rovněž v majetku města, 
pozemek je nově označen jako p.p.č. 127/2 v k.ú. Dolní Boříkovice. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena u st.p. 50,- Kč/m2 a u p.p. 10,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 12.222,-- Kč.  

ZM/2005/06/098: ZM schvaluje prodej pozemků st.p.č. 14/2, p.p.č. 125/2 a p.p.č. 127/2 v 
k.ú. Dolní Boříkovice manželům Miloši a Aleně Urbanovým, Dolní Boříkovice 171 za 
kupní cenu 12.222,-- Kč. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
4.1.05. Prodeje pozemků p.p.č. 286/7 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 pozemková parcela má 
výměru 936 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. 19.970,-- Kč. Zároveň pozemek 
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p.p.č. 286/7 v k.ú. Červený Potok je zatížen věcným břemenem – podzemního vedení 
vodovodu pro oprávněné Město Králíky.  

ZM/2005/06/099: ZM schvaluje prodej pozemků st.p.č. 165/3 a p.p.č. 286/7 v k.ú. 
Červený Potok manželům Václavu a Libuši Dolečkovým, Králíky 156 za kupní cenu 
19.970,-- Kč. 

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

+ + x x + x + + + + 0 x + + + 
 
4.1.06. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 25 a p.p.č. 39/5 v k.ú. Prostřední Lipka 
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Dvořáčkovi za účelem zabezpečení přístupu ke 

studni a scelení pozemků. Jedná se o zbořeniště o výměře 636 m2, p.p. má výměru 1539 
m2. Dle odboru VTS na pozemcích není zařízení ve vlastnictví města, svažitý pozemek je 
užíván jako louka, pastvina. Dle odboru RR není ÚP zpracován, území přírodního parku 
a NATURA 2000. Dle odboru ŽP není odběr evidován a pro jeho legalizaci je dobré být 
vlastníkem pozemku, jinak odbor nemá připomínky. RM doporučila prodej a navrhla 
kupní cenu u p.p. 20,-- Kč/m2 a u st.p. 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Dne 
13.06.2005 byla doručena MO žádost pro jednání zastupitelstva. žádost přečtena. 

 
Mgr. Krabec – navrhl snížení kupní ceny u p.p. na 10,-- Kč/m2 . 
 
ZM/2005/06/100: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 25 za kupní cenu 50,-- 

Kč/m2 a p.p.č. 39/5 za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem vše v 
k.ú. Prostřední Lipka a ukládá záměr zveřejnit. 

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

+ + x x + x + + + - - x + - + 
 
4.1.07. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1024/1 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi části pozemku požádal pan Fabián za účelem scelení pozemků. Jedná se o 

část pozemku, kterou žadatel užívá a má ji oplocenou. Dle odboru VTS je pozemek nutno 
oddělit GP. Je využíván jako zahrada u RD. Vybudování chodníku by bylo technicky i 
finančně náročné. Dle odboru RR je ÚP zpracován, využití – návrh chodníku. Případné 
dělení je možné u nezbytné části. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 50,-- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2005/06/101: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1024/1 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu 50,-- 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 x 0 x + + + + + x + + + 
 
4.1.08. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 23/28 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Pipkovi za účelem výstavby RD. Jedná se o 

pozemek o výměře 1218 m2. Dle odboru VTS přes pozemek vede kanalizace a vodovod, 
nutné zřídit věcné břemeno. Dle odboru RR je ÚP zpracován, funkční využití – obytná 
návrhová. Kupní cena 150,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem – ponížení kupní ceny 
o věcné břemeno. RM doporučila prodej pozemku a zároveň pozemek zatížila věcným 
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břemenem – podzemní vedení kanalizace a vstup na pozemek za účelem oprav a údržby 
pro oprávněné město. 

ZM/2005/06/102: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 23/28 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 150,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem – ponížení kupní ceny o 
5.000,-- Kč za zřízení věcného břemene, tj. 177.700,-- Kč, a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 
Hlasování: 10:1:0 (schváleno) 

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

+ + x x + x + + + + - x + + + 
 
4.1.09. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 316/1 a části 315/1 v k.ú. Horní Lipka 
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Lučanovi za účelem užívání zahrady. Jedná se o 

pozemky o výměře cca 750 m2, pozemky jsou oploceny a žadatel je má v pronájmu. Dle 
odboru VTS je pozemek částečně oplocen starým dřeveným plotem, na části pozemku je 
umístěn altán a trvalé porosty. Pozemek je přilehlý k obytné budově se 4 b.j. Dle odboru 
RR není ÚP zpracován, případné dělení je možné při zachování stávajícího přístupu. RM 
doporučila prodej a navrhla kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2005/06/103: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 316/1 a části p.p.č. 315/1 
v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování:11:0:0 (schváleno) 

 
4.1.10. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 609/1 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: Místostarosta přednesl RM stanovisko Ing. Arch. Dagmar Vaníčkové k navrhované 

výstavbě objektu pro individuální rekreaci na pozemku p.p.č. 609/1 v k. ú. Dolní Hedeč. 
Z hlediska urbanistické koncepce Města Králíky nemá námitky proti výstavbě 
rekreačního domku na parcele č. 609/1 v katastrálním území Dolní Hedeč. Jako 
zpracovatel územního plánu předpokládá, že v návrhu územně plánovací dokumentace 
bude v této místní části rozvíjena především funkce rekreace (vzhledem k přírodním 
hodnotám území a jeho nižšímu civilizačnímu zajištění). Realizací předkládaného záměru 
dojde z kompozičního hlediska k nahrazení objektu, který byl odstraněn na pozemku 
st.p.č. 136. Vzhledem k tomu, že průzkumy a rozbory k územnímu plánu nejsou zcela 
dokončeny, nemůže upřesnit, zda při umístění vlastního objektu bude třeba respektovat 
některé limitní prvky – průběh inženýrských sítí, apod. Tuto skutečnost prověří územní 
řízení o umístění stavby. RM revokovala usnesení RM/2005/18/253 a doporučila prodej a 
navrhla kupní cenu 35,-- Kč/m2 + náklady spojené převodem. 

ZM/2005/06/104: 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:11:0:0 (schváleno) 

 
4.1.11. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1297 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: O koupi pozemku požádala paní Břečková za účelem scelení pozemku a vyřešení 

příjezdu k nemovitosti. Jedná se o ostatní komunikaci o výměře 276 m2. Dle odboru VTS 
je pozemek užívaný jako komunikace, byl by zamezen přístup na další pozemky. Dle 
odboru RR není ÚP zpracován, území Ptačí oblasti. RM nedoporučila prodej. 

 
p. Juránek- v současné době je pozemek oplocen. 
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pí Venzarová – požádala o přesunutí bodu na příští jednání ZM. 
 
ZM/2005/06/105: ZM odkládá projednání tohoto bodu na příští jednání ZM. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
4.1.12. Záměr prodeje pozemků st.p.č. 71, 96, 98 a p.p.č. 407/1, 408, 565, 567/1, 572, 

573/2, 1359 v k.ú. Horní Lipka 
Obsah: O koupi pozemků požádal pan Klíma za účelem chovu ovcí a užívání pastviny. Jedná 

se o zbořeniště o výměře 615 m2 a p.p. mají výměru 2868 m2. Dle odboru VTS přes 
pozemek p.p.č. 565 vede vrchní vedení NN. Jedná se o neudržované zamokřené pozemky 
v intravilánu obce. Na pozemcích jsou náletové porosty. Dle odboru RR není ÚP 
zpracován, území přírodního parku a NATURA 2000. Dle odboru ŽP se jedná o pozemky 
v blízkosti Lip. potoka, intenzivní chov ovcí je nevhodný. Pozemky se spíše hodí 
k investiční výstavbě rekreačních objektů. V případě prodeje pozemků doporučuje MO 
prodat i pozemek p.p.č. 567/2 v k.ú. Horní Lipka o výměře 29 m2. RM doporučila prodej 
pozemků st.p.č. st.p.č. 96, 98, návrh kupní ceny 50 Kč/m2, a p.p.č. 565, 567/1, 567/2, 
572, 573/2 a 1359, návrh kupní ceny 10. Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Zároveň 
doporučila pozemky st.p. č. 71 a p.p.č. 407/1, 408, vše v k.ú. Horní Lipka pronajmout. 

ZM/2005/06/106: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 96, 98 za kupní cenu 50,-- 
Kč/m2 a p.p.č. 565, 567/1, 567/2, 572, 573/2 a 1359 za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem vše v k.ú. Horní Lipka a ukládá záměr zveřejnit. 
Zároveň ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků st.p. č. 71 a p.p.č. 407/1, 408, vše 
v k.ú. Horní Lipka.  
Hlasování:11:0:0 (schváleno) 

 
13. Záměr prodeje budovy na st.p.č. 142/2 a st.p.č. 142/2 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi nemovitosti na st.p.č. 142/2 – bývalé truhlárny a st.p.č. 142/2 v k.ú. Králíky 

požádal pan Macko za účelem rekonstrukce a zřízení provozovny k podnikání. Jedná se o 
zastavěnou plochu o výměře 307 m2. Dle odboru VTS je území součástí památkové zóny 
a je navrženo k využití pro bydlení + obchod. Na základě navržené zast. studie by přístup 
k provozovně byl problematický a k funkčnímu využití nežádoucí. Dle odboru RR je ÚP 
zpracován, z důvodu plánovaného rozšíření obytné funkce a dostavbou podél ul. 
Pivovarská je v ÚP v této souvislosti nutné přemístění provozovny. V tomto prostoru 
bylo plánováno podzemní parkování dle studie dostavby ulice. Dle odboru ŠKT není 
objekt z památkového hlediska památkově hodnotný, je navržen k demolici. V MPZ není 
vhodné umístění provozovny, navrhujeme využít pro zřízení této provozovny jiné 
prostory, např. budovu bývalé plynárny čp. 420 v Králíkách. RM nejdříve doporučila 
prodej, poté na svém zasedání dne 07.06.2005 schválila revokaci usnesení a prodej 
nedoporučila.  

 
Mgr. Krabec – RM po obdržení vypracované studie své usnesení revokovala. 
 
p. Juránek – ÚP se mění, je možné provést změnu. 
 
Mgr. Krabec – ÚP je nyní platný dokument, který je třeba ctít. Pokud bude změněn, je 

možné znovu prodej projednat. 
 
ZM/2005/06/107: ZM neschvaluje záměr prodeje budovy na st.p.č. 142/2 a st.p.č. 142/2 v 

k.ú. Králíky. 
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Hlasování: 7:2:2 (neschváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ - x x + x + + + 0 0 x - + + 
 
p. Pauk – na této stavební parcele by bylo možné vybudovat pečovatelský dům. 
 
Mgr. Krabec – jako možné místo pro vybudování pečovatelského domu je nyní vytipován 
prostor za sportovním areálem. Protože ZM ve svém předchozím usnesení hlasovalo o  
neschválení záměru prodat budovu, je třeba hlasovat i o opačném usnesení, tj. o schválení 
záměru prodeje.  
 
ZM/2005/06/108: ZM schvaluje záměr prodeje budovy na st.p.č. 142/2 a st.p.č. 142/2 v 

k.ú. Králíky. 
Hlasování: 1:7:3 (neschváleno) 

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

- 0 x x - x - - - 0 0 x + - - 
 
4.1.14. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 453/1 v k.ú. Králíky 
Obsah: Na základě usnesení RM ze dne 03.05.2005 prověřil MO, jakým způsobem a za 

jakých podmínek je možné pozemek p.p.č. 453/1 převést do vlastnictví Pardubického 
kraje za účelem realizace dětského hřiště. Na základě sdělení Pardubického kraje 
poskytnutí grantu na realizaci hřiště v tomto typu programu je podmíněno převodem 
pozemku do vlastnictví kraje. Část pozemku p.p.č. 453/1 v k.ú. Králíky by bylo možné 
převést po oddělení části GP na kraj za symbolickou 1,-- Kč a zároveň zřídit na pozemku 
právo odpovídající věcnému břemeni – předkupní právo pro město Králíky za 
symbolickou 1,-- Kč. Zda by byl grant poskytnut ještě letos po převodu pozemku není dle 
sdělení KÚ jisté, pouze v případě otevření druhého kola. Zda bude tento typ programu 
otevřen i v příštím roce není jisté, ale po několik let byl vždy pravidelně otevírán. Dle 
stanoviska odboru VTS na uvedeném pozemku lze vybudovat školní hřiště, přes pozemek 
vede kanalizační sběrač, nutno zřídit věcné břemeno. Dle odboru RR je ÚP zpracován, 
funkční využití – zeleň obytné zástavby, v případě realizace nutná změna ÚP v novém 
ÚPD. Dle odboru ŠKT školy v současné době bezplatně využívají pro plnění povinné 
škol. docházky (tělesná příprava) nový sportovní areál. Dle názoru odboru by 
vybudováním škol. hřiště nebylo zajištěno plné využití pozemku. Pokud dojde k redukci 
ZŠ v Králíkách (malý počet dětí), je vhodné zvážit využití jiné budovy pro potřebu ZŠ 
rodinného typu. RM doporučila převod části pozemku. 

 
Mgr. Krabec – v ÚP se s hřištěm nepočítá, pokud se kraj rozhodne stavět hřiště, chce být 

vlastníkem pozemku. 
 
Bc. Divíšek – na pozemku by bylo možné vybudovat rodinný domek. 
 
p. Juránek – pozemek je na zahradě zvláštní školy. 
 
pí Pecháčková – kdo by financoval postavení hřiště. 
 
Mgr. Němeček – bylo by to formou grantu, který by dostala zvláštní škola. 
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Mgr. Krabec – není jistota, že zvláštní škola grant obdrží. 
 
Mgr. Němeček – v minulosti se část prací pro vznik hřiště již vykonala. 
 
ZM/2005/06/109: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 453/1 v k.ú. Králíky 

za symbolickou kupní cenu 1,-- Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 6:1:4 (neschváleno) 

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

+ 0 x x 0 x + + + 0 - x + + 0 
 
4.1.15. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 465/3 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: Jedná se o pozemek pod stavbou požární nádrže ve vlastnictví města o výměře 357 

m2. Pozemek je ve vlastnictví ČR-Pozemkového fondu ČR. PF ČR O pozemek lze podle 
§ 5 odst. (1) písm.d) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů požádat 
bezúplatně. RM doporučila bezúplatný převod.  

ZM/2005/06/110: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 465/3 v k.ú. Dolní 
Hedeč, a to dle § 5 odst. (1) písm. d) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů od ČR-Pozemkového fondu ČR na Město Králíky. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
4.1.16. Nákup spoluvlast. podílu ve výši 1/3 na pozemku p.p.č. 375/9 v k.ú. Dolní 

Boříkovice 
Obsah: MO na základě pověření RM projednal se spoluvlastníky pozemku p.p.č. 375/9 v k.ú. 

Dolní Boříkovice majetkoprávní vypořádání pozemku pod účelovou komunikací. 
Spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na pozemku p.p.č. 375/9 nabízí paní Kulhavá městu 
prodat za kupní cenu 100,-- Kč/m2 a rovněž tak i pan Kulhavý. Pozemek má výměru 20 
m2, o převod spoluvl. podílu ve výši 2/3 si město požádalo od ČR-PF ČR. RM doporučila 
nákup.  

ZM/2005/06/111: ZM schvaluje nákup spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 na pozemku 
p.p.č. 375/9 v k.ú. Dolní Boříkovice od paní Vladimíry Kulhavé, Letohrad 813 za 
kupní cenu 333,-- Kč a dále schvaluje nákup spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 na 
pozemku p.p.č. 375/9 v k.ú. Dolní Boříkovice od pana René Kulhavého, Jablonné nad 
Orlicí 442 za kupní cenu 333,-- Kč. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
4.1.17. Nákup pozemku p.p.č. 2188/4 v k.ú. Králíky 
Obsah: Pan Marek nabízí městu odkoupení pozemku pod účelovou komunikací. Jedná se o 

pozemek o výměře 318 m2. Dle odboru VTS je pozemek součástí komunikace a převod 
doporučuje. Kupní cenu navrhuje pan Marek ve výši 10,-- Kč/m2, tj. 3.180,-- Kč. RM 
doporučila nákup pozemku. 

ZM/2005/06/112: ZM schvaluje nákup pozemku p.p.č. 2188/4 v k.ú. Králíky od pana 
Bohuslava Marka, Králíky 195 za kupní cenu 3.180,-- Kč. 
Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
4.2 Zpráva Finančního výboru o kontrole hospodaření SMK 

s.r.o. 
 
p. Vyšohlíd- přednesl zápis finančního výboru z kontroly hospodaření SMK ze dne 27.4.-

29.4.2005:  
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Z uvedené kontroly byly zjištěny následující nedostatky: 

Faktury – u fakturovaných prací (pro město i cizí) chybí přílohy a doklady s fakturami 
související. Tyto jsou evidovány mimo v jiné složce a jsou zde pouze odkazy. Tato 
skutečnost značně znesnadňuje kontrolu a příslušné doklady lze složitě dohledat. 
Doporučujeme, aby u faktur byly připojeny všechny doklady s ní související včetně 
příloh. Zálohové faktury nepatří do číselné řady daňových dokladů. Stazky - tyto doklady 
o provozu vozidel jsou neúplné, chybí podpis osoby (zástupce) pro kterou byla práce 
provedena včetně razítka. Z uvedených údajů není v mnoha případech možno rozlišit, 
které výkony (činnost) byly pro koho provedeny a počátek a ukončení činnosti. Při 
fakturaci pak fakturantka pouze dle svých zkušeností eviduje a fakturuje vykonané práce. 
Doporučujeme zlepšit evidenci a vyplňování dokladů o provozu vozidel. Byla provedena 
namátková kontrola faktur SMK na MěÚ u paní Pecháčkové – u faktur jsou přiloženy 
dílčí stazky a na SMK jsou pouze hromadné stazky. Vzhledem k této skutečnosti nelze 
uvedené doklady zkontrolovat!! Inventář DHM – nebyl předložen s tím, že není dosud 
zpracován a DHM není ještě řádně označen s odvoláním, že se ve spolupráci s pí 
Ponocnou již zpracovává. Pracovní náplně jsou pro jednotlivé pracovníky vypracovány 
s uvedením prac. činností, které vykonávají. Chybí pracovní náplně pí Černohousové a 
Machové. Předání hmotného majetku z Eurobytu 2000 – předávací protokol nebyl 
předložen, údajně neexistuje. Snížené stropy a pobyt v těchto prostorách je omezen na 4 
hod. je řešen takto: P.Langhans polovinu prac. doby tráví mimo kancelář a sl. Dolečková 
má ještě jedno prac. místo mimo kancelář. 

Fin výbor doporučuje : 
- na dokladech o provedených pracech pro město i cizí (faktury, stazky, prac. 

lístky) vyžadovat razítko a podpis pověřené osoby. 
- evidenci faktur vést společně se všemi přílohami a dalšími doklady, na 

které je v účetním dokladu - faktuře odkázáno. Přílohy musí být nedílnou 
součástí účetního dokladu. Je-li nutno zajistit další evidenci příslušných 
příloh, je nutno tuto vést ve formě kopíí. 

- Vypracovat seznam DHM a tento fyzicky označit inventárními čísly. Na 
jednotlivých pracovištích zpracovat inventarizační seznamy a vyvěsit je. 

- Dohledat předávací protokol hm. majetku z EUROBYTU 2000. 
- SMK zaměstnává ekonomku a finanční poradkyni. Fin. výbor nechává na 

zvážení valné hromady, je-li toto finančně únosné.  
- Jakékoliv návrhy ze strany SMK k navýšení jmění, či poskytnutí půjčky 

nebo zápůjčky od zakladatele s dostatečným předstihem předkládat 
zakladateli, či valné hromadě. 

- Narovnat vzájemné pohledávky mezi SMK a městem v návaznosti na dříve 
uzavřené smlouvy a případně zohlednit prodlení SMK, či příslušné úroky 
z prodlení nebo sankce vymáhat. 

Finanční výbor doporučuje provedení finančního auditu nezávislou auditorskou firmou a to 
v závislosti na výsledku hospodaření za rok 2004 dle daňového přiznání k 30.6. 2005. 

 
p. Langhans- přednesl vyjádření SMK k zápisu finančního výboru z kontroly hospodaření 

SMK ze dne 27. 4. - 29. 4. 2005. 
Finanční kontrola proběhla jako kontrola dokladová, finanční výbor nevěnoval pozornost 

vedení účetnictví, neproběhlo ani seznámení finančního výboru s účtovou osnovou, dle 
které společnost účtuje, finanční výbor nevěnoval pozornost ani rozdělení společnosti na 
jednotlivá střediska a jejich hospodaření v rámci SMK. SMK podotýká, že evidence 
faktur a jejich příloh odděleně probíhala již za existence Technických služeb a tento 
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způsob nebyl nikdy ze strany Města ani auditora označen za způsob nesprávný. Ekonom 
společnosti tedy nechal tuto evidenci zcela v kompetenci fakturantky, u které je kdykoliv 
možné do těchto příloh nahlédnout. I když jsou přílohy faktur (výpočty přepravného aj.) 
evidovány od faktur odděleně, výnosy z nich plynoucí jsou na základě těchto podkladů 
zaúčtovány do výnosů odpovídajícího střediska. Vytváření kopií příloh by bylo z důvodu 
velkého počtu těchto příloh neekonomické. Pokud však bude kompletace faktury a k ní 
příslušejících příloh považována za nezbytnou, SMK přistoupí k tomuto způsobu evidence 
faktur. V žádném případě nejsou zálohové faktury začleněny do číselné řady faktur 
vydaných, zálohové faktury mají svoji vlastní číselnou řadu, která je svým formátem 
odlišena od číselné řady faktur vydaných. Po provedení úhrady této zálohové faktury 
odběratelem služby, je vystaven daňový doklad přijaté platby. Tyto daňové doklady mají 
také svoji vlastní číselnou řadu. Inventář DHM nebyl dosud zcela vypracován, a to 
z důvodu nesrovnalostí skutečného stavu se stavem DHM odkoupeného od společnosti 
EUROBYT 2000 a společnosti JIMEX, dalším důvodem pak bylo předání seznamu 
odkupovaných DHM od Města Králíky, které proběhlo až v roce 2005. Na vyhotovení 
inventárního soupisu DHM společnost SMK pracuje od vydání předávacího protokolu 
Městem Králíky, přiřazení inventárních čísel majetku bude možné až po vyřešení vztahů 
týkajících se DHM odkoupených od společností JIMEX a EUROBYT 2000. Bohužel obě 
firmy nemají zájem na vyřešení celé situace a na zaslané dopisy reagovaly rozporným 
způsobem. Samotný odkup tohoto DHM nastal před datem nákupu DHM od Města 
Králíky, a proto jim tedy musí být přiřazeny inventární čísla s ohledem na tuto skutečnost. 
Neexistenci pracovních náplní paní Černohousové a paní inženýrky Machové bere SMK 
na vědomí a zavazuje se tuto závadu v co nejbližší době odstranit. SMK nezaměstnává 
finanční poradkyni, využívá pouze služeb daňového poradce, paní Jany Ponocné. Paní 
Ponocná tyto služby vykonává pro SMK přibližně v rozsahu 2 hodin měsíčně, v době před 
podáním daňového přiznání bude samozřejmě tento rozsah hodin větší. Finanční výbor 
měl k dispozici pracovní náplně jednotlivých pracovníků SMK a zná tedy pracovní náplň 
ekonoma společnosti, z které vyplývá celá řada činností, které není možné a ani účelné 
zajistit daňovou poradkyní. Vedení SMK s ohledem na převod TS na SMK se domnívá, že 
většina kroků byla již na konci loňského roku provedena a podložena ekonomickým 
rozborem. Rámcová smlouva byla jedním ze základních  a byla podepsána již na počátku 
zahájení činnosti firmy. Dodatky k této smlouvě pak byly dodány začátkem roku a byly 
finančně nastaveny ve spolupráci s daňovou poradkyní Ing. Pokornou. Bohužel rozpočet 
města ve vztahu k SMK byl finančně stejný jako při TS, v některých činnostech však 
město požaduje nájem za budovy, který po TS nevyžadovalo, což v konečném důsledku 
znamená, že činnosti, které byly nastaveny jako výdělečné a měly krýt ztráty, jsou 
průměrné. Některé dodatky rámcové smlouvy nejsou do dnešní doby uzavřeny, jedná se o 
veřejné osvětlení, provoz koupaliště. Samozřejmě činnosti jsou již provozovány a ze 
strany SMK jsou plně financovány. Na nízké ceny, za které jsou SMK provozovány 
služby nejen pro Město jsem jako jednatel upozorňoval již před koncem roku 2004. Pro 
letošní rok byly na základě kalkulací požadovány vyšší ceny za prováděné úkony, které 
odpovídají dnešní situaci na trhu služeb, bohužel tyto kalkulace nebyly akceptovány, a 
proto jsem na tuto skutečnost upozornil finanční kontrolu a na skutečnost vzniku ztráty 
v hospodaření SMK. Vedení města byly předloženy srovnávací přehledy jiných 
obdobných firem, ze kterých jsou patrné rozdílné ceny. SMK považuje doporučení 
finančního výboru na provedení finančního auditu nezávislou auditorskou firmou za 
doporučení, které se shoduje s míněním SMK. SMK již absolvovalo jednání 
s představitelem auditorské firmy, které se týkalo právě provedení auditu, počátkem 
měsíce dubna 2005. 
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pí Kubíčková (FV)– požádala o zlepšení evidence a vyplňování dokladů u provozu vozidel. 
K fakturám na MěÚ jsou přiloženy dílčí stazky a na SMK jsou pouze hromadné stazky. 
Vzhledem k této skutečnosti nelze uvedené doklady zkontrolovat. 

 
p. Langhans – tomuto opatření se nebrání. Domnívá se, že vytváření kopií příloh by bylo 

z důvodu velkého počtu neekonomické. 
 
p. Knettig – nesouhlasí s tímto řešením. Je možné provést kontrolu díky denním záznamům 

vozidla. 
 
Mgr. Krabec – rozhodnout by měl finanční audit. 
 
p. Ježek – v přípravě vzniku SMK bylo mnoho nedostatků a není administrativně dokončená. 
 
p. Vyšohlíd – zeptal se p. Langhanse, zda spol. SMK s.r.o. je schopná při zakázkách pro 

město ještě nabízet ziskové činnosti. 
 
p. Langhans – nyní se pracuje na rekonstrukci silnic, rekonstrukci benzínky a pro jiné 

soukromé subjekty. Pracovní možnosti jsou v nejbližším okolí omezeny, pokud bude 
technika vyjíždět do vzdálenějších oblastí, nebude moci SMK včasně vykonávat služby 
pro město. 

 
Mgr. Krabec – SMK musí nejdříve vykonat činnosti pro město. 
 
Ing. Strnad – jak zní usnesení. 
 
p. Vyšohlíd – zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru z kontroly 

hospodaření SMK ze dne 27. 4. – 29. 4. 2005. 
 
Ing. Strnad – pokud vezmete na vědomí toto usnesení zároveň souhlasíte s oboustrannou 

nepřipraveností, na které má Mgr. Hamplová velký podíl. 
 
p. Juránek – brát na vědomí zprávu finančního výboru ještě neznamená, že s ní souhlasím.  
 
ZM/2005/06/113: ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru z kontroly hospodaření 

SMK ze dne 27. 4. – 29. 4. 2005. 
Hlasování: 9:0:2 (neschváleno) 

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

+ + x x 0 x + + + + 0 x + + + 
 
 
Bc. Kubíčková – požádala p. Vyšohlída, aby do tohoto bodu zahrnul i kontrolu na MO. 
 
p. Vyšohlíd – věc není zcela uzavřena. 
 
p. Ježek – vyjádření Bc. Kubíčkové finanční výbor obdržel, ale nebylo již možné se na 

některé záležitosti z vyjádření MO přeptat Bc. Kubíčkové. Z tohoto důvodu by tento bod 
předložil až na dalším jednání ZM. 
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p. Juránek – bod k provedené kontrole prověření hospodaření s majetkem Města Králíky, 

které se týká prodeje nemovitého majetku prostřednictvím realitní kanceláře, není součástí 
programu. 

 
Mgr. Krabec – navrhuje tento bod předložit na příštím jednání zastupitelstva. 
 
 

4.3. Zřizovací listiny PO zřizovaných městem Králíky 
 
Bc. Divíšek - dne 1. 1. 2005 nabyl  účinnosti zákon číslo 561/2004 Sb., dále jen školský 

zákon. Tento právní předpis nově vymezuje druhy a typy škol a školských zařízení. Nově 
je definován rozsah školního stravování. Odbor školství, kultury a tělovýchovy ve 
spolupráci s finančním a majetkovým odborem MÚ Králíky předkládá návrh úplného 
znění zřizovacích listin škol (ZŠ a MŠ) a školní jídelny dle platné právní úpravy: 
- Základní škola Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí 
- Základní škola Králíky, 5.května 412, okres Ústí nad Orlicí 
- Mateřská škola, Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
- Mateřská škola, Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
- Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
- Mateřská škola, Prostřední Lipka, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
- Školní jídelna Králíky, Moravská 647. 
Změny oproti původní zřizovací listině: 
- vymezení druhů a typů škol a školských zařízení zařazených do organizace 

vykonávající činnost školy nebo školského zařízení 
- vymezení hlavního účelu činnosti 
- přesné vymezení doplňkové činnosti 
- vymezení majetku města předaného do správy a do výpůjčky: 

a) movitý majetek se předává organizaci do správy 
b) nemovitý majetek se předává organizaci do výpůjčky 

- vymezení majetkových práv a povinností organizace 
- vymezení práv a povinností organizace včetně oprávnění zřizovatele 

 
Mgr. Berková – co znamená: finanční hospodaření organizace, kdy organizace nesmí 

poskytovat dary. 
 
pí. Pecháčková – poskytovat dary může jen zaměstnancům z FKSP. 
 
Mgr. Berková – u doplňkové činnosti nesmí bez souhlasu zřizovatele ubytovat turisty. 
 
Bc. Kubíčková – pokud RM bude souhlasit je možné turisty ubytovat. RM může vydat 

obecní souhlas ke krátkodobému pronájmu do 30 dnů. 
 
ZM/2005/06/114: ZM schvaluje úplné znění zřizovacích listin těchto organizací: 

Základní škola Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí; Základní škola 
Králíky, 5.května 412, okres Ústí nad Orlicí; Mateřská škola, Moravská, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí; Mateřská škola, Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí; 
Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí; Mateřská škola, 
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Prostřední Lipka, Králíky, okres Ústí nad Orlicí; Školní jídelna Králíky, Moravská 
647. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
Bc. Divíšek - odbor školství, kultury a tělovýchovy ve spolupráci s finančním a majetkovým 

odborem MÚ Králíky předkládá návrh úplného znění zřizovacích listin těchto 
příspěvkových organizací zřízených městem Králíky: 
- Městské muzeum Králíky 
- Městská knihovna Králíky 
- Klub Na Střelnici. 
Toto navržené úplné znění je v souladu s platnou právní úpravou. 
Navrhované změny oproti stávající úpravě: 
- - vymezení majetku města předaného do správy a do výpůjčky: 
c) movitý majetek se předává organizaci do správy 
d) nemovitý majetek se předává organizaci do výpůjčky 
- vymezení majetkových práv a povinností organizace 
- vymezení práv a povinností organizace včetně oprávnění zřizovatele 

ZM/2005/06/115: ZM schvaluje úplné znění zřizovacích listin těchto organizací: Městské 
muzeum Králíky; Městská knihovna Králíky; Klub Na Střelnici. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
 

4.4. Aktualizace investičního záměru - dostavba areálu ZŠ ul. Moravská v 
Králíkách 

 
Mgr. Krabec – Město Králíky realizovalo v letech 1994 – 2004 přestavbu mateřské školy na 

základní školu. V roce 2004 byl dokončen z původního záměru objekt SO 08 – sportovní 
zařízení (mimo šaten), které je v současné době již v provozu. Vzhledem k tomu, že se 
nepodařilo zajistit státní dotaci, bylo nutné tuto část financovat z vlastních prostředků ve 
výši 19,307 mil. Kč. Vlastní výdaje města na přestavbě školy od roku 1994 činí 28.769 
mil. Kč. Vyhodnocení této části akce bylo předloženo ministerstvu financí v roce 2004. 
Z původního záměru bychom chtěli v roce 2006 dokončit objekt SO 03 – spojovací 
chodba s rozšířením kuchyně a vybudovat objekt šaten z objektu SO 08. Touto dostavbou 
by byl původní záměr dokončen. Vzhledem k finančním možnostem města nejsme 
schopni v nejbližším období realizovat přestavbu a výstavbu  tělocvičny. 

 
MUDr. Špičková – kde se budou budovat šatny. 
 
Mgr. Krabec – budou součástí areálu. 
 
Ing. Strnad – zkolaudování se bude týkat i těchto tří navržených věcí? 
 
Mgr. Krabec – pokud dojde k získání dotace, musí se vše zkolaudovat do konce roku 2006. 
 
Mgr. Hlava – existuje již nějaký plán kabin. 
 
Mgr. Krabec – vše dle již schváleného projektu. 
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ZM/2005/06/116: ZM schvaluje změnu investičního záměru akce „Dostavba areálu ZŠ 
ul. Moravská, Králíky“. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
05. Vstupy občanů  
 
p. Pauk – domníval se, že důvodem pro rekonstrukci benzínové pumpy byla nutná výměna 

podzemních nádrží.  
 
Mgr. Krabec – starými ekologickými zátěžemi se zabýval Fond národního majetku. Ten po 

proběhlých šetřeních zjistil, že nedošlo k porušení palivových nádrží a nehrozí ekologické 
zátížení. 

 
pí. Pecháčková – požádala zastupitele, aby schválilo použití kontokorentního úvěru pro 

půjčku spol. SMK. 
 
Mgr. Krabec – zastupitelstvo schválilo kontokorentní úvěr a v zápětí byla schválená půjčka 

pro SMK. Nedomnívá se, že by zastupitelstvo mělo přijímat další usnesení. 
 
p. Vyšohlíd – kdy bude mít město na účtu potřebné finanční prostředky. 
 
pí Pecháčková - zřejmě v červenci. 
 
Ing. Strnad – domnívá se, že by mělo zastupitelstvo přijmout usnesení. Paní Pecháčková by 

neměla rozhodovat o poskytnutí půjčky společnosti SMK z jiné půjčky. 
 
p. Vyšohlíd – souhlasí, aby zastupitelstvo schválilo uhrazení půjčky fi. SMK s.r.o.. 
 
Po proběhlé diskuzi se ZM rozhodlo o dané věci hlasovat. 
 
ZM/2005/06/117: ZM schvaluje uhrazení půjčky fi. SMK s.r.o. v souladu s usnesením 

ZM/2005/04/073 z kontokorentního úvěru města Králíky. 
Hlasování:11:0:0 (schváleno) 

 
Bc. Divíšek – kdy se bude obnovovat značení přechodů v ul. Moravská. 
 
Mgr. Krabec – není jisté, ŘSD nemá dostatek finančních prostředků. 
 
 
07. Vstupy zastupitelů 
 
MUDr. Špičková – existuje nějaký soupis změn do ÚP, na které se naráží při schvalování 

jednotlivých bodů.  
 
p. Juránek – koncept ÚP bude v listopadu letošního roku. Paní Nosková sleduje zápisy, kde 

jsou tyto změny zapsány. 
 
Mgr. Krabec – informoval o připravované optimalizaci sítě škol, jejichž zřizovatelem je 

Pardubický kraj.  
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- 16. 6. bude na krajském zastupitelstvu probíhat jednání o plánované silnici R 35. 
Rozhoduje se mezi dvěma variantami – jižní a severní. Každá z nich má svá pro a proti. 
Starostové měst a obcí severní části regionu se rozhodli podporovat severní variantu, která 
je blíže naší oblasti a která může napomoci rozvoji turistického ruchu v našem regionu.  
- modernizace  silnic na Králicku probíhá podle plánu, 18. 6. začne úplná uzavírka silnice 
Dolní Lipka – Mladkov. Upozorňuje na to, že úsek bude po dobu 10 dnů zcela 
neprůjezdný, výjimkou budou vozidla integrovaného záchranného systému. 
- dostavba benzínové stanice Králíky zdárně pokračuje – zřejmě bude dostavěna k 1. 7. 
2005. 
- situace v podaných žádostech o dotace pro město: ve Společném regionálním operačním 
programu jsme neuspěli s podanou žádostí na Evropský dům, dotaci jsme nezískali ani 
v případě Varovného systému ochrany obyvatelstva. Nadějně se naopak vyvíjí naše žádost 
v programu Interreg III A – Evropský dům. Na Ministerstvu pro místní rozvoj se 
rozhoduje v těchto dnech o možné dotaci pro regeneraci sídliště V Bytovkách.  

 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ve 22:23 hod. 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Karel Hlava         Pavel Kalianko 
 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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