
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 09 

konaného dne 11. října 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) 
Mgr. Alena Krabcová (6)    Pavel Kalianko (14) 
Antonín Vyšohlíd (7)    Mgr. Zdeněk Němeček (15) 
Bedřich Novotný (8) 
 
Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   0  zdržel se hlasování,   x  nepřítomen 
 
Nepřítomní členové zastupitelstva města: omluven: Josef Knettig (5) 

z části jednání omluven: Evžen Černý (4) 
nepřítomen:  Ing. Roman Kosuk (12) 

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

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

 
4.1. Školství na Králicku v souvislosti s Dlouhodobým záměrem vzdělávání v Pk 
4.2. Majetkové operace  
4.3. Obecně závazná vyhláška města Králíky – Požární řád 
4.4. Návrh nového člena dozorčí rady SMK 
4.5. Volba nového předsedy kontrolního výboru 
4.6. Psí azyl – Červená Voda 
4.7. Členství v dozorčí radě společnosti Ekola České Libchavy 
4.8. Program regenerace městské památkové zóny 2006 

 
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 přesunutí 

bodu 4.2. Školství na Králicku v souvislosti s Dlouhodobým záměrem vzdělávání v Pk 
před bod 4.1. Majetkové operace a zároveň rozšíření programu o body 4.7. Členství 
v dozorčí radě společnosti Ekola České Libchavy a 4.8. Program regenerace městské 
památkové zóny 2006 

 
ZM/2005/09/168: ZM schvaluje přednesený návrh programu jednání ZM č. 9. 

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

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

 
 
02. Určení ověřovatelů zápisu 

 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 13. 9. 2005 MUDr. Marie Špičková a Mgr. Jan 

Holčapek. nevznesly připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni 
Mgr. Alena Krabcová a Mgr. Zdeněk Němeček. 

 
ZM/2005/09/167: ZM schvaluje ověřovateli tohoto zápisu Mgr. Krabcovou a Mgr. 

Němečka. 
Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 

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

+ + + + x + + + + + + x + + 0 
 
 
03. Zprávy z jednání rady města 

 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl místostarosta p. Juránek. 
 
 
04. Hlavní jednání 
 

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

 
Mgr. Krabec – uvedl bod „Školství na Králicku v souvislosti se závěry dokumentu 

„Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji“. 
Znovu popsal důvody, které vedou k navrženému utlumení gymnázia z osmiletého na 
čtyřleté, tj. především malý počet dětí na Králicku.  Zdůraznil, že se od počátku hledalo 
řešení, které by umožnilo setrvání současného osmiletého gymnázia. S ním byli 
zastupitelé na minulém jednání i na pracovní schůzce podrobně seznámeni. Bohužel se 
ukázalo, že toto řešení není ekonomicky schůdné - město by muselo výrazně doplácet na 
mzdy pedagogům. Na závěr přednesl dopis adresovaný zastupitelům města, jehož součástí 
bylo i navrhované usnesení: „ZM Králíky, vědomo si složité situace způsobené 
demografickým vývojem na Králicku, akceptuje řešení navrhované Pardubickým krajem 
jako zřizovatelem Gymnázia Králíky, tedy utlumení školy na čtyřletou formu. ZM dále 
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deklaruje svůj rozhodný zájem na zachování stávající nabídky středoškolského vzdělávání 
na Králicku jako nezbytné podmínky pro jakýkoliv budoucí udržitelný rozvoj regionu.“ 

 
Mgr. Holčapek – Proč má ZM Králíky o tomto rozhodovat, když zřizovatelem gymnázia je 

kraj? 
 
Mgr. Krabec – ZM nerozhoduje, rozhoduje kraj. Ten preferuje verzi utlumující gymnázium, 

ale současně deklaroval, že pokud město najde jiné smysluplné řešení, bude ho 
akceptovat. Po 2 měsících práce na hledání jiné varianty jsme zjistili, že všechny možnosti 
byly vyčerpány a jiné řešení, které by současně neznamenalo výraznou finanční zátěž pro 
město, se nenašlo 

 
Mgr. Krabcová – Na minulém jednání ZM bylo již usnesení k tomuto tématu přijato. Proč 

má zastupitelstvo přijímat další usnesení, vzniklo nějaké nové usnesení Rady Pk? 
 
Mgr. Krabec – Žádné nové usnesení Rady Pk nevzniklo. Pokud Rada Pk schválí 

„Dlouhodobý záměr vzdělávání v Pk“, bude platit po dobu dalších 2 let a nebude se měnit. 
 
Mgr. Krabcová – Jaký průměr počtu žáků je nyní na gymnáziu? 
 
Mgr. Hejkrlík – Průměrný je pod 25 žáků. 
 
Mgr. Bílý – přednesl zastupitelům názor na záměr vzdělávání v Pk týkající se gymnázia. Trvá 

na zachování stávajícího osmiletého gymnázia v Králíkách a apeluje na to, že jakýkoliv 
další rozvoj regionu je svázán s existencí gymnázia v osmileté podobě. Čtyřletá forma 
povede k jeho zániku. 

 
Mgr. Berková – Počty jsou jednoznačné, dětí je málo. 
 
p. Vyšohlíd – Směrná čísla žáků jsou stejná u nás i v Pardubicích? 
 
Mgr. Krabec – Normativy, od nichž se odvíjí mzdové náklady, vycházejí z ministerstva 

školství, pro celou republiku platí stejná  nebo velmi podobná čísla. 
 
Bc. Divíšek – Zřizovatel může přispět na mzdové prostředky. 
 
Mgr. Hejkrlík – Počet 23 až 25 žáků je možné ufinancovat. 
 
Ing. Tóth – Situace na kraji není jednoznačná. Spousta měst a škol nesouhlasí s formou 

dlouhodobého záměru vzdělávání v Pk. Králíky se naopak chovají rezignovaně. A to i tím, 
že radní již mají na stole dnešní dopis králickým zastupitelům a návrh usnesení pana 
starosty. 

 
Ing. Strnad – Proč už mají radní Pk návrh usnesení? 
 
Mgr. Krabec – Dosud jsme prosazovali osmiletou formu. Protože úplně první a  původní 

varianta Pk byla zrušit Králíkách gymnázium úplně, jde o nyní to, aby zůstalo alespoň 
jako čtyřleté. Jde o osobní dopis starosty, nikoli o názor či usnesení celého zastupitelstva. 
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Ing. Strnad – Pan starosta rezignuje na možnost ponechání osmiletého gymnázia a dokládá to 
i tím, že již radním Pk zaslal svůj návrh na usnesení zastupitelstva. 

 
Mgr. Krabcová - přednesla protinávrh na usnesení: ZM s odvoláním na politicky 

deklarovanou podporu strukturálně postiženým regionům a krátkému časovému intervalu 
pro řešení tak závažného problému na Králicku nesouhlasí se závěry „Dlouhodobého 
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v PK“, tj. postupný přechod osmiletého 
na čtyřleté gymnázium a zároveň souhlasí se snížením počtu přijímaných žáků do prvního 
ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia. 

 
Mgr. Bílý – Čtyřleté gymnázium je postupná likvidace gymnázia. 
 
Mgr. Stejskal – Je gymnázium schopné uživit 20 studentů v ročníku? 
 
Mgr. Hejkrlík – 20 dětí v ročníku nelze ufinancovat. Nyní ve vyšších třídách je dětí i 29 

pokud to zprůměrňujeme, uživitelné to je. 
 
p. Pauk – Pokud se usnesete, že chcete osmileté gymnázium, může to snad znamenat zrušení 

gymnázia jako celku? Tedy přeskočení varianty čtyřletého gymnázia? 
 
Mgr. Krabec – Pravděpodobně ne. 
 
Mgr. Berková – Ze čtyřletého gymnázia může později vzniknout, budou-li děti, znovu 

osmileté. 
 
Mgr. Krabec – odmítá, že se město chová rezignovaně. Školství v Králíkách jsou spojené 

nádoby. Zachování osmiletého gymnázia bude mít výrazný dopad na základní školství. 
Protože jak základní školy, tak nižší stupeň gymnázia bojují o stejného žáka, dochází 
k devastaci základního školství, popisované v materiálech kraje. Přijímání až 40% žáků 
základních škol do gymnázia v budoucích letech rozhodně nepovede ke kvalitě gymnázia 
- krajský průměr je 10%.. Limitujícím a základním faktorem je malý počet dětí na 
Králicku. To vše bylo na předchozích setkáních se zastupiteli jasně čísly doloženo 

 
Mgr. Bílý – Zastupitelé a radní Pk jsou k tomuto rozhodnutí nejednotní. Přijetím návrhu na 

usnesení pana starosty to zastupitelům kraje jen ulehčíte. 
 
Mgr. Hejkrlík – Jak moc lze ovlivnit zastupitele kraje na zasedání zastupitelstva? 
 
Ing. Tóth – Zastupitelé jdou ovlivnit i přímo na zasedání zastupitelstva. 
 
p. Novotný – Rozhodnutí o utlumení gymnázia nepřísluší zastupitelstvu Králík. O jeho 

existenci musí rozhodovat kraj jako jeho zřizovatel. 
 
Mgr. Krabec – pokud se kraj rozhodne ponechat osmileté gymnázium, bude to špatné se 

zachováním základního vzdělávání, jehož zřizovatelem je město.  
 
Mgr. Berková – Nemůže kraj udělat výjimku v počtu žáků např. 15 a zbylé výdaje doplatit?  
 
Mgr. Krabec – Kraj má nastaveny své parametry, které již byly v našem případě výrazně 

sníženy. Pokud by kraj přesto udělal výjimku pro králické gymnázium, spustil by vlnu 
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dalších žádostí o výjimky, kterými by byl zavalen. Toto řešení, tedy přijímání menšího 
počtu žáků na gymnázium, je bohužel neudržitelné. Normativy pro počty žáků na 
gymnáziu vycházejí z počtu 29 žáků na třídu. Počet 25 je na hranici přežití. Při nižších 
počtech budou chybět prostředky na mzdy, až 1 mil Kč ročně, a na ty nám nikdo 
nepřispěje 

 
p. Jungvirt – Co se stane, pokud bude zachované osmileté gymnázium? 
 
Mgr. Krabec – Podle počtu narozených dětí na Králicku je zřejmé, že bude docházet 

k dalšímu vybírání žáků ze základních škol. Králické základní školy se sloučí v jednu, 
sníží se počet učitelů, ale bohužel u červenovodské základní školy by to mohlo znamenat 
existenční problémy.  

 
Mgr. Bílý – Odebráním šesti dětí z každé školy nedojde k likvidaci škol. 
 
Mgr. Kubíček – Počty dětí, které mohou jít ze základní školy na gymnázium, nejsou striktně 

dané. Dojde k situaci, že z jedné školy bude odebrán větší počet žáků, než je šest, a tím 
pádem bude daná škola v existenčním ohrožení. 

 
p. Černý – Počet dětí na příští rok je podobný s tím letošním. Mělo by se alespoň požádat o 

roční odklad. 
 
Mgr. Krabec – nesouhlasí, už  příští rok bude o dalších asi 19 dětí méně. Roční odklad nic 

neřeší, počty narozených dětí na Králicku jsou již od roku 1999 stabilně velmi nízké. 
Pokud se v ČR rodilo koncem 80. let 190.000 dětí, rodí se jich nyní jen kolem 90.000. To 
se projevuje i v Králíkách.  

 
Mgr. Němeček – navrhl protinávrh usnesení, shodné s tím minulým: 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. 

 
p. Juránek – navrhl protinávrh tohoto usnesení, který by byl kompromisním vyjádřením 

všech názorů, které zazněly: ZM i nadále deklaruje svůj rozhodný zájem na zachování 
stávající nabídky středoškolského vzdělávání na Králicku jako nezbytné podmínky pro  
budoucí udržitelný rozvoj regionu. 

 
Mgr. Hlava - navrhl nehlasovat o tomto bodu a nechat v platnosti usnesení z jednání ZM 13. 

9. 2005. 
 
Mgr. Krabec - protože byl návrh Mgr. Hlavy shodný s návrhem pana Mgr. Němečka, nechal 

podle Jednacího řádu ZM nejprve hlasovat o posledním návrhu usnesení p. Juránka s tím, 
že pokud bude usnesení přijato, o dalších návrzích se nehlasuje. 

 
ZM/2005/09/169: ZM i nadále deklaruje svůj rozhodný zájem na zachování stávající 

nabídky středoškolského vzdělávání na Králicku jako nezbytné podmínky pro 
budoucí udržitelný rozvoj regionu. 

Hlasování: 9:0:3 (schváleno, p. Černý měl nefunkční hlasovací zařízení) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + x x + + + + 0 0 x 0 + + 
 
p. Černý – požádal o opakování hlasování. 
 
ZM/2005/09/170: ZM i nadále deklaruje svůj rozhodný zájem na zachování stávající 

nabídky středoškolského vzdělávání na Králicku jako nezbytné podmínky pro 
budoucí udržitelný rozvoj regionu. 

Hlasování: 10:0:3 (schváleno, p. Černý již hlasoval) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

4.2. Majetkové operace  
 
p. Černý se z dalšího jednání omluvil. 
 
4.2.01. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 1179 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Zerzán za účelem majetkoprávního vypořádání 

pozemku pod kůlnou. Jedná se o zastavěnou plochu o výměře 16 m2. Dle odboru VTS je 
pozemek zastavěn stavbou kolny jiného vlastníka. Dle odboru RR je ÚP zpracován, 
v archivu dokumenty prokazující vlastnictví a realizaci stavby nenalezeny. RM 
doporučila prodej a navrhla kupní cenu 110,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2005/09/171: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 1179 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 110,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno) 
 
 
4.2.02. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 459/1 v k.ú. Horní Lipka 
Obsah: O koupi pozemku požádala paní Kutláková, Horní Lipka za účelem užívání zahrady, 

pozemek má žadatelka v pronájmu. Jedná se o pozemek o výměře 593 m2 a je oplocen.  
Dle odboru VTS je pozemek užívaný jako zahrada a tvoří funkční celek s hlavní stavbou.  
Dle odboru RR není ÚP zpracován. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 10,-- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2005/09/172: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 459/1 v k.ú. Horní Lipka 
za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno) 
 
4.2.03. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 777/1 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Látalovi. Jedná se o pozemek o výměře 23 m2 

pod stavbou garáže v ul. V Bytovkách. Dle odboru VTS je pozemek pod stavbou garáže. 
Dle odboru RR je ÚP schválen – stávající stavba zkolaudované garáže. Pozemek je 
v pronájmu někoho jiného, při převodu pozemku se bude řešit i převod stavby na 
žadatele. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 100,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. 
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ZM/2005/09/173: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 777/1 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 100,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

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

+ + + x x 0 + + + + + x + + + 
 
4.2.04. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 166 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Bartoníček za účelem legalizace stavby na pozemku. 

Jedná se o zastavěnou plochu pod čerpací stanicí podzemní vody o výměře 12 m2, okolní 
pozemky má žadatel v pronájmu. Odbor VTS nemá námitek k prodeji, doporučuje přístup 
ošetřit věcným břemenem. Dle odboru RR není ÚP zpracován, pozemek je v přírodním 
parku a NATURA. Odbor ŽP nemá připomínky. RM doporučila prodej a navrhla kupní 
cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2005/09/174: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 166 v k.ú. Heřmanice u 
Králík za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno) 
 
4.2.05. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 928/2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
Obsah: O koupi pozemku požádala paní Holubová ze účelem užívání zahrady. Jedná se o 

pozemek o výměře 380 m2, který žadatelka užívá. Dle odboru VTS pozemek tvoří 
funkční celek se stavbou na st.p.č. 111 v k.ú. Dolní Boříkovice. Dle odboru RR není ÚP 
zpracován. Odbor ŽP nemá k prodeji připomínky. RM doporučila prodej a navrhla kupní 
cenu 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2005/09/175: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 928/2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno) 
 
4.2.06. Záměr prodeje obsazeného bytu č. 5 v čp. 246 v Králíkách 
Obsah: Jedná se o bytovou jednotku o velikosti  2+1, ve II. n.p. v čp. 246 v ul. Na Příkopě 

v Králíkách. Oprávněný nájemce nevyužil přednostního práva na koupi bytu dle zákona 
č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. RM doporučila prodej bytové jednotky za 
nabídkovou kupní cenu 66.999,-- Kč. 

ZM/2005/09/176: ZM schvaluje záměr prodeje obsazené bytové jednotky č. 5 v čp. 246 v 
ul. Na Příkopě a spoluvlastnického podílu ve výši 323/1000 na společných částech 
domu a pozemku st.p.č. 106 vše v Králíkách za nabídkovou kupní cenu 66.999,-- Kč 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno) 
 
4.2.07. Nákup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 1091/4, 3016, 3017/4 a 

3017/6 v k.ú. Králíky 
Obsah: Paní Šrolerová nabízí městu k odkoupení spoluvlastnický podíl ve výši ½ na výše 

uvedených pozemcích za kupní cenu 20,-- Kč/m2. Jedná se o pozemky o celkové výměře 
93081 m2, druhým spoluvlastníkem pozemků je pan Kremlík. Dle odboru VTS se jedná o 
zemědělské pozemky, přes pozemky p.p.č. 3016 a 3017/6 v k.ú. Králíky vede 
vysokotlaká přípojka plynu. Dle odboru RR je ÚP zpracován, funkční využití - 
zemědělské pozemky protnuté budoucí přeložkou silnice I/43, další možné využití bude 
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v novém ÚP. Odbor ŽP nemá připomínky. RM nedoporučila nákup spoluvlastnického 
podílu na pozemcích. 

ZM/2005/09/177: ZM neschvaluje nákup spoluvlastnického podílu ve výši ½ na 
pozemcích p.p.č. 1091/4, 3016, 3017/4 a 3017/6 vše v k.ú. Králíky za kupní cenu 20,-- 
Kč/m2 od paní Věry Šrolerové, Klášterec nad Orlicí 153. 

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno) 
 
08. Dohoda o splácení dluhu 
Obsah: Pan Václavík Michal žádá o sepsání dohody o splácení dluhu. Pan Václavík dne 

03.10.2005 obdržel výzvu k převzetí bytu č. 11 v čp. 352 v ul. Příční v Králíkách. 
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je úhrada dluhů. Pan Václavík dluží společně a 
nerozdílně s paní Štěpánkou Václavíkovou na nájemném z bytu v čp. 148 v Králíkách 
částku 28.394,-- Kč + poplatek z prodlení 2,5 promile denně z dlužných částek do 
zaplacení, dále na nákladech řízení částku 16.742,-- Kč a na odpadech a poplatku za psa 
částku 3.484,-- Kč. Jelikož není pan Václavík schopen dluh uhradit najednou, žádá o 
schválení dohody o splácení dluhu, a to měsíčně ve výši 1.000,-- Kč počínaje měsícem 
listopadem 2005. V současné době probíhá exekuce na povinné. MO vzhledem k výši 
dlužné částky navrhl nedoporučit schválení dohody o splácení dluhu. RM schválení 
dohody doporučila.  

 
Mgr. Krabec – navrhuje neschválit dohodu o splácení dluhu s panem Michalem Václavíkem, 

a to z důvodu již probíhající exekuce. 
 
ZM/2005/09/178: ZM neschvaluje dohodu o splácení dluhu s panem Michalem 

Václavíkem, Králíky 265. 
Hlasování: 11:1:0 (schváleno) 

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

+ + + x x + + + + + + x - + + 
 
 
 
09. Nákup objektu čp. 364 na Velkém náměstí v Králíkách 
Obsah: Společnost Česká spořitelna, a.s., zahájila prodeje nemovitostí, které má ve 

vlastnictví. Prodej se týká také nemovitosti čp. 364 na Velkém náměstí v Králíkách. 
Česká spořitelna má záměr objekt prodat a část si zpětně pronajmout. Celková užitná 
plocha je 714 m2, z toho je pronajato 230 m2, budoucí leaseback České spořitelny je 207 
m2 a volná plocha je 277 m2. Ve třetím podlaží jsou 2 byty, z nichž jeden není obsazen.  

V objektu je pronajatý nebytový prostor v 1. n.p. a 1 byt ve 3. n.p. – roční nájemné 
82.020,-- Kč, předpokládané minimální nájemné za neobsazený byt – 17.696,-- Kč. 
Zpětný pronájem bankovní haly a zázemí ČS činí ročně – 207.200,-- Kč. Odbor VTS 
nemá připomínek. Vzhledem k tomu, že dojde k výstavbě kanalizace, bude nutné, aby 
vlastník zajistil oddělení odpadních vod. Pokud bude mít město zájem o objekt, tak podle 
podmínek prodeje do 30.10.2005 musí zaslat písemnou nabídku. RM pověřila starostu 
města jednáním se zástupci ČS o možném nákupu nemovitosti a projednání smluvních 
podmínek. 

 
Mgr. Krabec – V tuto chvíli se jedná pouze o projevení zájmu města o objekt. 
 
Bc. Divíšek – Objekt je dominantou městské památkové zóny. 
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p. Juránek – Pokud bude budova ve vlastnictví města, je možné lépe dosáhnout na státní 
dotace určené k obnově památek. 

 
Mgr. Krabec – Jediný technický problém je zatékání kolem komína a vlhčí sklepní prostory. 
 
p. Jungvirt – Objekt není v dobrém technickém stavu. Spousta zájemců od svého záměru 

ustupuje právě z tohoto důvodu. 
 
ZM/2005/09/179: ZM schvaluje úplatný převod nemovitosti čp. 364 na st.p.č. 223, st.p.č. 

223 a p.p.č. 244 vše v k.ú. Králíky od České spořitelny, a.s., Praha 4 na Město 
Králíky a ukládá starostovi města předložit ZM úplný text návrhu kupní smlouvy ke 
schválení. Zároveň ZM pověřuje starostu podat písemnou nabídku na koupi 
nemovitosti. 

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno) 
 
 
4.3. Obecně závazná vyhláška města Králíky – Požární řád 

 
p. Macháček –OVV předkládá ZM nově zpracovanou vyhlášku města – Požární řád města, 

ve které jsou zapracovány změny plynoucí z kontroly MV odboru dozoru a kontroly 
veřejné správy -  oddělení dozoru Pardubice. Oproti znění původní vyhlášky jsou z textu 
vypuštěny následující články: Čl. 3, Čl. 4 a Čl. 6, a to z důvodu nepřípustné citace zákona 
o povinnostech právnických a fyzických osob a dále výčtu povinností požární hlídky. 
Byly upraveny nebo odstraněny některé nevhodně použité legislativní zkratky v textu. 
Současně s těmito změnami proběhla aktualizace zdrojů požární vody uvedených ve 
vyhlášce a připojení nové přílohy č. 2 „Hydrantová síť města Králíky“, a to na základě 
provedeného přezkoušení funkčnosti jednotlivých hydrantů, které provedla 
specializovaná firma Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 

 
Mgr. Hlava – požádal o protokol od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 

a.s.. 
 
p. Macháček – Jsou uloženy na odboru VTS. 
 
ZM/2005/09/180: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 5/2005 – 

Požární řád města Králíky. 
 Hlasování: 12:0:0  (schváleno) 

 
 

4.4. Návrh nového člena dozorčí rady SMK 
 
Mgr. Krabec – p. Hlava oznámil své odstoupení z funkce v dozorčí radě SMK. 
 
Mgr. Hlava - musí odstoupit z důvodu změny zákona o služebním poměru – nemožnost 

účasti v dozorčích radách. 
 
Mgr. Krabec – zeptal se přítomných členů zastupitelstva, zda má někdo návrh na nové členy 

dozorčí rady SMK. 
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ZM/2005/09/181: ZM bere na vědomí odstoupení Mgr. Karla Hlavy jako člena dozorčí 
rady společnosti Služby města Králíky, s.r.o. a zároveň odkládá návrh na jmenování 
nových členů dozorčí rady SMK s.r.o. na příští jednání ZM. 

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

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

4.5. Volba nového předsedy kontrolního výboru 
 
Mgr. Krabec – dnes bylo písemně doručeno vzdání se členství v kontrolním výboru od p. 

Pavla Mačáta a p. Zdeňka Pohla. Je třeba zvolit nového předsedu kontrolního výboru a ten 
si poté vybere členy kontrolního výboru.  

 
ZM/2005/09/182: ZM bere na vědomí odstoupení členů kontrolního výboru p. Pavla 

Mačáta a p. Zdeňka Pohla. 
 Hlasování: 12:0:0  (schváleno) 

 
Mgr. Krabec – vyjmenoval zastupitele, kteří mohou být navržení do funkce předsedy 

kontrolního výboru: MUDr. Špičkovou, p. Novotného, pí. Venzarovou. Ostatní zastupitele 
jsou buď ve střetu zájmu nebo jsou již v jiných výborech nebo komisích. Ani jeden 
z jmenovaných neprojevil zájem. Předsedou kontrolního výboru musí být zastupitel 
města, nemůže to být starosta, ani místostarosta. Starosta vytvoří dopis pro každého 
zastupitele, ve kterém popíše, co tato funkce obnáší.  

 
Juránek – připomněl, že předsedy kontrolního výboru mohou být i členové rady města.  
 
ZM/2005/09/183: ZM odkládá volbu nového předsedy kontrolního výboru na příští 

jednání ZM. 
 Hlasování: 12:0:0  (schváleno) 
 
4.6. Psí azyl – Červená Voda 

 
p. Juránek – předložil ZM důvodovou zprávu:  
Dne 3. 10. 2005 se s p. tajemníkem zúčastnil jednání na Městském úřadě v Hanušovicích, kde 

byli přítomni zástupci samospráv z Hanušovic, Šumperka, Jeseníku, Vysokého Mýta, 
Červené Vody a Uničova. Účelem bylo posouzení reality finanční spoluúčasti na 
vybudování legislativně bezproblémového zařízení „Psí azyl“ v kapacitě pokrývající 
reálnou potřebu oslovených. Nový areál vznikne stavební přestavbou stávajícího zařízení, 
vybudovaného svépomocí v letech 1990-91. Podle statistiky pana Ing. Mera tu v roce 
2004 bylo přijato celkem 165 psů (město Králíky cca 40), faktický denní průměr (s 
ohledem na kapacitu) se pohyboval okolo 28-30 psů. Filozofií sdružení finančních 
prostředků obcí, které útulek v Červené Vodě využívají, je v konečném důsledku výrazně 
ušetřit. Toulavého odchyceného psa považuje zákon za nalezenou věc a povinností obce je 
umístit jej do útulku. Legislativní tlak a hygienické nároky na takové zařízení jsou velmi 
vysoké a pro samotnou obec je velmi finančně náročné, pokud by si chtěla vybudovat 
takové zařízení vlastní. Reálné náklady na vybudování útulku se pohybují kolem 3,5 
miliónů korun. Celý areál se bude skládat z hlavní budovy, příjmu, izolace a kotců pro psy 
(asi 40 + rezerva). Proto vznikla tato iniciativa města Šumperka. Samo nabídlo 1 milion 
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korun, Hanušovice 100 tisíc Kč, další přítomní zástupci finanční prostředky nepřislíbili 
(neměli k tomu, tak jako králičtí zástupci, mandát). Ze závěrů výše zmíněného jednání 
vyplývá - Obec Červená Voda nabídla pozemek průchozí pro územní i stavební řízení. 
Provozovatel útulku Ing. Mer projednal záměry přestavby s orgány Veterinární správy, 
provoz útulku nebyl přerušen, byla dokončena projektová dokumentace. Došlo 
k vytipování a oslovení dalších obcí s rozšířenou působností, kterých by se problematika 
v daném prostoru týkala (byli pozváni na jednání). Projektová dokumentace bude 
dopracována, bude prověřena možnost realizace po etapách a bude dodána provozní 
kalkulace. Možností finanční spoluúčasti se zabývala dne 4. 10. 2005 také Rada města 
Králíky a svým usnesením doporučila ZM přijmout usnesení, jímž by se pro daný účel z 
rozpočtu města na rok 2006 rezervovala částka 300 000,- Kč. 

 
Ing. Bouška – Umístění pejska do útulku stojí 5 000 - 8 000,- Kč + náklady na den. V případě 

umístění do takového typu zařízení bude umístění pejska stát obce, které se na sdružení 
finančních prostředků podílely, méně peněz. 

 
p. Juránek – Město by umístění stálo asi 2 500 – 3 000,--Kč. 
 
Mgr. Berková – Kde je další nejbližší azyl pro psy? 
 
p. Juránek – V Olomouci, Rychnově n. Kněžnou nebo v Žamberku, ale tam ho mají pouze 

pro svou potřebu. 
 
ZM/2005/09/184: ZM schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 300 000,--Kč z 

rozpočtu města na r. 2006 jako příspěvku města Králíky na výstavbu psího azylu v 
Červené Vodě. 

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno) 
 
 
 
 
 
4.7. Členství v dozorčí radě společnosti Ekola České Libchavy 
 
Mgr. Krabec – přednesl dopis pana Ing. Davida Černého, který se obrací na naše město jako 

společník společnosti Ekola České Libchavy s informací o možnosti obsadit místo člena 
dozorčí rady společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o.  
Situace v této záležitosti je následující:1/ dne 15.11. 2005 se koná valná hromada 
společnosti,  
2/ tato valná hromada bude projednávat a schvalovat převod celého obchodního podílu 
Města Jablonné nad Orlicí na Marius Pedersen a.s., 3/ ve chvíli, kdy již nebude Město 
Jablonné nad Orlicí společníkem EKOLY, je vysoce pravděpodobné, že starosta 
Jablonného nad Orlicí bude rezignovat na členství v dozorčí radě společnosti, 4/ dle výše 
obchodních podílů je Město Králíky společníkem, který má nárok obsadit uvolněné místo 
v dozorčí radě, 5/ ke schválení nového člena dozorčí rady valnou hromadou společnosti 
EKOLA České Libchavy s.r.o. je nutné, aby zastupitelstvo města Králíky přijalo usnesení, 
kterým schválí osobu starosty, příp. někoho jiného jako zástupce v dozorčí radě 
společnosti EKOLA. 
Základní informace o jednáních dozorčí rady: 
1/ probíhá max. 3 x ročně 
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2/ délka jednání: 2 – 3 hod. 
3/ program: výsledky hospodaření, čerpání investic, informace o obchodních a provozních 
záležitostech apod. 
Současné složení dozorčí rady: Ing.Milan Páv, finanční ředitel Marius Pedersen a.s., 
Ing.Marie Vratislavová, ekonomická ředitelka Marius Pedersen a.s., Ing.Martin Košťál, 
starosta Města Lanškrouna, Jiří Dytrt, místostarosta Města Žamberka, JUDr.Libor 
Poláček, vedoucí právního oddělení MÚ Vysoké Mýto, Miroslav Wágner, starosta Města 
Jablonné nad Orlicí. Dále p. starosta upozornil, ze ZM přijalo již dříve usnesení o 
odprodání majetkových podílů města společnosti Ekola České Libchavy, s.r.o.  

 
Mgr. Němeček – Jak je reálny odprodej majetkových podílů města společnosti Ekola České 

Libchavy? 
 
Mgr. Krabec – Odprodej již mohl nastat, ale za mnohem nižší cenu než se prodával ostatním. 
 
p. Juránek – Zástupce by měl být zvolen, a to i třeba na 14 dní. Město musí mít přehled, co 

se ve firmě děje. Navrhuje na tento post pana starostu. 
 
ZM/2005/09/185: ZM schvaluje starostu města Mgr. Dušana Krabce za člena dozorčí 

rady společnosti Ekola České Libchavy s.r.o. 
Hlasování: 11:0:1 (schváleno) 

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

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

 
4.8. Program regenerace městské památkové zóny 2006 

 
Bc. Divíšek - Odbor školství, kultury a tělovýchovy předkládá zastupitelstvu ke schválení 

program regenerace pro rok 2006. Komise Státní památkové péče na svém jednání 
stanovila tyto priority akcí: 
1. rekonstrukce havarijního stavu střechy městského muzea čp. 365  
2. další etapa opravy střechy kostela sv. Michaela Archanděla 
3. poslední etapa oprav vnitřních omítek v ambitech kláštera na Hedeči 
4. oprava střechy včetně nové krytiny na budově základní školy čp. 412 „Žlutá škola“ 

 
Mgr. Krabec – město Králíky, i přes ponižování dotací, stále dostává velké částky. 
 
Bc. Dívíšek – město Králíky žádá o 3 530 000,-- Kč, v letošním roce obdrželo dotaci 

1 300 000,--Kč. 
 
ZM/2005/09/186: ZM schvaluje předložený Program regenerace MPZ pro rok 2006. 

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno) 
 
 
05. Vstupy občanů  
 

p. Jungvirt – Na minulém jednání ZM p. starosta vzal na sebe vinu za pozdní dostavění 
sportovního areálu, které bylo sankciováno pokutou ve výši 100 000,--Kč. Vyzval pana 
starostu, aby se k tomu postavil, a to buď způsobem finančním nebo politickým. 
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Mgr. Krabec – Dotace je z roku 2001 a měla být ukončena v roce 2003. Město nedodrželo 

termín zkolaudování a rozsah vlastních použitých peněžních prostředků, které měly být 
vloženy již na začátku akce. Ze svého postu starosty měl o dotaci vědět. V žádném 
předávacím protokolu od minulého vedení města o tomto však nebyla zmínka. A ani na 
úřadě nebyl žádný dokument, který by ho na tuto skutečnost upozornil. Dotaci ve výši 5,5 
mil. Kč mělo město na základě kontroly Finančního ředitelství vrátit celou, navíc mělo 
zaplatit sankci 3,7 mil Kč, tedy celkem přes 9,2 mil Kč. Ve chvíli, kdy FŘ signalizovalo 
problémy s dotací, byly okamžitě podniknuty veškeré kroky k jejímu dotažení – stavba 
byla dobudována, použity vlastní finanční prostředky a stavba následně zkolaudována. 
Z tohoto pohledu je finální sankce ve výši 100.000,- Kč snesitelná. Na úřadě proběhlo 
šetření, z nějž vyplynulo, že nikdo z pracovníků MÚ neměl v náplni práce sledování 
plnění podmínek dotace. S dotací pracovaly odbory finanční a VTS.  Pan tajemník Bouška 
okamžitě vypracoval vnitřní nařízení, v němž  jsou konkrétní odpovědnosti vzhledem 
k budoucím dotacím již nově stanoveny.  

 
Ing. Bouška – Odbor VTS požadoval peníze do rozpočtu na rok 2003, ty ale nedostal. Tak se 

odbor snažil o prodloužení dotace, v té ale nebyl úspěšný. Tím uběhla lhůta pro 
vyúčtování dotace a musel se vzít překlenovací úvěr, aby bylo vše hotové ještě před 
návštěvou finančního úřadu. 

 
p. Jungvirt – O spoustě problémů tohoto typu mluvila zpráva Mgr. Hamplové. Pan Čuma se 

před rokem obhajoval, že o ty peníze žádal do rozpočtu. Při schvalování rozpočtu, ale 
nikdy neřekl, že ty peníze musí dostat, jinak nastane ten a ten problém.  

 
Mgr. Krabec – Materiál Mgr. Hamplové mluví o postupech RM a ZM, nikoli o dotacích. 

Obdržel předávací protokol od předchozího starosty, kde se také o dotacích nezmiňuje. 
Proto přebírá svůj díl odpovědnosti jen za to, že o tom měl vědět, ale nevěděl. 

 
Mgr. Holčapek – Je to nepříjemné, ale stát se to může. Mělo by se z toho vzít ponaučení do 

budoucnosti. 
 
Mgr. Němeček – Pan Čuma opravdu při tvorbě a schvalování rozpočtu neupozornil 

zastupitele na nutnost ponechání částky na dostavbu sportovního areálu. 
 
Mgr. Krabcová – vrací se k proběhlé kontrole prodeje domu čp. 303 - kontrolní výbor 

nekontroloval výsledek, nýbrž průběh prodeje. V tomto postupu došlo ze strany bývalého 
starosty k pochybení, starosta podepsal smlouvu tři týdny před jejím schválením v RM. 

 
Mgr. Krabec – na minulém jednání ZM vystoupil právní zástupce Mgr. Urban, který sdělil, 

že v tomto případě nebyl porušen zákon a že úkony ZM při prodeje domu čp. 303 
proběhly v souladu se zákonem. 

 
p. Doubrava – Co je nového v projektu Evropského domu? 
 
Mgr. Krabec – Je ve fázi zadání výběrového řízení na dodavatele stavby. Po zimě se začne 

stavět, do konce příštího roku by měl být Evropský dům hotov.  
 
 
06. Vstupy zastupitelů 
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Mgr. Hlava – Kdo má na starost areál v Hněvkově? 
 
Ing. Bouška – Za údržbu a opravu odpovídá odbor VTS, stálého správce nemají. 
 
Mgr. Hlava – Byl upozorněn, že se v areálu pohybují tuláci a jiné pochybné existence. Dveře 

od hlavní budovy jsou rozbité a zařízení rozházené po celé budově.  
 
Ing. Bouška – Na toto jsem byl upozorněn asi před třemi týdny. Okamžitě došlo k zajištění 

skleněných dveří a okenic. V tomto týdnu budou dveře vyměněny a vše se uvede do 
pořádku. 

 
Mgr. Hlava – Co se s tím plánuje do budoucna? 
 
Mgr. Krabec – Zatím převažuje snaha si objekt ponechat. On sám se domnívá, že je objekt 

daleko od města, a proto pokud si město objekt ponechá, musí se vyřešit dohled nad ním. 
 
MUDr. Špičková – Upozornila na špatný bezbariérový přístup do zdravotního střediska. 
 
Mgr. Krabec – Tímto by se bude zabývat odbor VTS. 
 
Mgr. Němeček – Pozval všechny přítomné na slavnostní otevření „Oázy klidu, relaxace a 

odpočinku pro každého“. Slavnostní otevření se koná u zvláštní školy v pátek 14. 10. 
v deset hodin. 

 
p. Juránek – veřejně poděkoval všem, kdo zajišťovali pořádání akce „1. kulturní setkání 

příhraničí Králíky - Międzylesie 2005“, jakož i těm, kdo se jí zúčastnili. 
 
Starosta ukončil jednání v 23:32 hod. 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Alena Krabcová        Mgr. Zdeněk Němeček 
 
 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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