
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 08 

konaného dne 13. září 2005 
 

Přítomní členové zastupitelstva města: 
 
Mgr. Dušan Krabec (1)    Jarmila Venzarová (9) 
Arnošt Juránek (2)     MUDr. Marie Špičková (10) 
Mgr. Jan Holčapek (3)    Mgr. Jarmila Berková (11)  
Evžen Černý (4)     Mgr. Karel Hlava (13) 
Josef Knettig (5)     Pavel Kalianko (14) 
Mgr. Alena Krabcová (6)    Mgr. Zdeněk Němeček (15) 
Antonín Vyšohlíd (7) 
Bedřich Novotný (8)  
 
Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   0  zdržel se hlasování,   x  nepřítomen 
 
Nepřítomní členové zastupitelstva města: nepřítomen:  Ing. Roman Kosuk (12) 
 
Za MěÚ: 
Bc. Věra Kubíčková, Bc. Jan Divíšek, Mgr. Bernard Urban,Miroslav Macháček 
 
Program jednání: 
 

01. Zahájení a prezence 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
03. Zprávy z jednání rady města 
04. Hlavní jednání 

 
4.1. Majetkové operace  
4.2. Školství na Králicku v souvislosti s Dlouhodobým záměrem vzdělávání v Pk 
4.3. Zpráva kontrolního výboru 
4.4. Obecně závazná vyhláška o místních záležitostech veřejného pořádku 

v souvislosti s chovem a držením psů v územním obvodu města Králíky 
4.5. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 
4.6. Zřizovací listina JSDHO Králíky 
4.7. Vývoj hospodaření SMK za období 04-12/2004 a 01-06/2005 
4.8. Návrh nového člena dozorčí rady SMK 

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

programu o body 4.2. Školství na Králicku v souvislosti s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání v Pk a 4.3. Zpráva kontrolního výboru. Takto byl program jednání schválen. 

 
 
02. Určení ověřovatelů zápisu 

 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 12. 7. 2005 Mgr. Jarmila Berková a pí Jarmila 

Venzarová nevznesly připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni 
MUDr. Marie Špičková a Mgr. Jan Holčapek. 

 
 
03. Zprávy z jednání rady města 

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

Juránek. 
 
 
04. Hlavní jednání 
 

4.1. Majetkové operace 
4.1.01. Prodej bytů oprávněným nájemcům v čp. 347 v Králíkách 
Obsah: Na základě usnesení ZM o záměru prodeje bytového domu zaslal MO nabídky na 

prodej bytů dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oprávněným 
nájemcům v bytovém domě čp. 347 v ul. Valdštejnova v Králíkách. Zájem projevili o 
koupi bytové jednotky č. 1 za kupní cenu 104.956,-- Kč, č. 2 za kupní cenu 78.605,-- Kč  
a č. 6 za kupní cenu 63.809,-- Kč. 

ZM/2005/08/138: ZM schvaluje prodej bytů č. 1, 2 a č. 6 v čp. 347 v ul. Valdštejnova v 
Králíkách dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to 
oprávněným nájemcům:  

• Jaroslav a Eva Krištofovi, Králíky 347 byt č. 1 a spoluvl. podíl ve výši 
212/1000 na st.p.č. 196 a společných částech domu za kupní cenu 104.956,-- Kč  

• Zdeněk Sedlačík, Králíky 347 byt č. 2 a spoluvl. podíl ve výši 159/1000 na 
st.p.č. 196 a společných částech domu za kupní cenu 78.605,-- Kč  

• Vlasta Pechanová, Králíky 347 byt č. 6 a spoluvl. podíl ve výši 129/1000 na 
st.p.č. 196 a společných částech domu za kupní cenu 63.809,-- Kč. 

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 
 
4.1.02. Prodej pozemků p.p.č. 316/1 a 315/3 v k.ú. Horní Lipka 
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Lučanovi za účelem užívání zahrady. Jedná se o 

pozemky o výměře 990 m2, pozemky jsou oploceny a žadatel je má v pronájmu.  Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
tj. 18.970,-- Kč. 

ZM/2005/08/139: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 316/1 a p.p.č. 315/3 v k.ú. Horní 
Lipka manželům Josefu a Soně Lučanovým, Horní Lipka 9, za kupní cenu   
18.970,- Kč. 
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 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 
 
4.1.03. 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. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena u p.p. 20,-- 
Kč/m2 a u st.p. 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 21.428,-- Kč. 

ZM/2005/08/140: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 514, 554 a st.p.č. 87 v k.ú. Horní 
Lipka manželům Pavlu a Daniele Heřmanovým, Bartoňova 845, Pardubice, za 
kupní cenu 21.428,-- Kč. 
 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 

 
4.1.04. Prodej 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. Záměr prodeje 
byl schválen a zveřejněn, kupní cena 10,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
3.362,-- Kč. 

ZM/2005/08/141: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1297 v k.ú. Heřmanice u Králík 
paní Janě Břečkové, Lužec 179 za kupní cenu 3.362,-- Kč. 
 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 

 
4.1.05. Prodej 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. Jedná se o bývalé veřejné prostranství ve středu obce. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 10,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
tj. 4.970,-- Kč. 

ZM/2005/08/142: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 532/2 v k.ú. Prostřední Lipka 
manželům Karlu a Petře Unzeitigovým, Králíky 608 za kupní cenu 4.970,- Kč. 

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 
 
4.1.06. Prodej 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. Přes pozemek vede kanalizace a vodovod, proto RM 
pozemek zatížila věcným břemenem – podzemní vedení kanalizace a vstup na pozemek 
za účelem oprav a údržby pro oprávněné město. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena 150,-- Kč/m2– ponížení kupní ceny o věcné břemeno ve výši 5.000,-- Kč, tj. 
177.700,-- Kč + náklady spojené s převodem, tj. konečná cena 187.780,-- Kč.  

ZM/2005/08/143: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 23/28 v k. ú. Králíky manželům 
Milanu a Dagmar Pipkovým, Rokytnice nad Jizerou 648, za kupní cenu        
187.780,- Kč. 

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 
 
4.1.07. Prodej pozemku p.p.č. 1024/50 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Fabián za účelem scelení pozemků. Jedná se o 

pozemek o výměře 96 m2, který žadatel užívá a má ho oplocen. Záměr prodeje byl 
schválen, zveřejněn, kupní cena 50,- Kč/m2+náklady spojené s převodem, tj. 11.239,- Kč. 

ZM/2005/08/144: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1024/50 v k.ú. Králíky, panu 
Zdeňku Fabiánovi, Králíky 675 za kupní cenu 11.239,-- Kč. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 
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4.1.08. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 240 v k.ú. Dolní Boříkovice 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Ptáčníkovi za účelem scelení pozemků. Jedná se 

o pozemek – zbořeniště o výměře 147 m2. Dle odboru VTS je pozemek těsně u místní 
komunikace, na pozemku nejsou zařízení ve vlastnictví města. Dle odboru RR není ÚP 
zpracován, jedná se o zbořeniště. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 50,-- Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem. 

ZM/2005/08/145: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 240 v k. ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
zveřejnit. 

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 
 
4.1.09. Záměr prodeje obsazeného bytu č. 3 v čp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách – 

revokace usnesení ZM/2005/06/096 
Obsah: ZM dne 14.06.2005 schválilo prodej obsazeného bytu paní Čeřenové za kupní cenu 

20.000,-- Kč. Kupní smlouva nebyla podepsána a paní Čeřenová dne 11.07.2005 
oznámila, že odstupuje od záměru koupit uvedenou nemovitost. RM doporučila revokaci 
usnesení ZM/2005/06/096 ze dne 14.06.2005 a doporučila 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 za nabídkovou 
kupní cenu 20.000,-- Kč. 

ZM/2005/08/146: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/2005/06/096 ze dne 14.06.2005 a 
schvaluje záměr prodeje obsazené bytové jednotky č. 3 v čp. 147 v ul. Pivovarská v 
Králíkách a spoluvl. podílu ve výši 143/1000 na st.p.č. 249 a společných částech domu 
vše v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 20.000,-- Kč a ukládá záměr zveřejnit. 

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 
 
4.1.10. Záměr prodeje volného bytu č. 5 v čp. 188 v Dolních Boříkovicích 
Obsah: Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 1+1 v čp. 188 v Dolních Boříkovicích, která 

není obsazena nájemníkem. S bytem se počítalo jako náhradní bydlení pro manžele 
Veselých, a proto RM schválila nezbytné stavební úpravy bytu. Vynaložené náklady 
(instalatérské a elektrikářské práce) činily 20.209,-- Kč. MO navrhuje nabídkovou kupní 
cenu 40.605,-- Kč povýšit o tyto vynaložené náklady, tj. na 60.814,-- Kč. RM doporučila 
prodej za nabídkovou kupní cenu 60.814,-- Kč. 

ZM/2005/08/147: ZM schvaluje záměr prodeje volné ho bytu č. 5 v čp. 188 v Dolních 
Boříkovicích a spoluvlastnického podílu ve výši 151/1000 na st.p.č. 221 a spol. 
částech domu vše v k.ú. Dolní Boříkovice za nabídkovou kupní cenu 60.814,-- Kč a 
ukládá záměr zveřejnit. 

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 
 
4.1.11. 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. ZM dne 12.07.2005 odložilo bod na příští jednání ZM. Dne 
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31.08.2005 doručil pan Vrábel nesouhlas s prodejem místní komunikace, jelikož je 
vlastníkem pozemků vedle této místní komunikace, a to pozemků p.p.č. 339/2, 355 a 
371/2 v k.ú. Dolní Hedeč. Ostatní pozemky vedle této komunikace (vpravo) má 
v pronájmu. Přečteno vyjádření pana Vrábela.  

ZM/2005/08/148: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 741/3 v k. ú. Dolní 
Hedeč. 

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 
 
4.1.12. Záměr směny pozemku p.p.č. 3204 za pozemek p.p.č. 1295/8 v k.ú. Králíky  
Obsah: ZM dne 12.07.2005 neschválilo směnu 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 uzavřel s Českým zahrádkářským svazem Králíky kupní smlouvu na 
převod pozemku st.p.č. 1080 v k.ú. Králíky (zastavěná plocha pod moštárnou).  
Nový návrh na směnu se týká pozemku p.p.č. 3204 v k.ú. Králíky o výměře 6134 m2 ve 
vlastnictví Města Králíky za pozemek p.p.č. 1295/8 v k.ú. Králíky o výměře 5841 m2  ve 
vlastnictví Pardubického kraje, ve správě Středního odborného učiliště opravárenského, 
Králíky 427 s tím, že se cena pozemků vzájemně započte. RM doporučila směnu 
pozemků.  

ZM/2005/08/149: ZM schvaluje záměr směny pozemku p.p.č. 3204 v k.ú. Králíky ve 
vlastnictví Města Králíky za pozemek p.p.č. 1295/8 v k.ú. Králíky ve vlastnictví 
Pardubického kraje, ve správě SOU opravárenského, Králíky 427 s tím, že se cena 
pozemků vzájemně započte, a ukládá záměr zveřejnit. 

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 
 
4.1.13. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod místními komunikacemi a pod 

silnicemi II. a III. třídy 
Obsah: Pardubický kraj nabízí územně samosprávným celkům spolupráci při řešení 

majetkového vypořádání pozemků cestou vzájemných směn dotčených pozemků, resp. 
vzájemným darováním. Pardubický kraj nabízí bezúplatně převést pozemky p.p.č. 2138/2 
o výměře 929 m2 v k.ú. Králíky a pozemek p.p.č. 840/7 o výměře 1423 m2 v k.ú. Červený 
Potok, které se nacházejí pod místními komunikacemi či pod chodníky ve vlastnictví 
města. Odbor VTS s tímto postupem souhlasí. RM doporučila bezúplatný převod 
pozemků.  

ZM/2005/08/150: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2138/2 v k.ú. Králíky 
a p.p.č. 840/7 v k.ú. Červený Potok od Pardubického kraje, Komenského náměstí čp. 
125, Pardubice, ve správě Správy a údržby silnic Pardubického kraje na Město 
Králíky. 

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 
 
4.1.14. Výkup nemovitosti čp. 461 v k.ú. Králíky  
Obsah: Dne 15.7.2005 bylo město Králíky při jednání s ŘSD Pardubice ohledně připravované 

studie „Úprava silnice I/43 v Králíkách“. Jedna z variant řeší umístění kruhového objezdu 
v místě stávajícího benzinového čerpadla. Z tohoto objezdu by byly napojeny silnice na 
Červenou Vodu, Vamberk, Hanušovice, vjezd do budoucího sídliště Na Výsluní a 
příjezdy k benzinovému čerpadlu, k prodejně COOP a případně k další velkoprodejně. 
V případě realizace by bylo vhodné, vzhledem k technickým parametrům objezdu, využít 
přilehlý pozemek a nemovitost čp. 461. Při ústním jednání s jedním ze spoluvlastníků 
bylo dohodnuto, že před prodejem nemovitosti vyčká na nabídku města, v případě, že o 
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nemovitosti bude mít zájem. Dle sdělení ŘSD není možné, aby tato organizace výkup 
provedla, ale v případě realizace by od města zastavěnou část odkoupila. Zbývající část by 
se vhodně upravila jako vstup do města, část by mohla být využita k rozšíření areálu 
SMK, s.r.o. Králíky. Na základě usnesení RM oslovil MO vlastníky nemovitostí – objekt 
bydlení čp. 461 na st.p.č. 649, st.p.č. 649 a p.p.č. 1046/4 v k.ú. Králíky – ve věci prodeje 
těchto nemovitostí. Za spoluvlastníky se vyjádřila paní Černohousová, která nabízí městu 
prodej nemovitostí za kupní cenu 550.000,-- Kč se splatností do 15-ti dnů po podpisu 
smlouvy. Dle MO lze nákup uskutečnit vzhledem k rozpočtu města až v roce 2006. RM 
nedoporučila nákup nemovitostí. 

ZM/2005/08/151: ZM neschvaluje nákup nemovitosti čp. 461 na st.p.č. 649, st.p.č. 649 a 
p.p.č. 1046/4 v k.ú. Králíky od spoluvlastníků paní Anny Černohousové, Králíky 660 
a pana Milana Machýla, Karviná 11/1607 za kupní cenu ve výši 550.000,-- Kč. 

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

+ + + + + 0 + + + + + x + + + 
 
4.1.15. Nákup spoluvlastnického podílu na st.p.č. 787/1 v k.ú. Králíky 
Obsah: Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na st.p.č. 787/1 v k.ú. Králíky. Pozemek 

má výměru 53 m2, jedná se o zastavěnou plochu pod garážemi v ul. Valdštejnova. Město 
v roce 2001 koupilo spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku a zároveň požádalo 
tehdejší Okresní úřad o převod garáží. Od roku 2001 probíhalo dodatečné projednání 
dědictví po vlastníkovi 1/2 st. pozemku. Na základě rozhodnutí Okresního soudu v Ústí 
nad Orlicí ze dne 21.07.2005 je vlastníkem spoluvlastnického podílu 1/2 na st.p.č. 787/1 
v k.ú. Králíky pan Josef Žižka, Králíky 489. Na základě usnesení RM projednal MO 
s panem Josefem Žižkou – novým vlastníkem spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na 
st.p.č. 787/1 v k.ú. Králíky smluvní podmínky nákupu. Pan Žižka souhlasí s prodejem 
spoluvlastnického podílu za kupní cenu 12.000,-- Kč s tím, že náklady spojené 
s převodem uhradí prodávající. RM doporučila nákup. 

ZM/2005/08/152: ZM schvaluje nákup spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na st.p.č. 
787/1 v k.ú. Králíky od pana Josefa Žižky, Králíky 489 za kupní cenu 12.000,-- Kč. 

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 
 
4.1.16. Bezúplatný převod dělostřelecké tvrze „Hůrka“ - aktualizace usnesení 

ZM/2004/03/052 
Obsah: MO na základě žádosti Ministerstva obrany, Sekce správy majetku předkládá ke 

schválení aktualizaci usnesení ZM/2004/03/052 ze dne 09.03.2004 týkající se 
bezúplatného převodu dělostřelecké tvrze „Hůrka“ na Město Králíky. RM doporučila 
aktualizaci usnesení a zároveň RM k tomu uložila starostovi města podat aktualizovanou 
žádost Ministerstvu obrany o převod, poskytnout Ministerstvu obrany spolupráci při 
přípravě převodu a v případě schválení převodu vládou ČR předložit zastupitelstvu úplný 
text návrhu darovací smlouvy ke schválení. 

ZM/2005/08/153: ZM aktualizuje usnesení ZM/2004/03/052 ze dne 09.03.2004 a 
schvaluje nabytí nepotřebného vojenského majetku dělostřelecké tvrze „Hůrka“, a 
to objektů: – K – S 10 (VEČ 172) na st.p.č. 234 a 235 v k.ú. Prostřední Lipka – K – S 
11 (VEČ 173) na st.p.č. 236 v k.ú. Prostřední Lipka – K – S 12 (VEČ 171) na p.p.č. 
599/3 a 599/4 v k.ú. Prostřední Lipka – K – S 13 (VEČ 169) na st.p.č. 233 v k.ú. 
Prostřední Lipka, to vše zapsané LV č. 344, vedeného u KÚ Pardubického kraje, KP 
Ústí nad Orlicí, a – K – S 12A (VEČ 170) na st.p.č. 1594, 1595, 1596 a p.p.č. 1928, 
1919 a 1918/2 v k.ú. Králíky, zapsaný na LV č. 53, vedeného u KÚ Pardubického 
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kraje, KP Ústí nad Orlicí, do vlastnictví Města Králíky darovací smlouvou podle 
zákona č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a 
majetku, s nímž je příslušné hospodařit MV, z vlastnictví ČR na územní 
samosprávné celky.  

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 
 
4.1.17. Prodej pozemků p.p.č. 286/29, 284/4 a 285/2 v k.ú. Dolní Lipka – revokace 

usnesení ZM/2004/07/099 
Obsah: ZM dne 11.05.2004 schválilo prodej pozemků společnosti PREXIM DIESEL za kupní 

cenu 425.219,-- Kč. Bohužel do dnešního dne nebyla ze strany společnosti kupní 
smlouva podepsána. Společnost v minulosti žádala o snížení kupní ceny, ale ZM snížení 
neschválilo. Společnost telefonicky sdělila, že za tuto kupní cenu o pozemky nemá 
zájem. RM doporučila revokaci usnesení.  

ZM/2005/08/154: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/2004/07/099 ze dne 11.05.2004 z 
důvodu odstoupení společnosti PREXIM DIESEL, s.r.o., IČ 15062651, Hradec 
Králové od koupi pozemků p.p.č. 286/29, 284/4 a 285/2 v k.ú. Dolní Lipka. 

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 
 
4.1.18. Prodej pozemků st.p.č. 14/2, p.p.č. 125/2 a p.p.č. 127/2 v k.ú. Dolní Boříkovice – 

revokace usnesení ZM/2005/06/098 
Obsah: ZM dne 14.06.2005 schválilo prodej pozemků manželům Urbanovým za kupní cenu 

12.222,-- Kč. Kupní smlouva nebyla podepsána a paní Urbanová dne 07.07.2005 
oznámila, že odstupuje od záměru koupit uvedené nemovitosti, a to z důvodu finančních. 
Na náklady spojené s převodem byla paní Urbanová dopředu upozorněna. 

 Pozemky jsou žadateli užívány a v minulosti si požádali o koupi pozemků z důvodu 
realizace stavby pilnice, po vydání souhlasu se stavbou však žádost zrušili a pozemky si 
ani nepronajali. Zároveň správní řízení na stavbu pilnice nebylo ukončeno. Pokud nebude 
odboru RR předložena listina prokazující vlastnické nebo jiné právo k pozemku, nevydá 
odbor RR územní rozhodnutí, a tím stavbu pilnice nedokončí. Kupní smlouvu podepsat 
kupující nemusí, ale pokud chtějí stavbu pilnice zrealizovat musí předložit listinu 
prokazující vlastnické nebo jiné právo k pozemku (např. nájemní smlouvu – v minulosti 
také neuzavřeli po vydání souhlasu). RM proto nedoporučila revokaci usnesení. 

ZM/2005/08/155: ZM neschvaluje revokaci usnesení ZM/2005/06/098 ze dne 14.06.2005. 
 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 

 
4.1.19. Úplatný převod pozemků p.p.č. 1833/1, 1833/2 a 1833/3 v k.ú. Králíky 
Obsah: Jedná se o pozemky o celkové výměře 3093 m2, které jsou ve vlastnictví 

Pozemkového fondu ČR. Na pozemcích je ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně. Na 
sousedním pozemku st.p.č. 1198 v k.ú. Králíky je stavba vodojemu ve vlastnictví města. 
Dle odboru VTS se jedná o pozemky kolem vodního zdroje pro voj. muzeum. Přes 
pozemky budou vést dle územního rozhodnutí inž. sítě pro voj. muzeum. Dle odboru RR 
se pozemky nachází mimo řešené území zpracovaného ÚP SÚ Králíky. Přes pozemky 
jsou územním rozhodnutím o umístění stavby pro vojenské muzeum vedeny inž. sítě – 
kanalizace, voda, plyn. PF ČR dal souhlas s uložením sítí, uložení sítí v majetku města 
lze ošetřit také smlouvou o věcném břemeni. RM nedoporučila požádat o úplatný převod 
pozemků a doporučuje uložení inž. sítí ošetřit smlouvou o věcném břemeni.    

ZM/2005/08/156: ZM neschvaluje požádat o úplatný převod pozemků p.p.č. 1833/1, 
1833/2 a 1833/3 v k.ú. Králíky od Pozemkového fondu ČR na Město Králíky a 
doporučuje RM ošetřit uložení inženýrských sítí v majetku Města Králíky smlouvou 
o věcném břemeni. 
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 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 
 
Mgr. Krabec – navrhl přesunutí bodů 4.4. Obecně závazná vyhláška o místních záležitostech 

veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů v územním obvodu města 
Králíky,4.5. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, 4.6. Zřizovací listina 
JSDHO Králíky před body 4.2. Školství na Králicku v souvislosti s Dlouhodobým 
záměrem vzdělávání v Pk a  4.3. Zpráva kontrolního výboru. 

 
 

4.4. Obecně závazná vyhláška o místních záležitostech 
veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů 
v územním obvodu města Králíky 

 
p. Macháček - OVV předkládá zastupitelstvu města nově zpracovanou vyhlášku, ve které jsou 

zapracovány změny plynoucí z kontroly provedené dne 2. 8. 2005 pracovnicí MV 
oddělení dozoru Pardubice. Oproti znění původní vyhlášky je z textu vypuštěno 
následující: v Čl. 3 odst. 1 písm. b) (původní znění) do zdravotnických zařízení – chybí 
zákonné zmocnění, dále byla vypuštěna písm. c) a d) Čl. 3 odst. 1, a to z důvodu, že 
uvedená omezující opatření jsou skutkovou podstatou přestupků proti veřejnému pořádku, 
a to ve smyslu ustanovení § 47 zákona o přestupcích, a tudíž jsou nadbytečná.   

ZM/2005/08/157: ZM schvaluje obecné závaznou vyhlášku města Králíky č. 4/2005 o 
místních záležitostech veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů v 
územním obvodu města Králíky. 

 Hlasování: 13:0:0  (schváleno, Mgr. Krabcová nehlasovala) 
 
 

4.5. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 
 
p. Macháček - OVV předkládá zastupitelstvu města nově zpracovanou vyhlášku, ve které je 

zapracována změna, plynoucí z kontroly provedené dne 2. 8. 2005 pracovnicí MV 
oddělení dozoru Pardubice. Oproti znění původní vyhlášky, je z Čl. 4 odst. 4 nové 
vyhlášky vypuštěna poznámka pod čarou: *Poznámka k tabulce: Trvalé užívání veřejného 
prostranství je možné pouze mimo centrální zónu města na prostranstvích vyznačených 
v mapách, v příloze této vyhlášky. – dle nálezu kontrolního orgánu je tato formulace 
v rozporu se zákonem. Obec může ze zákona o místních poplatcích stanovit sazbu 
místního poplatku za užívání veřejného prostranství, ale nemůže zakázat jeho užívání. 

ZM/2005/08/158: ZM schvaluje obecné závaznou vyhlášku města Králíky č. 3/2005 o 
místních poplatcích. 

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 
 
 

4.6. Zřizovací listina JSDHO Králíky 
 
p. Macháček - OVV předkládá zastupitelstvu města úpravu zřizovací listiny organizační 

složky Města Králíky – Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Králíky. 
Zřizovací listina je upravena a doplněna tak, aby po obsahové stránce splňovala příslušné 
náležitosti a obsahovala zákonné náležitosti. 

ZM/2005/08/159: ZM schvaluje novou zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce (JSDHO) Králíky, a to s platností od 1. 10. 2005, kdy tato zřizovací 
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listina k uvedenému datu nahrazuje a ruší stávající zřizovací listinu schválenou viz. 
usnesení č. ZM/2001/01/017 ze dne 22. 1. 2001 a platnou od 1. 1. 2001. 

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 
 
 

4.2. Školství na Králicku v souvislosti s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání v Pk 

 
Mgr. Krabec – přednesl zastupitelům možnosti řešení situace, která by mohla nastat realizací 

záměrů kraje, jako zřizovatele SOU a gymnázia v Králíkách, definovaných v dokumentu s 
názvem „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém 
kraji“. Prezentoval zastupitelům demografický vývoj narozených dětí i stávající stavy 
žáků na gymnáziu a základních školách ve městě a v Červené Vodě. Přednesl varianty 
možností slučování škol, tak aby zůstalo zachováno Gymnázium Králíky. Současná 
situace středního odborného učiliště již není kritická. 

 
PaedDr. Krsek – čtyřleté gymnázium se v Králíkách neudrží, je nutné usilovat o osmileté. 

Rušení nebo snižování počtu tříd gymnázia bude znamenat velký úbytek pracovních míst. 
 
Mgr. Berková – varianta sloučení gymnázia a SOU se jí zdá průchodnější než spojení 

gymnázia se ZŠ. 
 
Bc. Divíšek – varianta gymnázium+SOU je vhodnější, a to z důvodu, že hrozí při další 

optimalizaci zrušení SOU. Staví se za možnost vzniku tzv. licea. 
 
Mgr. Krabec – tímto by se spojily dvě školy na dvou protilehlých pólech kvality vzdělávání 

a zaměření by bylo více odborné a nenahrazovalo by gymnázium jako přípravu na 
studium na vysoké škole. 

 
p. Černý – pokud se gymnázium zruší bude velmi obtížné jej znovu otevřít. 
 
Ing. Strnad – nesouhlasí s rušením osmiletého gymnázia, město se musí postavit za jeho 

udržení. 
 
Ing. Tóth –rada Pk bude o tomto jednat 12. října, ještě není rozhodnuto o zrušení gymnázia 

nebo jeho útlumu. Nedomnívá se, že je nutné v tuto chvíli jednat o možnostech slučování 
škol. ZM by mělo přijmout usnesení, ve kterém nesouhlasí s rušením nebo útlumem. 

 
p. Juránek – mluvit o možnostech co bude jestli se kraj rozhodne jinak než zachovat celé 

osmileté gymnázium je v tuto chvíli nutné. Zastupitelé již budou zasvěceni do problému a 
mohou nad ním přemýšlet. Až přijde chvíle, kdy budeme muset navrhnout nějaké řešení, 
budeme připraveni. V tuto chvíli je však nutné říci rozhodné „Ne“. V tomto duchu navrhl 
text usnesení, o němž se hlasovalo v závěru projednávání tohoto bodu. 

 
Mgr. Hejkrlík – Pardubický kraj se snažil utajit dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji. O tom svědčí i fakt, že byl rozeslán na školy 
dne 27. 7. a námitky měly být odeslány do 12. 8. 
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p. Novotný - pokud dojde ke zrušení středních škol na Králicku, dojde i k velkému odlivu lidí 
z Králík. 

 
Mgr. Němeček – spíše by uvažoval o zrušení jedné ZŠ než gymnázia. Gymnázium by se 

mělo snažit dostat sem i děti z větší dálky např. ze Štítů. 
 
Mgr. Krabec – v sobotu se koná akce „Dny Pardubického kraje“ a u té příležitosti přijede 

velká část Rady Pk o den dříve, aby se sešla na tzv. výjezdním zasedání. Hlavním 
tématem jistě budou střední školy na Králicku. 

 
Mgr. Hejkrlík – gymnázium pozvalo radní a zastupitele Pk na Den otevřených dveří 

Gymnázia Králíky. Do této chvíle nepotvrdil účast žádný radní. 
 
Mgr. Krabec – v pátek potvrdilo účast 7 z 9 radních. Omluvila se pí Málková a p. Línek. 
 
Ing. Strnad – obává se, aby nebylo málo schvalovat takto obecné usnesení. 
 
Mgr. Krabec – pokud bude potřeba , bude svoláno mimořádné jednání ZM. 
 
Mgr. Berková – jednání by mělo probíhat i s okolními obcemi. 
 
Mgr. Krabec – na pátek 16. 9. je svoláno jednání starostů Králicka v Mladkově právě na toto 

téma. 
 
p. Juránek – zopakoval návrh na usnesení: 
 
ZM/2005/08/160: ZM apeluje na Radu Pardubického kraje, aby důkladně zvážila 

všechny kroky vedoucí k omezení či likvidaci středoškolského vzdělávání na 
Králicku. S odvoláním na politicky deklarovanou podporu strukturálně postiženým 
regionům nesouhlasí se závěry „Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji“ ve vztahu k osmiletému Gymnáziu 
Králíky a SOU Králíky a žádá zachování obou těchto středních škol. 

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno) 
 
 

4.3. Zpráva kontrolního výboru 
 
Mgr. Krabcová – přednesla ZM zprávu o revizi plnění usnesení RM za rok 2003 a 2004. 
 
ZM/2005/08/161: ZM bere na vědomí předložení zpráv o revizi plnění usnesení RM za 

rok 2003 a 2004. 
 Hlasování: 13:0:0  (schváleno, Mgr. Karel Hlava nehlasoval) 

 
Mgr. Krabcová - přednesla ZM zprávu kontrolního výboru ze dne 8. 9. 2005. 
 
Mgr. Krabec – požádal o vyjádření právního zástupce města Mgr. Urbana k případu prodeje 

nemovitého majetku prostřednictvím realitní kanceláře Stavoinvesta, s. r. o., Ústí nad 
Orlicí v případě prodeje čp. 303 a  447. 
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Mgr. Urban – na průběhu prodeje nemovitého majetku prostřednictvím realitní kanceláře 
Stavoinvesta s.r.o. neshledává nic zvláštního. Prodej proběhl standardním způsobem. 
Všechny zákonem uložené náležitosti byly dodrženy. 

 
Ing. Strnad – nesouhlasí se způsobem, jakým kontrolní výbor neustále kontroluje činnost 

minulého vedení města. Chování Mgr. Krabcové označil jako vyřizování si vlastních účtů 
s Bc. Kubíčkovou. 

 
Mgr. Holčapek – nesouhlasí se závěry popsanými ve zprávě kontrolního výboru   a 

vystoupením Mgr. Krabcové. Navrhl její odvolání z funkce předsedkyně kontrolního 
výboru. 

 
Mgr. Krabcová – kontrolní výbor byl pověřen touto kontrolou. Sděluje ZM své odstoupení 

z funkce předsedkyně kontrolního výboru a zároveň odstoupení celého kontrolního 
výboru. 

 
Mgr. Krabec – pokud odstoupení zbývajících členů má písemně, je možné i o tomto 

hlasovat. 
 
Mgr. Krabcová – odstoupení ostatních členů písemně nemá. 
 
Mgr. Krabec – pak by se o jejich odstoupení v jejich nepřítomnosti hlasovat nemělo. 
 
Mgr. Berková – navrhla pozměnění usnesení navrženého Mgr. Krabcovou, a to o „s 

výhradami“. 
 
Mgr. Krabec – pokud ZM bere zprávu na vědomí, znamená to pouze konstatování, že zpráva 

byla vypracována, což bylo kontrolnímu výboru uloženo. K vlastnímu obsahu zprávy se 
ZM musí vrátit po projednání s kontrolovanými odbory. Brát něco na vědomí s výhradami 
nemá smysl. 

 
ZM/2005/08/162: ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 8. 9. 2005 s 

výhradami. 
Hlasování: 6:6:2 (neschváleno) 

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

- 0 + - + + - + 0 + + x - - - 
 
ZM/2005/08/163: ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 8. 9. 2005. 

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

+ + - + 0 + + - + 0 - x + + + 
 
ZM/2005/08/164: ZM bere na vědomí odstoupení předsedkyně kontrolního výboru Mgr. 

Aleny Krabcové. 
Hlasování: 13:1:0 (schváleno) 

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

+ + + - + + + + + + + x + + + 
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4.7. Vývoj hospodaření SMK za období 01-06/2005 

 
Mgr. Krabec – daňová poradkyně Ing. Pokorná a paní Ponocná provedly kontrolu 

hospodaření ve společnosti Služby města Králíky, s.r.o. za první pololetí 2005. Společnost 
v tomto období hospodařila s prodělkem – 816.000,- Kč. RM uložila jednateli se písemně 
vyjádřit k závěrům kontroly hospodaření. Záporné hospodaření jde částečně na vrub 
jednorázových neopakovatelných nákladů při vzniku společnosti, které byly rozděleny do 
2 let, částečně jsou způsobeny nevyfakturováním služeb za osvětlení města (cca 380.000,- 
Kč). Reálný propad je tedy nižší.  

 
p. Langhans – přednesl ZM vyjádření k výsledku finanční kontroly za období 1–6/2005:  
 
Finanční kontrola byla provedena dle dostupných dokumentů vystavených a přijatých k datu 

30. 6. 2005, takže zcela nevystihují hospodaření společnosti, protože některé činnosti byly 
fakturovány po termínu 30. 6. 2005. Některé činnosti nebyly do uvedeného data od 
začátku roku fakturovány z důvodu nepřijetí kalkulace nákladů. Z uvedených důvodů se 
vedení společnosti rozhodlo tyto činnosti nevyfakturovat, aby byla prokázána oprávněnost 
požadavků na finanční odměnu. Jedná se především o veřejné osvětlení a provozování 
WC. 

Ke srovnání hospodaření SMK a Technických služeb je nutné si uvědomit, že TS nebyly 
povinny odvádět do rozpočtu Města platby za nájem areálu TS, ČOV a za nájem kotelen, 
celkově 2 565 507,- Kč.  Výše těchto nájmů dovoluje SMK provádět pouze drobné opravy 
svěřeného majetku .  

Vzhledem k tomu, že SMK byla založena jako servisní společnost Města, která má zajišťovat 
především služby pro Město, není společnost schopna vzhledem k rozsahu prováděných 
prací provádět služby pro ostatní odběratele ve větší míře, ale i tak byly v daném období 
výnosy za Město 6 644 423,- Kč a  ostatní 1 050 585,- Kč. 

Při porovnání mzdových nákladů za období 7 – 12/04 a období 1 – 6/2005 je nutné  
přihlédnout ke skutečnosti, že se jedná o odlišné období, protože v měsících 7 – 12/04 
nebyla prováděna zimní údržba komunikací, která je naopak hlavní náplní v období 1 – 
4/2005.  

Součástí zprávy jednatele bylo také hospodaření jednotlivých středisek. 
 
Mgr. Krabec – RM se v diskuzi vyjádřila, že spol. SMK musí do konce roku udělat vše pro 

to, aby její hospodaření bylo vyrovnané. 
 
p. Novotný – neuvažuje jednatel o jiném alternativním zdroji energie? 
 
Mgr. Krabec – vstupní náklady jsou velmi vysoké. 
 
p. Vyšohlíd – je předpoklad, že na konci roku bude spol. SMK na nule? 
 
p. Langhans – pokud město přistoupí na kalkulaci SMK v kapitole veřejné osvětlení, tak ano. 
 
p. Jungvirt – jak se projevilo hospodaření společnosti v návaznosti na sankce – pokuty? 
 
Mgr. Krabec – ve zprávě od Ing. Pokorné toto popsáno nebylo. 
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p. Jungvirt – pokuta byla zaplacena ze zisku společnosti, což má za důsledek okrádání města. 
 
Ing. Strnad – kontrolou zdravotní pojišťovny bylo zjištěno, že před dvěma lety v Klubu Na 

Střelnici špatně odvedl částku za zdravotní pojištění zaměstnance. Vzniklé penále zaplatil 
z vlastních peněz. 

 
p. Jungvirt – pokud někdo udělá chybu, měl by za ní nést i osobní odpovědnost. 
 
ZM/2005/08/165: ZM bere na vědomí vývoj hospodaření SMK za období 01-06/2005 a 

upozorňuje jednatele, aby do konce roku 2005 zajistil vyrovnané hospodaření 
společnosti. 

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

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

4.8. Návrh nového člena dozorčí rady SMK 
 
Mgr. Krabec – navrhl přesunutí tohoto bodu na příští jednání ZM, a to z důvodu, že mu není 

znám žádný zájemce na funkci člena dozorčí rady SMK.  
ZM/2005/08/166: ZM odkládá zvolení nového člena dozorčí rady spol. SMK s.r.o. na 

příští jednání ZM. 
 Hlasování: 13:0:0  (schváleno, Mgr. Alena Krabcová nehlasovala) 

 
 
05. Vstupy občanů  

 
p. Jungvirt – jak se vyvíjí případ ručení budovou radnice, vrácení státního příspěvku na 

sportovní areál a výběrové řízení na svoz odpadu 
 
Mgr. Krabec – V případě zástavy radnice se čeká na stání u krajského soudu, proběhne asi v 

půli měsíce října. Za nesplnění podmínek přidělení státní dotace v prvních letech 
budování ZŠ Moravská a přilehlého sportovního areálu město dostalo pokutu ve výši 
100 000,--Kč. Situaci ve vyhlášení výběrového řízení na svoz TKO vyřešilo dovážení 
odpadů na překladiště v Červené Vodě. Rýsuje se možnost, jak zajistit odvoz odpadu naší 
společností, a to i s použitím nové techniky. 

 
 
06. Vstupy zastupitelů 

 
pí Venzarová – lidé žijící v ulici V Bytovkách peticí požádali o úpravu silničního provozu 

v ulici V Bytovkách a o úplné zrušení pozemní komunikace za bytovkou čp. 662. 
Mgr. Krabec – v nejbližší době se rozjíždí rekonstrukce sídliště.  
p. Čuma – program regenerace byl schválen zastupitelstvem města. V ní se počítá, že ulice 

bude značena jako „Obytná zóna“. Se zrušením vjezdu do ul. V Bytovkách u čp. 662 se ve 
schváleném projektu počítá až ve druhé etapě. 

p. Vyšohlíd – domnívá se, že bylo špatné rozhodnutí, aby se na Cihelně neprodávalo pivo 
Holba. Bylo též málo stánků s nealkoholickými nápoji.  
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Mgr. Krabec – sponzory si domlouvají kluby vojenské historie. Každý rok byla na Cihelně 
Holba generálním sponzorem, a tak s tím bylo počítáno automaticky i pro letošek. 
Zlatopramen však nabídl větší sponzorský dar o této změně bylo město informováno až ve 
chvíli, kdy to již nebylo možné změnit. Pro příští roky to je velké ponaučení. 

p. Juránek – veřejně poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě celé akce. 
p. Divíšek – vedení města si na akci „Dny Pardubického kraje“ prosadilo pivovar Holbu. Dle 

plánů Pardubického kraje tu být neměl, a to z důvodu, že nesídlí v Pardubickém kraji. 
p. Novotný – upozornil na potřebu vybudování bezbariérového vstupu kolem ZŠ 5. května u 

schodiště vedle kolejí. V ul. Na křižovatce je dům s pečovatelskou službou a nejkratší 
cesta do města vede právě tudy. Mostek by potřeboval opravit zábradlí a most mezi 
ulicemi Dolní a Tovární by potřeboval opravit celou opěrnou zeď. Dále požádal, zda by 
nebylo možné vybudovat chodník podél železniční trati. Většina obyvatel Berlína si 
zkracuje cestu do města právě po kolejích. 

Mgr. Krabec – město není vlastníkem mostu. 
p. Juránek – dráhy mají ochranné pásmo, vybudování chodníku v průjezdném profilu kolejí 

není možné. Myslí si, že svah pod žlutou školou je moc prudký na vybudování 
bezbariérového zdolávání. 

MUDr. Špičková – upozornila na nevyhovující transformátor elektrického vedení v horní 
části Králík. 

p. Čuma – projedná s VČE. 
p. Černý – při konání velkých akcí je nedostatek veřejných WC. 
Mgr. Krabec – ve městě jsou veřejné záchodky, které jsou při konání akcí otevřené. 
p. Knettig – děje se něco nového v možnosti výstavby nového supermarketu? 
Mgr. Krabec – vedení města bylo nově osloveno dvěma zájemci, věc je dále v jednání. Bude 

předložena RM a posléze i ZM. Pozval zastupitele na akci „Dny Pardubického kraje“, 
která se koná v sobotu 17. září. Dne 8. října se bude konat Rallye Labe – trať závodu 
povede z dolní části Dolní Hedeče na Horní Orlici a odtud k cíli ve Zlatém Potoku. 

 
Starosta ukončil jednání v 00:14 hod. 
 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

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