
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 07 

konaného dne 12. července 2005 
 

Přítomní členové zastupitelstva města: 
 
Mgr. Dušan Krabec (1)    Jarmila Venzarová (9) 
Arnošt Juránek (2)     MUDr. Marie Špičková (10) 
Mgr. Jan Holčapek (12 od ZM/2005/07/121 č.3) Mgr. Jarmila Berková (11)  
Evžen Černý (4)     Pavel Kalianko (14) 
Josef Knettig (5) 
Antonín Vyšohlíd (7)     
Bedřich Novotný (8)      
 
Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   0  zdržel se hlasování,   x  nepřítomen 
 
Nepřítomní členové zastupitelstva města: nepřítomen:   

Ing. Roman Kosuk (3 od ZM/2005/07/121 č.12) 
z jednání omluven:   Mgr. Alena Krabcová (6) 
    Mgr. Karel Hlava (13) 
    Mgr. Zdeněk Němeček (15) 
 
Za MěÚ: 
Věra Kubíčková, Ing. Miroslav Bouška 
 
Program jednání: 
 

.  Zahájení a prezence 

.  Určení ověřovatelů zápisu 

.  Slib nového člena ZM  

.  Volba nového člena RM 

.  Zprávy z jednání rady města 

.  Hlavní jednání 
6.1. Majetkové operace  
6.2. Zápis finančního výboru z kontroly prověření hospodaření s majetkem 

Města Králíky, které se týká prodeje nemovitého majetku prostřednictvím 
realitní kanceláře. 

6.3. Zpráva o zabezpečení požární ochrany v roce 2004 na správním území 
města Králíky 

6.4. Zpráva o činnosti SMK s.r.o. v souvislosti s podaným daňovým přiznáním 
za rok 2004 

. Vstupy občanů  

. Vstupy zastupitelů 
 
01. Zahájení a prezence 

 
Starosta města Mgr. Krabec zahájil zasedání přivítáním přítomných členů. Takto byl program 
jednání schválen.  
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02. Určení ověřovatelů zápisu 

 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 14.5.2005 Mgr. Karel Hlava a p. Pavel Kalianko 
nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Jarmila 
Berková a pí Jarmila Venzarová. 
 
 
03. Slib nového člena ZM  

 
Mgr. Krabec – přivítal nového člena ZM p. Evžena Černého, který složil do jeho rukou slib 
nového člena ZM. Popřál mu hodně úspěchů v práci. 
 
 
04. Volba nového člena RM 

 
p. Vyšohlíd – navrhuje za nového člena RM p. Evžena Černého. 
 
ZM/2005/07/118: ZM schvaluje pana Evžena Černého za nového člena RM. 

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

+ + x x 0 x + + + - - + x + x 
 
Mgr. Berková – navrhuje za nového člena RM p. Bedřicha Novotného. 
 
ZM/2005/07/119: ZM schvaluje pana Bedřicha Novotného za nového člena RM. 

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

0 0 x - 0 x + 0 + + + + x + x 
 
Mgr. Berková – navrhuje, aby byla RM pověřená pracovat jen ve čtyřech. 
 
Mgr. Krabec – RM nemůže ze zákona fungovat pouze ve čtyřech lidech, její pravomoci by 
potom muselo převzít ZM, což by bylo na úkor operativního řešení záležitostí města.   
 
MUDr. Špičková – navrhuje za nového člena RM Mgr. Jana Holčapka. 
 
ZM/2005/07/120: ZM schvaluje pana Mgr. Jana Holčapka za nového člena RM. 

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 
 
Mgr. Krabec – popřál mnoho úspěchů novému členu RM. 
 
05. Zprávy z jednání rady města 

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

Juránek 
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p. Doubrava – na kterém jednání RM odstoupil p. Škarka. 
 
p. Juránek – na jednání RM ze dne 21. 6. 2005. Dle zákona může RM jednat, ale jen do 

nejbližšího jednání ZM, kde musí být zvolen nový člen RM.  
 
06. Hlavní jednání 
 

6.1. Majetkové operace 
 
6.1.01. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 532/2 v k.ú. Prostřední Lipka 
Obsah: O koupi pozemku o výměře 432 m2 požádali manželé Unzeitigovi za účelem rozšíření 

zahrady a scelení pozemků. Jedná se o pozemek na návsi, který byl z tohoto důvodu 
v minulosti oddělen. Dle odboru VTS se jedná o bývalé veřejné prostranství ve středu 
obce (územní plán). Dle odboru RR není ÚP zpracován, pozemek se nachází v centru 
obce. Dle odboru ŽP se jedná o prostor veřejné zeleně, dnes již z důvodu nedostatku 
finančních prostředků neudržovaný, prodej doporučuje. RM nedoporučila prodej. 

 
p. Křivohlávek – manželé Unzeitigovi chtějí rozšířit zahradu. 
 
Mgr. Krabec – s prodejem pozemku by počkal až po schválení ÚP. 
 
p. Juránek – tento pozemek je ve středu obce. 
 
p. Křivohlávek – střed pozemku je již dávno na jiném místě. 
 
Mgr. Berková – prodej by doporučila. 
 
p. Juránek – navrhuje prodej pozemku za 10 Kč/m2. 
 
ZM/2005/07/121: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 532/2 v k.ú. Prostřední 

Lipka za kupní cenu 10 Kč,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 9:1:1 (schváleno) 

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

0 + + + + x + + + + + x x - x 
 
6.1.02. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 741/3 v k.ú. Dolní Hedeč 
Obsah: O koupi pozemku o výměře 304 m2 požádali manželé Hubení za účelem přístupu 

k nemovitosti a scelení pozemku. Jedná se o pozemek – místní komunikaci. Dle odboru 
VTS pozemek slouží jako přístupová komunikace k pozemkům ve vlastnictví dalších 
osob. Dle odboru RR není ÚP zpracován, vzhledem k užívání komunikace jinými 
vlastníky pozemků nelze souhlasit s dělením pozemku. Odbor ŽP nemá připomínky. RM 
nedoporučila prodej. 

 
p. Hubený – pozemek není využíván jako komunikace.  
 
Mgr. Krabec – nyní se jedná sice pouze o záměr prodeje, ale je třeba zjistit skutečný stav 

věci přímo na místě. 
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p. Juránek – domnívá se, že pozemek již není využíván jako komunikace. Ale dle odboru 
VTS pozemek slouží jako přístupová komunikace k pozemkům ve vlastnictví dalších 
osob. 

 
Mgr. Krabec – navrhuje odložení projednání záměru prodeje na další jednání ZM. 
 
ZM/2005/07/122: ZM odkládá projednání bodu na příští jednání ZM. 

Hlasování:11:0:0 (schváleno) 
 
6.1.03. Prodej pozemků st.p.č. 96, 98 a p.p.č. 565, 567/1, 567/2, 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 504 m2 a p.p. mají výměru 1980 m2. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 46.910,-- 
Kč. 

ZM/2005/07/123: ZM schvaluje prodej pozemků st.p.č. 96, 98 a p.p.č. 565, 567/1, 567/2, 
572, 573/2 a 1359 vše v k.ú. Horní Lipka panu Lukáši Klímovi, Horní Lipka 132 za 
kupní cenu 46.910,-- Kč. 
Hlasování:10:0:1 (schváleno) 

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

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

6.1.04. 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. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
35,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 116.955,-- Kč. 

ZM/2005/07/124: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 609/1 v k.ú. Dolní Hedeč panu 
Janu Demlovi, Česká Třebová 352 za kupní cenu 116.955,-- Kč. 
Hlasování:10:0:1 (schváleno) 

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

+ + + + + x 0 + + + + x x + x 
 
6.1.05. Prodej 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. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena u st.p. 50,-- Kč a u p.p. 10,-- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 49.166,-- Kč. 

ZM/2005/07/125: ZM schvaluje prodej pozemků st.p.č. 25 a p.p.č. 39/5 v k.ú. Prostřední 
Lipka manželům Vladimíru a Milance Dvořáčkovým, Pardubice 91 za kupní cenu 
49.166,-- Kč. 

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

+ + + + + x + + + + 0 x x + x 
 
6.1.06. 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. ZM dne 
14.06.2005 odložilo tento bod na příští jednání ZM. 
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ZM/2005/07/126: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1297 v k.ú. Heřmanice u 
Králík za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
zveřejnit.  
 Hlasování: 11:0:0  (schváleno)  

 
6.1.07. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 129/1, 129/2, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4 a 139 v k.ú. 

Dolní Lipka 
Obsah: O koupi pozemků požádal pan Božoň za účelem scelení pozemků – lepší údržba a 

obhospodařování. Jedná se lesní pozemek o výměře 12603 m2. Dle odboru VTS se na 
pozemcích nenacházejí podzemní zařízení, jedná se o lesní pozemky, případný prodej by 
měl být včetně porostů. Dle odboru RR není ÚP zpracován, pozemky jsou v přírodním 
parku a NATURA. Odbor ŽP nesouhlasí s prodejem lesních pozemků z důvodu možnosti 
směny celku (viz. mapa) s Lesy ČR za účelem scelení lesního majetku města. RM 
nedoporučila prodej. 

ZM/2005/07/127: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 129/1, 129/2, 130/1, 
130/2, 130/3, 130/4 a 139 v k.ú. Dolní Lipka. 
 Hlasování: 9:2:0 (schváleno) 

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

+ + + - + x - + + + + x x + x 
 
6.1.08. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 514, 554 a st.p.č. 87 v k.ú. Horní Lipka 
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Heřmanovi za účelem údržby a užívání pozemků. 

Jedná se o pozemky o výměře 834 m2, st. pozemek má výměru 72 m2, žadatel má 
pozemky v pronájmu. Dle odboru VTS na pozemcích nejsou zařízení města, jedná se o 
neudržované pozemky u odbočky na Heřmanice. Dle odboru RR není ÚP zpracován, 
pozemky jsou na území přírodního parku, NATURA – ptačí oblast, blízkost toku – 
možný koridor ÚSES. Odbor ŽP 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. 

ZM/2005/07/128: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 514, 554 a st.p.č. 87 v k.ú. 
Horní Lipka za kupní cenu u p.p. 20,-- Kč/m2 a u st.p. 50,-- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 11:0:0  (schváleno) 

 
6.1.09. Úplatný převod pozemků st.p.č. 1557, p.p.č. 1073/1, 1073/2 a 1073/3 v k.ú. 

Králíky – revokace usnesení ZM/2004/11/209 
Obsah: ZM dne 12.10.2004 schválilo bezúplatný převod pozemků od Státního statku Smiřice, 

který nabídl městu převod těchto pozemků v k.ú. Králíky, a to s ohledem na charakter 
těchto pozemků. Jedná se o veřejné prostranství o výměře 221 m2, které město udržuje, a 
dále o zastavěnou plochu o výměře 4 m2. Pozemky jsou ve vlastnictví ČR s právem 
hospodaření pro Státní statek Smiřice, pozemky nejsou restitučně ohroženy a nepatří do 
správy PF ČR. Bohužel způsob převodu Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí zamítl (místo nabývací listiny město dokládalo prohlášení). 
V současné době připadá v úvahu pouze úplatný převod pozemků za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku. RM doporučila revokaci usnesení ZM/2004/11/209 a doporučila 
schválit úplatný převod pozemků. 

ZM/2005/07/129: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/2004/11/209 ze dne 12.10.2004 a 
schvaluje úplatný převod pozemků st.p.č. 1557, p.p.č. 1073/1, 1073/2 a 1073/3 vše 
v k.ú. Králíky od Státního statku Smiřice, s.p., na město Králíky za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku.  
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
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6.1.10. Směna pozemku p.p.č. 3204 za pozemky st.p.č. 1080 a p.p.č. 1295/8 v k.ú. Králíky  
Obsah: ZM schválilo záměr směny pozemku p.p.č. 3204 v k.ú. Králíky o výměře 6134 m2 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 a ve správě Středního odborného učiliště 
opravárenského, Králíky 427. Pardubický kraj sdělil MO, že o převod pozemku st.p.č. 
1080 v k.ú. Králíky si požádal Český zahrádkářský svaz Králíky. Jedná se o pozemek – 
zastavěnou plochu pod moštárnou. Ačkoli město od roku 2001 jednalo o směnu pozemků 
se SOU, vydal ředitel SOU souhlas s převodem pozemku i ČZS Králíky. V současné 
době Pardubický kraj eviduje 2 žádosti o převod pozemku st.p.č. 1080. Město rovněž 
v roce 2001 informovalo i ČZS o plánované směně pozemků. MO projednal celou 
záležitost s paní Cackovou, která projednala na členské schůzi ČZS možnost zrušení 
žádosti o převod pozemku na ČZS. Výbor ČZS jednomyslně odhlasoval, že trvá na 
žádosti o převod pozemku. RM nedoporučila vyjmout pozemek st.p.č. 1080 v k.ú. 
Králíky z plánované směny pozemků. 

 
Mgr. Krabec – pozemek, kde je moštárna, je dle územního plánu města určen pro bytovou 

výstavbu. Měli bychom tedy usilovat i o převod tohoto pozemku na město. 
 
p. Novotný – je budova moštárny postavena s řádným stavebním povolením? 
 
Bc. Kubíčková – stavba byla dodatečně povolena. 
 
ZM/2005/07/130: ZM schvaluje směnu pozemků st.p.č. 1080 a p.p.č. 1295/8 v k.ú. 

Králíky ve vlastnictví Pardubického kraje, ve správě Středního odborného učiliště 
opravárenského, Králíky 427, za pozemek p.p.č. 3204 v k.ú. Králíky ve vlastnictví 
města Králíky s tím, že cena pozemků se vzájemně započte. 
Hlasování: 2:2:7 (neschváleno) 

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

+ - 0 - 0 x 0 0 0 0 0 x x + x 
 
ZM/2005/07/131: ZM schvaluje směnu pozemku p.p.č. 1295/8 v k.ú. Králíky ve 

vlastnictví Pardubického kraje, ve správě Středního odborného učiliště 
opravárenského, Králíky 427, za pozemek p.p.č. 3204 v k.ú. Králíky ve vlastnictví 
města Králíky s tím, že cena pozemků se vzájemně započte. 
Hlasování: 7:0:3 (neschváleno) 

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

0 + 0 + 0 x + + + + x x x + x 
 
6.1.11. Majetkoprávní vypořádání místní komunikace v k.ú. Dolní Boříkovice 
Obsah: Na základě usnesení RM projednal MO s vlastníkem pozemků pod místní komunikací 

majetkoprávní vypořádání. Vlastník pozemků pan Myška – pozemky ve zjednodušené 
evidenci p.č. (240/4)EN o výměře 22 m2 a st.č. (32)GP o výměře 42 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice – souhlasí s prodejem za kupní cenu 10,-- Kč/m2 a u st.č. 50,-- Kč/m2, tj. 
2.320,-- Kč. RM doporučila majetkoprávní vypořádání, tj. nákup pozemků.  

ZM/2005/07/132: ZM schvaluje majetkoprávní vypořádání místní komunikace na 
pozemku p.p.č. 1470 v k.ú. Dolní Boříkovice, tj. nákup pozemků ve zjednodušené 
evidenci p.č. (240/4)EN a st.č. (32)GP v k.ú. Dolní Boříkovice od pan Oldřicha 
Myšky, Dolní Boříkovice 16 za kupní cenu 2.320,-- Kč. 
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
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6.1.12. Odepsání pohledávky za spol. REY servis s.r.o., Králíky 479 
Obsah: Finanční odbor předkládá ZM stanovisko k možnosti vymáhání pohledávky za 

společností REY servis, spol. s.r.o. Město Králíky eviduje pohledávku za jmenovaným 
dlužníkem, jejíž výši vyčísluje v částce 50.735,-- Kč. Na základě usnesení Krajského 
soudu v Hradci Králové se konkurz na majetek zrušil. Výtěžek zpeněžení majetku 
z konkursní podstaty nepostačoval ani k vypořádání pohledávek v první třídě, a tedy 
z něho mohly být kryty pouze náklady konkurzu a odměna správce konkurzní podstaty, 
případně nároky oddělených věřitelů. V každém případě naděje na vymožení pohledávky 
Města Králíky je po provedení konkurzu prakticky nulová. Právní zástupce města 
navrhuje, aby byla předmětná pohledávka buď jako pohledávka nedobytná odepsána 
nebo byl dluh na základě dvoustranného ujednání dlužníkovi prominut. RM doporučila 
odepsání pohledávky z důvodu nedobytnosti.  

ZM/2005/07/133: ZM schvaluje odepsání pohledávky za spol. REY servis s.r.o., IČ 
15030016, Králíky 479 ve výši 50.735,-- Kč, a to z důvodu nedobytnosti pohledávky. 
Hlasování: 8:0:3 (schváleno) 

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

+ + + + + x + 0 + 0 0 x x + x 
 
6.1.13. Prodej bytového domu čp. 265 na st.p.č. 144, st.p.č. 144 a p.p.č. 266/1 v k.ú. 

Králíky – revokace usnesení ZM/2005/04/054 
Obsah: ZM dne 12.04.2005 schválilo prodej bytového domu panu Vernerovi za kupní cenu 

395.800,-- Kč. Kupní smlouva nebyla podepsána a pan Verner dne 30. 06. 2005 oznámil, 
že odstupuje od záměru koupit uvedené nemovitosti.  

 V nejbližší době dojde k uvolnění bytu č. 3 o velikosti 1+1, II. kat. RM schválila byt 
neobsazovat a doporučila revokaci usnesení ZM a nemovitosti opětovně nabízet k prodeji 
s volným bytem.    

ZM/2005/07/134: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/2005/04/054 ze dne 12. 04. 2005 a 
schvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 265 na st.p.č. 144, st.p.č. 144 a p.p.č. 266/1 v 
k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 395.800,-- Kč a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 
Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 
6.2. Kontrola hospodaření s majetkem Města Králíky, které se 

týká prodeje nemovitého majetku prostřednictvím realitní 
kanceláře. 

 
p. Vyšohlíd – přednesl ZM zápis finančního výboru z kontroly prověření hospodaření 

s majetkem Města Králíky, které se týká prodeje nemovitého majetku prostřednictvím 
realitní kanceláře. Kontrolu provedli v měsíci květnu 2005 členové finančního výboru 
Antonín Vyšohlíd a JUDr. Milan Ježek a to v souladu s usnesením finančního výboru ze 
dne 24. 5. 2005  
Předmět kontroly: prodej nemovitostí prostřednictvím realitní kanceláře Stavoinvesta 
s.r.o. Ústí nad Orlicí a to č.p. 303 se stav.p.č. 332 a pozemkové parcely č. 332/2 a č.p. 447 
se stavební parcelou č. 593 a pozemkové parcely č. 651/14 vše v obci a k.ú. Králíky. 
kontrolované dokumenty: 
- Usnesení rady města a zastupitelstva města vztahující se k prodeji majetku, jež je 
předmětem kontroly 
- mandátní smlouvy s mandatářem realitní kanceláří Stavoinvesta s.r.o., Ústí nad Orlicí 
- kupní smlouvy na prodej kontrolovaných nemovitostí ze dne 6. 3. 2000 a 10. 10. 2000 
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- směrnice Města Králíky o prodeji domů a bytů z vlastnictví Města Králíky 
 
Finanční výbor získal dokumenty z majetkového odboru a provedl kontrolu nahlédnutím 
do příslušných listin či obdržel fotokopie usnesení a směrnic. Dále bylo čerpáno 
z písemného vyjádření vedoucí majetkového odboru Věry Kubíčkové, které k předmětu 
kontroly poskytla dopisem ze dne 27. 4. 2004 adresovaného předsedovi FO Antonínu 
Vyšohlídovi. 
Zjištění z kontroly : 
- prodej čp. 303 se stavební parcelou č. 332 a poz. parcely č. 332/2 byl realizován RK 
Stavoinvesta fakticky v rozporu s usnesením zastupitelstva města MZ/2000/08/102 ze dne 
21. 8. 2000 a usnesením MZ/2000/06/067ze dne 26.6.2000, kde zastupitelstvo schvaluje 
prodej manželům Sylvě a Eduardu Hudetzovi a panu Michaelu Hudetzovi, ve skutečnosti 
účastníky kupní smlouvy s Městem Králíky ze dne 10. 10. 2000 jsou pouze manželé Sylva 
a Eduard Hudetz 
- v kupní smlouvě ze dne 10.10.2000 se objevuje pouze odkaz na schválení 
zastupitelstvem ohledně prodeje p.p. č. 332/2, chybí odkaz na schválení prodeje čp. 303 se 
stavební parcelou č. 332 v k.ú. Králíky, v kupní smlouvě ze dne 6.3.2000 se neobjevuje 
vůbec odkaz usnesení zastupitelstva obce, které dispozici s majetkem obce schvaluje, 
shodně se v usnesení zastupitelstva obce č. MZ/2000/02/019 ze dne 21.2.2000 o prodeji 
č.p. 447 manželům Zimovým neobjevuje výše kupní ceny, za které se nemovitosti 
prodávají 
- Městská rada již 26. 4. 1999 projednává žádost manželů Revúsových, Králíky 281 za 
nabízenou cenou 950 000. -Kč, za kterou je nemovitost nakonec prodána v roce 2000, 
jejich nabídka je vzata na vědomí. Z tohoto pohledu se jeví, že město opět mělo zveřejnit 
záměr prodeje za sníženou cenu, která je shodná s již jednou cenou nabídnutou a umožnit 
tak občanům soutěž, aby nedošlo ke znevýhodnění občana a případnému poškození města 
z hlediska co nejvýhodnějšího zpeněžení majetku 
- finanční výbor je toho názoru, že pokud byl schválen záměr prodeje nemovitosti 
zastupitelstvem, nepodařilo se nemovitost prodat prostřednictvím realitní kanceláře a 
došlo ke snížení kupní ceny za níž měla RK hledat zájemce, bylo povinností nechat 
schválit zastupitelstvem nejen kupující, kteří projevili zájem o koupi prostřednictvím 
realitní kanceláře, ale též výši snížené kupní ceny, popřípadě záměr prodeje za nižší kupní 
cenu opětovně zveřejnit dle § 36a odst. 4 zákona č. 367/1990 Sb., zákona o obcích 
v platném znění 
- finanční výbor nezastává dvojí výklad, kdo by měl rozhodovat o záměru prodat, 
směnit nebo darovat nemovitý majetek v období let 1997-2000  či rozhodovat o výši a 
tedy i snížení kupní ceny. S ohledem na znění § 36a odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o 
obcích v platném znění, citujeme: “ Obecní zastupitelstvo rozhoduje o těchto 
majetkoprávních úkonech obce: 
“nabytí a převodu nemovitých věcí” a dále platí znění § 36/3 “ oprávnění rozhodovat 
o majetkoprávních úkonech obce uvedených v odstavcích 1 a 2 nemůže obecní 
zastupitelstvo svěřit obecní radě.” Kupní cena je jednou z podstatných podmínek vzniku 
kupní smlouvy a finanční výbor je toho názoru, že k potvrzení její změny tak, aby proces 
převodu nemovitosti byl perfektní a nenapadnutelný je oprávněno pouze zastupitelstvo 
obce. V daných případech o záměru prodeje rozhodlo vždy zastupitelstvo obce a tedy i o 
změně záměru, za kterou lze považovat změnu nabídkové ceny, mělo rozhodnout 
zastupitelstvo. 
- finanční výbor je toho názoru, že pokud  trvala spolupráce s realitní kanceláří déle než 
jeden rok, což v případě prodeje č.p. 303 bylo téměř 2 roky, došlo k výraznému snížení 
ceny nemovitostí z nabídkové ceny 1 800 000.-Kč až na 1 050 000.-Kč, mělo město 
využít spolupráce i dalších realitních kanceláří,popř. opakovaně přistoupit k další vhodné 
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formě inzerce,aby zcela nezpochybnitelně obhájilo prodej za sníženou cenu či mít ve 
smlouvě sjednanou podmínku zániku exkluzivity, přestože bylo možné smlouvu ve lhůtě 
šesti měsíců od data podpisu jednostranně zrušit kteroukoliv ze stran. Ke zrušení 
mandátních smluv však nedošlo, naopak byly prodlužovány. 
- s ohledem na informovanost zastupitelstva nelze však kontrolu těchto dvou případů 
hodnotit z hlediska, že by zastupitelstvo nebylo s konečným stanovením kupní ceny, za 
kterou byly nemovitosti prodány srozuměno, tedy prodej obou nemovitostí schválilo. 
V současné době je tento nedostatek z hlediska schvalovacího procesu kupní ceny 
nemovitostí odstraněn a je tedy věcí příslušných orgánů města namátkově kontrolovat, 
zda-li nedochází k porušení zákona a to i z pohledu co nejvýhodnějšího hospodaření 
s majetkem města, kam lze jistě prodej nemovitostí a to i bytů zařadit. Odpovědný 
pracovník za konečnou realizaci smlouvy musí zkontrolovat znění kupní smlouvy 
s usnesením zastupitelstva, které schvaluje prodej nemovitého majetku z hlediska 
souhlasu všech podstatných náležitostí, mezi něž náleží především osoby kupující. 
Finanční výbor předkládá svá zjištění k vyjádření příslušnému majetkovému odboru 
Města Králíky k vyjádření a po projednání závěrů kontroly předloží svá zjištění 
zastupitelstvu Města Králíky. 

 

Bc. Kubíčková – přednesla vyjádření MO k provedené kontrole prověření hospodaření 
s majetkem Města Králíky, které se týká prodeje nemovitého majetku prostřednictvím 
realitní kanceláře 
Vyjádření k postupu finančního výboru: Předmětem kontroly dle zápisu finančního 
výboru měl být prodej nemovitostí prostřednictvím realitní kanceláře Stavoinvesta s.r.o., 
Ústí nad Orlicí. Kontrola se však týkala pouze nemovitostí čp. 447 a čp. 303 v k.ú. 
Králíky, a to z roku 2000. Město Králíky prodalo prostřednictvím této realitní kanceláře 
více nemovitostí a spolupracuje s ní i nadále (např. prodej 449, čp. 93 Dolní Hedeč, čp. 
353, v současné době čp. 61 Prostřední Lipka, apod.). Dle sdělení předsedy finančního 
výboru se kontrola prodeje těchto dvou nemovitostí prováděla na základě podnětu 
předsedkyně kontrolního výboru, která v tomto směru také sama prováděla šetření. 
V této souvislosti si Vám dovoluji sdělit, že: Na základě § 119 odst. 3 písm. a) a b) zákona 
o obcích jedná v uvedených věcech finanční výbor nebo kontrolní výbor (jako celek) na 
základě vlastní iniciativy. Z § 118 odst. 3 plyne, že výbor jedná jako kolektivní orgán 
(podle tohoto ustanovení je usnesení výboru platné, jestliže s ním vyslovila souhlas 
nadpoloviční většina všech členů výboru). To však nevylučuje, aby v konkrétních 
případech byla vlastní kontrolní činnost prováděna jen některými členy výboru, nemůže 
se tak ale dít bez vědomí, resp. bez předchozího projednání a schválení takového postupu 
výborem jako celkem. Provádění kontrol „bez názoru výboru“, ať již předsedou nebo 
jiným členem výboru, není možné, neboť to vylučuje již zmíněné ustanovení § 118 odst. 3 
zákona o obcích.     
Pokud tedy předsedkyně kontrolního výboru prováděla aktivitu týkající se prodeje 
nemovitostí z majetku města prostřednictvím realitní kanceláře bez předchozího 
projednání a schválení takového postupu kontrolním výborem jako celkem, nečinila tak 
v souladu se zákonem o obcích a Pravidly pro kontrolní a finanční výbor.  
  
Pokud lze ale chápat podnět předsedkyně kontrolního výboru jako podnět od občana obce, 
stanoví zákon o obcích povinnost k jejich vyřizování orgánům obce. Finanční výbor není 
orgánem obce, ale orgánem zastupitelstva obce. Proto finanční výbor vyřizuje oznámení 
občana až tehdy, když mu to zastupitelstvo obce uloží. Popř. může výbor sám předložit 
zastupitelstvu návrh na provedení takové kontroly. Zastupitelstvo města Králíky tento 
úkol finančnímu výboru neuložilo. (zdroj: ASPI, zvukový záznam ze zasedání ZM, pravidla pro 
kontrolní a finanční výbor) 
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Vyjádření ke zjištěným skutečnostem:  
k prvnímu odstavci 

- Prodej nemovitosti čp. 303 na st.p.č. 332, st.p.č. 332 a p.p.č. 332/2 v k.ú. Králíky byl 
realizován prostřednictvím realitní kanceláře Stavoinvesta Ústí nad Orlicí, která 
spolupracuje s advokátní kanceláří JUDr. Josefa Filipa z Ústí nad Orlicí. Městské 
zastupitelstvo schválilo prodej nemovitosti manželům Hudetzovým a panu Hudetzovi ml., 
který od podpisu kupní smlouvy sám z vlastní vůle odstoupil. Tzn., že došlo ke zúžení na 
straně kupujících. Tímto však nebyl porušen právní předpis. 
Pozn. Jinak je to v případě změny kupujícího nebo při rozšíření na straně kupujícího. 
(kupní smlouva ze dne 10. 10. 2000, jejímž autorem je JUDr. Filip, stanovisko právního 
zástupce města) 
k druhému odstavci 
- Tzv. schvalovací doložka dle § 41 odst. (1) zákona o obcích je povinnou náležitostí 
listin až s účinností zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
V době prodeje obou nemovitostí platil zákon č. 367/1990 Sb. O tom, že byl převod 
nemovitosti schválen v souladu s tehdy platným zákonem o obcích, se dokládalo výpisem 
usnesení zastupitelstva. Výpis usnesení zastupitelstva byl povinnou náležitostí návrhu na 
vklad. Nebyl porušen právní předpis.    

(ASPI, sbírka listin u katastrálního úřadu, zákon o obcích č. 128/2000 Sb. a č. 367/1990 Sb.)   
- Odkaz na schválení zastupitelstvem ohledně prodeje p.p.č. 332/2 v k.ú. Králíky 
v kupní smlouvě ze dne 10. 10. 2000 byl uveden z důvodu, že prodej tohoto pozemku byl 
řešen nad rámec smluvního ujednání smlouvy mandátní č. 8047-P ze dne 27.10.1998 mezi 
městem a realitní kanceláří. O tento pozemek si kupující požádali až dodatečně. 
Z administrativních a finančních důvodu realitní kancelář vyhověla požadavku města a 
prodej zmíněného pozemku začlenila do kupní smlouvy. 
(usnesení MZ/2000/06/067, usnesení MZ/2000/08/102, smlouva mandátní ze dne 27. 10. 
1998) 
- Uvádění výše kupní ceny v usnesení zastupitelstva není nutnou náležitostí usnesení. 
Rozhodující je, zda zastupitelstvo mělo při rozhodnutí o prodeji dostatek informací (čtení 
z jednání MR, projednávaný bod prodeje na MZ), a že tyto dostatečné informace mělo 
nakonec potvrzuje i předposlední odstavec zápisu finančního výboru. Nebyl porušen 
právní předpis. 
-  Kupní ceny v usnesení neuvádějí např. obec Dolní Morava a město Lanškroun.  
(zápisy z MR, zápisy z MZ, Zápis ze Zastupitelstva města Lanškroun ze dne 25.02.2003, zápis ze zasedání 
Zastupitelstva obce Dolní Morava ze dne 05.11.2003, stanovisko právního zástupce města, přezkum 
hospodaření města za rok 2000) 
ke třetímu odstavci 
- Městská rada dne 29. 03. 1999 schvaluje snížení nabídkové kupní ceny u nemovitosti 
čp. 447 v Králíkách na 950.000,-- Kč. Za tuto nabídkovou kupní cenu je zveřejňována a 
nabízena přes realitní kancelář. Žádost manželů Revúsových ze dne 26. 04. 1999 (o měsíc 
později) je reakcí na toto snížení kupní ceny. Jejich žádost je směřována do realitní 
kanceláře a městu. Kupující z vlastní vůle však sdělují realitní kanceláři, že z finančních 
důvodů od záměru odstupují. Zastupitelstvo tedy nemělo o čem jednat.  
- Nemovitost čp. 447 v Králíkách se za nabídkovou kupní cenu 950.000,-- Kč nabízela 
v období od 29. 03. 1999 do 21. 03. 2000. O koupi nemovitosti za tuto nabídkovou kupní 
cenu mohl projevit zájem kdokoliv.  
(usnesení MR/1999/10/0101, usnesení MZ/2000/02/019, informace v realitní kanceláři) 
ke čtvrtému odstavci 
- Zákon o obcích ukládá povinnost zveřejnění záměru obce prodat, směnit nebo darovat 
nemovitý majetek, atd. po dobu nejméně 30 dnů (zákon č. 367/1990 Sb.) před 
rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu. 
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Z tohoto ustanovení zcela jednoznačně vyplývá povinnost obce „záměr“ zveřejnit, 
nicméně toto ustanovení obecního zřízení již dále neřeší, kdo má o záměru „prodat 
nemovitý majetek obce“ rozhodnout. Zastupitelstvu je podle zákona o obcích vyhrazeno 
rozhodování o majetkoprávním úkonu „nabytí a převod nemovitých věcí“. Z tohoto 
ustanovení obecního zřízení tedy vyplývá, že zastupitelstvu je vyhrazeno až rozhodování 
o majetkoprávním úkonu (tedy jeho schválení nebo neschválení), v našem případě tedy 
konečné rozhodnutí o prodání nebo neprodání nemovitosti. Naproti tomu hovoří obecní 
zřízení o „záměru obce prodat nemovitý majetek“, což však v žádném případě nelze 
ztotožnit s „rozhodnutím o převodu nemovité věci“. Záměr, tedy jakousi „myšlenku“, že 
nemovitost prodám, nelze ztotožňovat přímo s rozhodnutím o uskutečnění určitého 
majetkoprávního úkonu. Nebyl porušen právní předpis. 
- Zastupitelstvo v případě prodeje obou nemovitostí rozhodlo o záměru prodat tyto 
nemovitosti. Záměr prodeje byl vyvěšen tak, jak jej zastupitelstvo schválilo. Zákon o 
obcích požaduje pouze vypsání záměru a následně rozhodnutí orgánu na základě tohoto 
záměru. Procedurou vedoucí k vypsání záměru se nezabývá. Záměr tak, jak byl vypsán 
odpovídá usnesení zastupitelstva. Rada obce jako výkonný orgán obce se řídila usnesením 
zastupitelstva a konkretizovala formu prodeje. Samotné rozhodnutí o prodeji nemovitosti 
patří do výlučné pravomoci zastupitelstvu. Zastupitelstvo v dané věci činí tedy konečné 
stanovisko, což bylo naplněno. Nebyl porušen právní předpis.  
- Pokud tedy projevili zájemci zájem o koupi prostřednictvím realitní kanceláře, vždy 
byly seznámeni s aktuální nabídkovou kupní cenou (byla vždy zveřejňována), byla 
provedena prohlídka nemovitosti. Pokud svůj zájem o koupi nemovitostí nezrušili u obce 
nebo realitní kanceláře, byl prodej projednán v příslušném orgánu obce, tj. 
v zastupitelstvu obce.  
(ASPI, zákon č. 367/1990 Sb., stanovisko právního zástupce města, usnesení MR, MZ z let 1999 až 2000, 
informace v realitní kanceláři) 
k pátému odstavci 
- Viz. vyjádření ve čtvrtém odstavci. 
k šestému odstavci 
- Město Králíky navázalo spolupráci s realitní kanceláří Stavoinvesta Ústí nad Orlicí 
z těchto důvodů: 
• realitní kancelář nabízí nemovitosti na celém území ČR (tiskovina, Internet) 
• realitní kancelář je napojena na další realitní kanceláře na území ČR, které nabízí 
nemovitosti ve svých tiskovinách ve svých regionech 
• realitní kancelář nabízí nemovitosti v zahraničí 
• anonce na prodej nemovitostí včetně nabídkové kupní ceny realitní kanceláře byla 
široká, a to právě proto, aby se mohl majetek města daleko lépe zhodnotit 
• poplatek za takto rozsáhlou inzerci v případě neprodání nemovitosti je velmi nízký, ve 
srovnání s placenou 2 denní inzercí v novinách (např. Orlické noviny), v případě prodeje 
se inzerce neplatí. 
- Z výše uvedených důvodů Město Králíky neukončilo spolupráci s touto realitní 
kanceláří v případě prodeje obou nemovitostí.   
- A z výše uvedených důvodů Město Králíky spolupracuje i nadále s touto realitní 
kanceláří (v současnosti prodej čp. 61 Prostřední Lipka).   
- Ujednání o exkluzivitě v mandátní smlouvě ze dne 27. 10. 1998 je ujednání 
standardní, zavazuje město pouze k tomu, že po dobu platnosti této mandátní smlouvy 
neuzavře takovou souběžnou smlouvu s někým jiným. Což je logické. 
(informace z realitní kanceláře Stavoinvesta, mandátní smlouva ze dne 27. 10. 1998, usnesení MR z roku 
1999 až 2000) 
k sedmému odstavci 
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- Ze sedmého odstavce jednoznačně vyplývá, že zastupitelstvo při samotném rozhodnutí 
o prodeji obou nemovitostí učinilo v souladu s obecním zřízením tedy konečné stanovisko 
a rozhodovalo na základě dostatečných informací a svobodně tak rozhodlo.  
- Zároveň znění tohoto odstavce jednoznačně popírá vykonstruované a 
překrucující argumenty uvedené v předchozích odstavcích. 
k závěru zápisu 
„Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné 
působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je 
zastupitelstvo obce nevyhradilo“. 
 V současné době si Zastupitelstvo města Králíky vyhradilo svým usnesením 
ZM/2003/06/114 ze dne 10. 06. 2003 rozhodování o stanovení kupní ceny ve Směrnici o 
prodeji bytů, nebytových prostor a bytových domů z vlastnictví města.  
 Všechny úkony orgánů obce v souvislosti s prodejem nemovitostí čp. 303 a čp. 447 
v k.ú. Králíky byly však konány v souladu s obecním zřízením podle tehdy platných 
předpisů a postupů. Pokud finanční výbor v závěru uvádí, že se v současné době 
postupuje jinak, neznamená to, že se v minulosti postupovalo špatně. Nebyl porušen 
žádný právní předpis. Jelikož zápis neobsahuje zjištění, ve kterém by bylo jasně napsáno, 
zda bylo něco porušeno a dále právě v návaznosti na sedmý odstavec zápisu, lze 
konstatovat, že zápis je napsán tak, aby z něho vznikl dojem, že v případě prodeje obou 
nemovitostí došlo k netransparentnímu nebo podezřelému jednání orgánů obce a současně 
to zpochybňuje i práci majetkového odboru. Proti takovému zjištění se Majetkový odbor 
MěÚ ohrazuje! 
 

Ing. Strnad – domnívá se, že tato kontrola byla směřována hlavně na prodej nemovitosti 
bývalému starostovi Ing. Zimovi. Kontrolní výbor by měl kontrolovat usnesení tohoto 
zastupitelstva v tomto volebním období. 

 
Mgr. Krabec – kontrolní výbor pracuje na kontrole usnesení tohoto zastupitelstva. 
 
Bc. Kubíčková – požádala, aby zastupitelé přijali usnesení ve smyslu, zda MO pochybil nebo 

nepochybil.  
 
Mgr. Krabec – ve zprávě finančního výboru nezaznělo pochybení MO a proto není nutné 

přijímat takovéto usnesení. 
 
ZM/2005/07/135: ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru a vyjádření 

majetkového odboru. 
Hlasování: 8:1:1 (schváleno) 

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

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

6.3 Zpráva o zabezpečení požární ochrany v roce 2004 na 
správním území města Králíky 

 
Mgr. Krabec – přednesl zprávu o zabezpečení požární ochrany v roce 2004 na správním 

území města   Králíky.  
 - v roce 2004 zabezpečovalo Město Králíky ze svého rozpočtu pět jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obce (JSDHO), z toho dvě jednotky byly zařazeny do Plánu 
plošného pokrytí Pardubického kraje jednotkami požární ochrany (JPO). JSDH Králíky 
jako JPO II a JSDH Dolní Boříkovice - JPO V. Celkové finanční prostředky na požární 
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ochranu včetně dotací činily 343.740,-Kč. Město Králíky ze svého rozpočtu poskytlo 
264.010,-Kč.  
Přímé zabezpečení PO: Celková koncepce zabezpečení PO na našem území vychází 
z finančních možností rozpočtu Města Králíky a z daných podmínek v našem regionu. 
Základním článkem je stanice HZS s možností zásahu do 15 minut kdekoliv ve městě 
nebo v integrovaných obcích. HZS povolává k likvidaci požárů a dopravních nehod pouze 
JSDH Králíky. V jednotce drží neustále pohotovost jedno družstvo a v případě potřeby je 
připraveno během 5 minut k výjezdu. Podle zákona č. 133/1985, o požární ochraně, je 
povinností města zřídit a zabezpečit jednotku sboru dobrovolných hasičů. V roce 2000 
byly ustanoveny JSDH i ve 4 integrovaných obcích, bez ohledu na to, zda je město 
schopné ze svého rozpočtu vyhovět danému zákonu a vybavit jednotky potřebným 
materiálem včetně automobilní techniky. Skutečností také je, že okolní jednotky by 
nezvládly ani časové limity výjezdu, neboť většina členů dojíždí za prací mimo obec. 
Proto také došlo k 31. 12. 2004 ke zrušení JSDH v integrovaných obcích. Nadále zde ale 
působí sbory dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, které město nadále 
podporuje. Jednou z forem pomoci je pronájem objektů i hasičského vybavení. 
Zastupitelstvo města Králíky schválilo záměr jít cestou jedné kvalitně vybavené Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města Králíky. Pro rok 2005 byla určena na PO stejná částka 
jako v roce 2004. Vzhledem k zrušení 4 JSDHO v integrovaných obcích bude více peněz 
na dovybavení JSDH Králíky. Odbor vnitřních věcí využil možnosti a zažádal na Krajský 
úřad Pardubického kraje o dotace. Schválena byla dotace 100 000,-Kč na platy hasičů, 
kteří drží pohotovost a vyjíždějí k zásahu a také dotace 36 000,-Kč na zásahové obleky 
Fireman III. Z uvedené zprávy vyplývá, že zabezpečení PO ze strany Města Králíky je na 
dobré úrovni. Jsou podporovány i sbory dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska 
v integrovaných obcích mimo jiné i tím, že mají možnost podílet se na výdělečné činnosti 
při různých kulturních a společenských akcích.  

 
ZM/2005/07/136: ZM bere na vědomí zprávu o zabezpečení požární ochrany v roce 2004 

na správním území města Králíky. 
 Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 

 
6.4. Zpráva o činnosti SMK s.r.o. v souvislosti s podaným 

daňovým přiznáním za rok 2004 
 
Mgr. Krabec – informoval zastupitele o činnosti SMK s.r.o. v souvislosti s podaným 

daňovým přiznáním za rok 2004. Hospodaření firmy skončilo v období 7 – 12/ 2004 v 
mínusu. Ten byl dán jednak některými nutnými počátečními neopakovatelnými výdaji, 
jednak přechodem na zcela nový typ hospodaření. Je třeba velmi pozorně sledovat další 
vývoj hospodaření v SMK. 19.července proběhne jednání s p. Ing. Pokornou a p. 
Ponocnou o výsledcích hospodaření za první pololetí tohoto roku, které bude podrobeno 
detailnější analýze.  

 
p. Vyšohlíd – na příštím jednání ZM už budou známé bližší informace? 
 
Mgr. Krabec – ano,na jednání ZM v září již bude připravena bližší analýza. 
 
ZM/2005/07/137: ZM bere na vědomí informaci o činnosti SMK s.r.o. v souvislosti s 

podaným daňovým přiznáním za rok 2004. 
 Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
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07. Vstupy občanů  
 

p. Doubrava – zeptal se, zda má finanční výbor vytipovanou další nemovitost ke kontrole o 
způsobu prodeje. 

 
p. Vyšohlíd – ne, žádnou vytipovanou nemovitost finanční výbor nemá. 
 
p. Doubrava – domnívá se, že při kontrole prodeje nemovitosti se jednalo hlavně o osobu 

Ing. Zimy. Finanční výbor má jiné úkoly než kontrolovat usnesení zastupitelstva. Toto by 
měl dělat kontrolní výbor. Myslí si, že není dobře, aby předsedkyní kontrolního výboru 
byla manželka p. starosty. 

 
Mgr. Krabec – kontrolní výbor pracuje dobře. Souhlasí, že není dobré řešení, aby byla Mgr. 

Krabcová předsedkyní kontrolního výboru. 
 
Ing. Strnad – každý zastupitel může podat návrh na odvolání Mgr. Krabcové z postu 

předsedkyně kontrolního výboru. 
 
08. Vstupy zastupitelů 

 
p. Vyšohlíd – požádal zastupitele, aby úkolovali finanční výbor. 
 
Mgr. Holčapek – na minulém jednání upozorňoval na nezakrytý vchod do kanálu nad 

hřištěm, jak se v této záležitosti postupuje. Dále v případě střetu zájmu Mgr. Krabcové je 
možné přijmout usnesení, kterým ji zastupitelstvo odvolá z funkce. 

 
Mgr. Krabec - informoval o získání dotace na projekt „Evropského domu“ - celková hodnota 

díla asi 14.5 mil Kč, z toho až 75% bude hrazeno z prostředků EU. Současně se podařilo 
získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na regeneraci sídliště V Bytovkách – 
celkově asi 6 mil, ze státních financí hrazeno 70%. Obě dotace výrazně napomohou 
zlepšení vzhledu města. Dále informoval o zájezdu do partnerského města Villmar 
v Hesensku, jehož se zúčastnilo 43 občanů z Králík. Akce se velmi vydařila, naši partneři 
ve Villmaru se o nás starali velmi pozorně a nabídli nám zajímavý program.  
 

p. Vyšohlíd – všem přítomným doporučil zúčastnit se příští návštěvy města Villmar.  
 
Mgr. Krabec – poděkoval zastupitelům za vykonanou práci a popřál všem pěknou 

dovolenou. 
 
 
Starosta ukončil jednání ve 22:03 hod. 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 
          Mgr. Jarmila Berková              Jarmila Venzarová 
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…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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