
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 10 

konaného dne 8. listopadu 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)  
Josef Knettig (5)     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: Evžen Černý (4), 

nepřítomen:  Ing. Roman Kosuk (12) 
 
Za MěÚ: 
Bc. Věra Kubíčková, Bc. Jan Divíšek, pí Pecháčková, p. Čuma, Ing. Miroslav Bouška, 
 
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. Nová pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Králíky 
4.3. Darovací smlouva - Město Králíky a Franz Jentschke, Nadace Hory Matky 

Boží 
4.4. Komunitní plánování 
4.5. Nástavba bytů na čp. 841 – 843 v ul. Nádražní 
4. 6. Úvěr na realizaci 1. etapy regenerace sídliště V Bytovkách 
4.7. Volba nového předsedy kontrolního výboru 
4.8. Změna jednacího řádu zastupitelstva města Králíky 

 
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 vypuštění 

bodu 4.3. Pravidla pro pronájem pozemků v majetku města – toto rozhodnutí přísluší RM a 
v programu se objevilo chybně. Zároveň navrhl rozšíření programu o bod 4.3. Darovací 
smlouva - Město Králíky a Franz Jentschke, Nadace Hory Matky Boží. Mgr. Krabcová 
navrhla doplnění programu o bod Školství na Králicku. Mgr. Holčapek navrhl hlasovat o 
doplňujících bodech samostatně. 

 
ZM/2005/10/188: ZM schvaluje vložení bodu 4.3. Darovací smlouva - Město Králíky a 

Franz Jentschke, Nadace Hory Matky do programu jednání ZM. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
ZM/2005/10/189: ZM schvaluje vložení bodu 4.2. Školství na Králicku do programu 

jednání ZM. 
Hlasování: 7:5:1 (neschváleno) 

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

+ + - x 0 + + + - + - x - - + 
 
ZM/2005/10/190: ZM schvaluje přednesený návrh programu jednání ZM č. 10. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Mgr. Krabcová a Mgr. Berková nehlasovala) 
 
 
02. Určení ověřovatelů zápisu 

 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 11. 10. 2005 Mgr. Krabcová a Mgr. Němeček nevznesli 

připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Berková a Mgr. Hlavu. 
 
ZM/2005/10/187: ZM schvaluje ověřovateli tohoto zápisu Mgr. Karel Hlava a Mgr. Jarmila 

Berková. 
 
Hlasování: 11:0:2 (schváleno) 

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

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

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

4.1. Majetkové operace  
 

Mgr. Krabec – navrhl přesunutí bodu „Odstranění hygienických závad v nemovitosti čp. 61 
v k.ú. Prostřední Lipka“, na začátek Majetkových operací. 

 
4.1.01. Odstranění hygienických závad v nemovitosti čp. 61 v k.ú. Prostřední Lipka 
Obsah: Nájemce nebytového prostoru v Pohostinství v Prostřední Lipce paní Suchomelová žádá 

město o odstranění hygienických závad. Stavebně technický stav provozovny neodpovídá 
hygienickým předpisům. Nájemci nebytového prostoru bylo uloženo Krajskou hygienickou 
stanicí podat písemné vyjádření k odstranění závad, a proto žádá vlastníka o odstranění 
závad. Pokud město nepřistoupí k odstranění závad, navrhuje řešení ze strany nájemce. 
Úpravy provede na vlastní náklady s tím, že s městem uzavře dohodu, že v případě prodeje 
nemovitosti se náklady nájemci proplatí na základě předložených dokladů. Pokud závady 
odstraněny nebudou, KHS v měsíci prosinci 2005 provozovnu uzavře. Pokud město nevyřídí 
kladně závady, je nájemce nucen podat dvouměsíční výpověď. 

 Paní Suchomelová má s městem uzavřenou nájemní smlouvu na nebytové prostory na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemní vztah lze tedy v měsíci prosinci ukončit 
pouze dohodou. Zároveň se nájemce v nájemní smlouvě zavázal, že je povinen hradit 
veškeré náklady spojené s hostinskou činností. Nemovitost je v režimu prodeje, je nabízena 
k prodeji přes realitní kancelář, nabídková kupní cena byla ponížena na částku 538.970,-- Kč. 
Vážný zájemce o koupi zatím není. Správu nemovitosti provádí správce Služby města 
Králíky, s.r.o. RM uložila odboru VTS zjistit předpokládané náklady na odstranění závad. 
Předpokládané náklady stavebních prací by zahrnovaly zřízení soc. zařízení pro personál, 
úprava dispozice stávajícího WC pro ženy, rozvod teplé vody, osazení baterií a ohřívače 
teplé vody, oprava elektroinstalace). RM uložila MO předložit bod na jednání ZM a pozvat 
paní Suchomelovou.  

 
sl. Suchomelová – pokud se neprovedou potřebné opravy bude muset provozovnu zavřít na 

konci listopadu. 
 
Mgr. Krabec – nyní je objekt nabízen k prodeji přes realitní kancelář. 
 
p. Juránek – Pokud opravy zaplatí město, dojde k povýšení ceny objektu, o čemž realitní 

kancelář neví. V případě, že zaplatí opravu sl. Suchomelová, je možné sepsat smlouvu, aby 
v případě prodeje nemovitosti někomu jinému, jí byla částka vložená do oprav vrácena? 

 
Bc. Kubíčková – takovou smlouvu možné sepsat je. Radou města bylo přijato obecné usnesení 

ve smyslu, aby si nájemci, pokud jim bude RM vyhověno, úpravy hradili na vlastní náklady 
s tím, že vzniklé výdaje budou městu darovat. 

 
Mgr. Krabec – navrhuje odstranit závady na náklady města, ale jen to nejnutnější. 
 
Mgr. Krabcová – Pokud se dům prodává, není zaručeno, že v něm bude i po prodeji zřízeno 

pohostinství. 
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Mgr. Hlava – Je výhodnější prodat objekt sl. Suchomelová a nevkládat do něj další peníze. 
 
Ing. Strnad – pokud ZM bude chtít objekt prodat za sníženou cenu, je nutné znovu nabídnou 

objekt všem zájemcům. 
 
ZM/2005/10/191: ZM schvaluje vyvolání jednání mezi majitelem nemovitosti čp. 61 v 

Prostřední Lipce tj. Městem Králíky a Krajskou hygienickou stanicí ve smyslu 
posunutí možné doby provozování pohostinství za současných hygienických podmínek 
a to do 31. 3. 2006. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
4.1.02. Prodej bytu oprávněnému nájemci v čp. 349 v Králíkách 
Obsah: Na základě usnesení ZM zaslal MO nabídky na prodej bytů dle zákona č. 72/1994 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, oprávněným nájemcům v bytovém domě čp. 349 v ul. Dlouhá v 
Králíkách. O koupi bytové jednotky č. 4 v čp. 349 projevila zájem paní Rizničová. 

ZM/2005/10/192: ZM schvaluje prodej bytu č. 4 v čp. 349 v ul. Dlouhá a spoluvlastnického 
podílu ve výši 187/1000 na st.p.č. 200 a společných částech domu vše v k.ú. Králíky dle 
zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to oprávněnému nájemci paní 
Zdeňce Rizničové, Králíky. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
4.1.03. Prodej 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. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 
ZM/2005/10/193: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 240 v k. ú. Dolní Boříkovice 

manželům Jaroslavu a Lence Ptáčníkovým, Jablonné nad Orlicí. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
4.1.04. Prodej pozemku p.p.č. 459/1 v k.ú. Horní Lipka 
Obsah: O koupi pozemku požádala paní Kutláková z Horní Lipky za účelem užívání zahrady, 

pozemek má žadatelka v pronájmu. Jedná se o pozemek o výměře 593 m2, který je oplocen.  
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

ZM/2005/10/194: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 459/1 v k.ú. Horní Lipka manželům 
Jiřímu a Kateřině Kutlákovým, Horní Lipka. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
4.1.05. Prodej 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. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

ZM/2005/10/195: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 166 v k.ú. Heřmanice u Králík panu 
Jiřímu Bartoníčkovi, Heřmanice. 
Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 

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

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

 4



 
4.1.06. Prodej pozemku p.p.č. 928/2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
Obsah: O koupi pozemku požádala paní Holubová za účelem užívání zahrady. Jedná se o 

pozemek o výměře 380 m2, který žadatelka užívá. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 
ZM/2005/10/196: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 928/2 v k.ú. Dolní Boříkovice paní 
Iloně Holubové, Škvorec. 

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.1.07. Prodej 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. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 
ZM/2005/10/197: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 777/1 v k.ú. Králíky manželům 

Miroslavu a Magdě Látalovým, Králíky. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
4.1.08. Směna pozemku p.p.č. 3204 za pozemek p.p.č. 1295/8 v k.ú. Králíky 
Obsah: Směna 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. 
Záměr směny byl schválen a zveřejněn s tím, že se cena pozemků vzájemně započte.  

ZM/2005/10/198: ZM schvaluje směnu 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. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
4.1.09. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 95/3, 95/9, 95/10 a 96/2 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Makulovi za účelem scelení pozemků a užívání 

zahrady. Jedná se o pozemky o celkové výměře 731 m2, které navazují na nemovitosti 
žadatelů. Dle odboru VTS na hranici pozemků p.p.č. 95/3 a 95/10 vede odvodňovací příkop. 
Jiná podzemní zařízení se nevyskytují. Dle odboru RR je podle ÚP pozemek veden jako 
zeleň obytné zástavby. Odbor ŽP nemá připomínky. RM doporučila prodej a navrhla kupní 
cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2005/10/199: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 95/3, 95/9, 95/10 a 96/2 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 11:1:1 (schváleno) 

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

+ + + x + 0 + - + + + x + + + 
 
4.1.10. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2072/3 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi části pozemku požádal pan Zerzán za účelem zajištění přístupové cesty a část 

jako manipulační plocha. Jedná se o pozemek o výměře cca 279 m2 a je veden jako ostatní 
komunikace. Dle odboru VTS je pozemek využívaný jako přístup k nemovitosti žadatele, 
nutno oddělit GP. Dle odboru RR je ÚP zpracován, pozemek je veden jako zeleň obytné 
zástavby. V případě prodeje prodat pozemek u potoka celý (zbytek pozemku by byl 
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neudržovatelný), nebo prodat zbytkovou část sousednímu vlastníkovi čp. 106 v k.ú. Králíky. 
RM doporučila prodej části pozemku a navrhla kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. 

ZM/2005/10/200: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2072/3 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 
Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 

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

+ + + x + 0 + + + + + x + + + 
 
4.1.11. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 455/1 a st.p.č. 63 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: O koupi pozemků požádal pan Temňák za účelem výstavby domu. Jedná se o pozemky – 

zbořeniště o výměře 245 m2 a t.t.porost o výměře 559 m2. Pozemky nikdo neužívá.  Dle 
odboru VTS jsou na pozemku umístěny trvalé porosty. Dle odboru RR není ÚP zpracován, 
pozemek byl v minulosti zastavěn, nyní zbořeniště. Odbor ŽP nemá připomínky. RM 
doporučila prodej a navrhla kupní cenu u p.p. 10,-- Kč/m2 a u st.p. 50,-- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. 

ZM/2005/10/201: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 455/1 za kupní cenu 10,-- 
Kč/m2 a st.p.č. 63 za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem vše v k.ú. 
Heřmanice u Králík a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
4.1.12. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 738/1 v k.ú. Dolní Boříkovice 
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Tlučhořovi z Prahy za účelem užívání louky u 

nemovitosti a scelení pozemku. Jedná se o pozemek o výměře 2015 m2, část pozemku 
obklopuje nemovitost jiného vlastníka na st.p.č. 92 v k.ú. Dolní Boříkovice. Pozemek má 
v pronájmu Rolnická společnost. Dle odboru VTS přes pozemek nevedou zařízení města, 
parcela obklopuje nemovitost jiného vlastníka. Dle odboru RR není ÚP zpracován, pozemek 
je v přírodním parku Buková hora-Suchý Vrch. Odbor ŽP nemá připomínky (na pozemku je 
volejbalové hřiště). MO navrhuje pozemek rozdělit GP. RM doporučila prodej a navrhla 
kupní cenu 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2005/10/202: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 738/1 v k.ú. Dolní Boříkovice 
za kupní cenu 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 
Hlasování: 12:1:0 (schváleno) 

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

+ + + x + + + + + + - x + + + 
 
4.1.13. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 231/1 a 231/2 v k.ú. Horní Lipka 
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Bělkovi z Týniště nad Orlicí za účelem scelení 

pozemků v okolí vlastní nemovitosti. Jedná se o pozemky o výměře 2147 m2, pozemky 
nejsou v pronájmu. Dle odboru VTS se jedná o nevyužívané pozemky, na pozemcích nejsou 
zařízení města. Dle odboru RR není ÚP zpracován, nový ÚP je ve fázi projednávání zadání. 
Odbor ŽP nemá k prodeji připomínky. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 20,-- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2005/10/203: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 231/1 a 231/2 v k.ú. Horní 
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Lipka za kupní cenu 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 

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

+ + + x + + 0 + + + + x + + + 
 
4.1.14. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 498 a části p.p.č. 2074/8 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemků požádali pan Tuč a pan Teplý z Brna za účelem užívání zahrady. Jedná 

se o pozemky, které navazují na pozemky žadatelů, pozemek p.p.č. 498 má výměru 465 m2, 
pozemky nejsou v pronájmu. Dle odboru VTS na pozemku nejsou zařízení města, na 
pozemku p.p.č. 498 jsou trvalé porosty a pozemek je oplocen. Část pozemku p.p.č. 2074/8 je 
nutno oddělit GP.  Dle odboru RR je ÚP zpracován, pozemek veden jako zeleň obytné 
zástavby, v minulosti neúspěšně žádáno o koupi jinými sousedními vlastníky (neprodáno 
z důvodu průchodu). Odbor ŽP nemá připomínky (na pozemích ochranné pásmo vodního 
zdroje 2. stupně).  
MO v roce 1999 neúspěšně jednal s panem Kubů o užívání pozemku p.p.č. 498 v k.ú. 
Králíky. Město nabízelo směnu tohoto pozemku s pozemky v ul. Za Pilou ve vlastnictví paní 
Kubů. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem.  

ZM/2005/10/204: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 498 a části p.p.č. 2074/8 v 
k.ú. Králíky za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 11:1:1(schváleno) 

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

+ + + x + + + + + 0 - x + + + 
 
4.1.15. Záměr prodeje bytového domu čp. 132 na st.p.č. 401/1 v k.ú. Králíky – aktualizace 

usnesení  ZM/2004/10/178 
Obsah: ZM dne 14.09.2004 schválilo záměr prodeje bytového domu čp. 132 v ul. Jana Opletala v 

Králíkách.  Bytový dům se 4 b.j. se zatím nepodařilo prodat. MO navrhuje opětovně nabízet 
k prodeji bytový dům jako celek. Nemovitosti se nabízely za nabídkovou kupní cenu 
183.530,-- Kč. Předmětem prodeje je nemovitost čp. 132 na st.p.č. 401/1, st.p.č. 401/1 o 
výměře 257 m2, kolna na st.p.č. 400/3 a st.p.č. 400/3 o výměře 56 m2 vše v k.ú. Králíky. RM 
doporučila aktualizaci usnesení. 

 
Ing. Strnad - Objekt by bylo lepší prodávat bez nájemníků. 
 
Mgr. Krabec - Město nemá náhradní bydlení pro nynější nájemníky bytového domu čp. 132. 
  
ZM/2005/10/205: ZM schvaluje záměr prodeje bytového domu čp. 132 na st.p.č. 401/1, 

st.p.č. 401/1, kolny na st.p.č. 400/3 a st.p.č. 400/3 vše v k.ú. Králíky za nabídkovou 
kupní cenu 183.530,-- Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
 Hlasování: 12:0:0 (schváleno, p. Vyšohlíd nehlasoval) 

 
4.1.16. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 1078 a garáže v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Lopuchovský za účelem majetkoprávního vypořádání 
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pozemku pod garáží. Zároveň o koupi tohoto pozemku a garáže požádali manželé 
Mačalíkovi za účelem získání garáže blízko vlastní nemovitosti. Jedná se o zastavěnou 
plochu o výměře 16 m2 pod garáží a město má na garáž nabývací listinu. V roce 2004 si o 
koupi pozemku požádal rovněž pan Lopuchovský s tím, že garáž koupil a je jeho. Listiny, 
které předložil (rozhodnutí o povolení drobné stavby – kolny ve prospěch pana Skaly, 
prohlášení o předání kolny panu Schneiderovi a prohlášení o předání kolny panu 
Lopuchovskému) neprokazují vlastnictví garáže. Na základě usnesení RM ze dne 30.09.2005 
požádal MO právního zástupce města o posouzení vlastnictví garáže na st.p.č. 1078 v k.ú. 
Králíky. Z dostupných podkladů vyplývá, že v současné době je jako vlastník evidováno 
Města Králíky. Nabývacím titulem je HS ze dne 19.06.1991 ve spojení se zákonem č. 
172/1991 Sb. Pokud v současné době uplatní své vlastnické právo k uvedené nemovitosti 
jakákoli třetí osoba, je jediným způsobem jak dosáhnout změny zápisu vlastnického práva 
v KN podat žalobu o určení vlastnického práva. V tomto řízení však bude důkazní břemeno 
na něm a bude výhradně on povinen prokazovat způsob nabytí vlastnického práva 
k nemovitosti. Podle názoru právního zástupce předložené doklady v žádném případě 
vlastnické právo panu Skalovi, resp. panu Lopuchovskému jednoznačným způsobem 
neprokazují. Dne 12.10.2005 se dostavil na MO pan Skala ze Šumperka a sdělil, že se cítí 
být vlastníkem garáže na st.p.č. 1078 v k.ú. Králíky. Nepředložil však žádné jiné doklady 
prokazující vlastnické právo. Zároveň požádal město, aby se zdrželo jakýchkoli právních 
kroků k odstranění stavby, případně převodu na třetí osobu, a to do 31.12.2005. RM proto 
v současné době nedoporučuje prodej garáže na st.p.č. 1078 a st.p.č. 1078 v k.ú. Králíky a 
doporučuje projednání záměru prodeje obou nemovitostí odložit na jednání v lednu 2006.  

ZM/2005/10/206: ZM odkládá projednání záměru prodeje garáže na st.p.č. 1078 a st.p.č. 
1078 v k.ú. Králíky na jednání ZM v lednu 2006. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
4.1.17. Prodej nebytové jednotky č. 101 v čp. 349 v ul. Dlouhá v Králíkách 
Obsah: Jedná se o vyčleněnou nebytovou jednotku podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, č. 349/101 o podlahové ploše 1,79 m2. Směrnice o prodeji bytů, 
nebytových prostor a bytových domů z vlastnictví Města Králíky neupravuje kupní cenu při 
prodeji nebytového prostoru. MO navrhuje stanovit kupní cenu ve výši 2.500,-- Kč/m2 
nebytového prostoru včetně spoluvlastnického podílu  na st.p.č. 200 v k.ú. Králíky.  
Až při vypracování prohlášení vlastníka se zjistilo, že nebytový prostor (WC) je zaklíněn do 
nemovitosti čp. 349 a je užíván panem Loufkem. Zároveň zákon č. 72/1994 Sb., neupravuje 
předkupní právo u nebytového prostoru. MO proto navrhuje nabídnout nebytový prostor 
panu Loufkovi a kupní cenu povýšit o ušlé nájemné za poslední 3 roky. RM doporučila 
kupní cenu + náhradu za ušlé nájemné. Zároveň RM schválila nabídnout nebytovou jednotku 
č. 101 vyčleněnou dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, manželům 
Jaroslavu a Anežce Loufkovým, Lichkov. Nabídka prodeje předmětné nebytové jednotky je 
závazná do 31. 12. 2005. 

ZM/2005/10/207: ZM schvaluje kupní cenu nebytové jednotky č. 101 v čp. 349 na st.p.č. 200 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5/1000 na st.p.č. 200 a společných částech domu 
vše v k.ú. Králíky + náhradu za ušlé nájemné. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
4.1.18. Aktualizace usnesení ZM/2001/05/077 – úplatný převod garáží na st.p.č. 787/1 a 

787/2 v k.ú. Králíky 
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Obsah: ZM dne 23.04.2001 schválilo úplatný převod nemovitostí – garáže na st.p.č. 787/1 a 
787/2 a pozemku st.p.č. 787/2 vše v k.ú. Králíky od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Praha. Jedná se o garáže v ul. Valdštejnova a pozemek pod částí garáží 
o výměře 44 m2. Město požádalo o úplatný převod vzhledem k dalšímu využití území dle 
schváleného ÚP. RM doporučila úplatný převod nemovitostí a uložila MO zahrnout nákup 
do rozpočtu na rok 2006. 

ZM/2005/10/208: ZM schvaluje požádat o úplatný převod nemovitostí - garáží na st.p.č. 
787/1, 787/2 a pozemku st.p.č. 787/2 vše v k.ú. Králíky od ČR – Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Praha na Město Králíky. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
4.1.19. Supermarket PENNY – dlouhodobý pronájem 
Obsah: Na RM se obrátil Ing. Gregor zastupující firmu REWE v České republice, která je 

vlastníkem obchodního řetězce Penny market s nabídkou výstavby diskontní prodejny tohoto 
typu v Králíkách, a to vedle benzinového čerpadla na pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky. 
Jednalo by se o standardní market tak, jak jej známe z jiných lokalit s obdobnou nabídkou a 
v podobných cenových relacích. RM určila jako minimální cenu pro odkup části pozemku 
1071/1 částku 1.000,-- Kč/m2. Po proběhlém jednání navrhuje Ing. Gregor možnost 
dlouhodobého pronájmu pozemku (30 let) s pevnou sazbou za 1m2/rok s tím, že na počátku 
by bylo jednorázově uhrazeno nájemné ve výši 10 let nájmu. Přestože nájem náleží do 
kompetencí RM, navrhla RM vzhledem k poměrně zásadnímu rozhodnutí předložit materiál 
k diskuzi ZM, které by doporučilo RM zveřejnit záměr dlouhodobého pronájmu. RM 
zároveň požádala právního zástupce o právní názor. Stanovisko přečteno. Dne 07.11.2005 
zaslala společnost A+R s.r.o., Jirny (dceřiná společnost firmy REWE) doplňující informace, 
že jako investor je připravena si část výše uvedeného pozemku o výměře cca 5 000 m2 
koupit. Zároveň požádala o projednání žádosti v příslušném orgánu města.   

 
Mgr. Krabec – Dnešní usnesení je pouze o tom, zda tu chceme mít další market.  
 
p. Vyšohlíd – Kolik supermarketů je ve hře? 
 
Mgr. Krabec – Nyní pouze jeden - „Penny“. 
 
Mgr. Berková - Byla jim nabídnuta i jiná lokalita než jen u benzínové pumpy? 
 
Mgr. Krabec - Byla, ale obchodní řetězce vyžadují umístění u hlavního tahu silnice a soustřeďují 

se k autobusovým nebo vlakovým nádražím. 
 
p. Juránek – Podle nově připravovaného územního plánu se počítá se stavbou diskontní 

prodejny hned vedle diskontu COOP. Proto se jedná o tomto místě. 
 
ZM/2005/10/209: ZM souhlasí s výstavbou standardního marketu v k.ú. Králíky a ukládá 

RM zajistit podklady pro projednání záměru prodeje části pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. 
Králíky. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
4.1.20. Prodej nemovitostí v roce 2006 
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Obsah: MO v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2006 předkládá návrh na prodej 
nemovitostí v roce 2006: 
Bytový dům čp. 148 - 27 bytových jednotek, I. kat, a jeden nebytový prostor - garáž 
- v případě prodeje tohoto bytového domu MO navrhuje prodej dle zákona č. 72/1994 Sb., tj. 
prodej jednotlivých bytů oprávněným nájemcům. 
Nemovitost čp. 414 - bývalé zdravotní středisko - nebytové prostory - 23 nájemců 
- v případě prodeje této nemovitosti MO navrhuje pouze prodej jako celek - právnické nebo 
fyzické osobě, a to z důvodu že nebytové prostory (jednotky) by byly obtížně vymezitelné v 
případě prodeje dle zákona č. 72/1994 Sb., jelikož některé nebytové prostory jsou užívány 
jen některými nájemci anebo naopak více nájemci. Dále v případě schválení prodeje je nutné 
nemovitost vyvázat ze zástavy. 
RM doporučila prodej bytového domu čp. 148 v k.ú. Králíky dle zákona č. 72/1994 Sb. a 
zároveň nedoporučila prodej nemovitosti čp. 414 v k.ú. Králíky. 

 
Mgr. Krabec – Dům čp. 148 je již starší. V poslední době se investovalo do kotelny a o tyto 

finanční prostředky by měla být povýšena prodejní cena.  
 
MUDr. Špičková – navrhuje hlasovat o čp. 148 a čp. 414 zvlášť.  
 
ZM/2005/10/210: ZM schvaluje záměr prodeje bytového domu čp. 148 na st.p.č. 258/1 a 

st.p.č. 258/1 v k.ú. Králíky, a to dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
ZM/2005/10/211: ZM neschvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 414 na st.p.č. 558/1 a 

st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 11:1:1 (schváleno) 

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

+ + + x + - + + + 0 + x + + + 
 
 
 
 
4.2. Nová pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Králíky 

 
Obsah: Na základě usnesení RM předkládá MO nová pravidla pro pronajímání bytů v majetku 

Města Králíky. Jedná se o návrh na ucelenou úpravu pravidel pro pronájem bytů a tato 
pravidla se rovněž vztahují na byty v domech s pečovatelskou službou a na nově vybudované 
byty v nástavbách. Pravidla nově vymezují osoby oprávněné podat žádost o nájem 
městského bytu, nově stanovují pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou a 
způsob pronajímání bytů v nástavbách v domech v ul. V Bytovkách. RM doporučuje 
schválení nových pravidel v předloženém znění. 

 V souvislosti s přijetím nových pravidel pro pronajímání bytů se navrhuje zrušení obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2003 o pronajímání bytů v bytových domech v majetku města ze dne 
10.června 2003. 

 
Mgr. Krabec – zdůraznil, že zásadní změnou oproti původní vyhlášce je umísťování do bytů 
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v nástavbách a do domů s pečovatelskou službou.  
 
ZM/2005/10/212: ZM schvaluje nová Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města 

Králíky s účinností od 01.01.2006 a ukládá pravidla zveřejnit. Zároveň ZM schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 
4/2003 o pronajímání bytů v bytových domech v majetku města s účinností od 
01.01.2006.  
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
 
4.3. Darovací smlouva - Město Králíky a Franz Jentschke, Nadace 

Hory Matky Boží 
 
Obsah: Dne  18. 10. 2005 RM předjednala návrh darovací smlouvy mezi Městem Králíky a 

panem Franzem Jentschkem, Nadace Hory Matky Boží zastoupeným panem J. Venclem. RM 
uložila odboru školství předložit tento bod k projednání ZM. Finanční dar  činí  Kč 130.000,-
- na opravy vnitřních omítek v ambitech kláštera na Dolní Hedeči, který pan Vencl jako 
dárce složil na účet města dne 14. 10. 2005. 

ZM/2005/10/213: ZM schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Králíky a panem Franzem 
Jentschkem z Nadace Hory Matky Boží a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 

 
4.4. Komunitní plánování 

 
Obsah: V současné době je stále větší důraz kladen na dlouhodobé plánování rozvoje sociálních 

služeb v celém státě. Komunitní plánování je metoda, která umožňuje obcím plánovat 
sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám celku i jednotlivců. Je to 
dlouhodobý proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v sociálních 
službách. Komunitní plánování umožňuje zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb, 
rozšiřuje jejich nabídku a zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly místním potřebám. Také 
napomáhá co nejefektivněji vynakládat finanční prostředky na sociální služby. V neposlední 
řadě jde také o to, že pokud obec nebude mít vytvořen komunitní plán, nemá v podstatě šanci 
v budoucnu dosáhnout na finanční zdroje z grantů a jiných podpůrných oblastí finančních 
dotací na zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb. Za poskytování sociálních služeb je 
odpovědna obec, případně kraj. Zastupitelé jako volení reprezentanti veřejnosti by měli 
vytvářet podpůrné politické klima pro realizaci komunitního plánu. Je důležité, aby obec 
usnesením rady a zastupitelstva deklarovala své rozhodnutí rozvíjet sociální služby. Bez 
tohoto projektu politické vůle nelze o vytváření komunitního plánu vůbec uvažovat. K tomu, 
aby mohl vůbec komunitní plán sociálních služeb vznikat , je potřeba vytvořit triádu, která 
se skládá ze: zadavatele - to je ten, který je odpovědný za zajištění sociálních služeb,  tedy 
obec nebo kraj, poskytovatele -  může to  být všeobecně nestátní nezisková organizace, 
fyzická osoba, která poskytuje sociální služby nebo organizace zřízená obcí, uživatele - 
člověk v nepříznivé sociální situaci. Tuto triádu je pak vzhledem k náročnosti vytváření 
komunitního plánu nutno vyškolit. Krajský úřad pořádá výcvik komunitního plánování 
sociálních služeb, ale k přihlášce k výcviku triády je nutno doložit souhlas rady  a později i 
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zastupitelstva města o rozhodnutí vyslat triádu na tento výcvik. 
ZM/2005/10/214: ZM schvaluje podporu komunitního plánování v oblasti sociálních služeb 

v obci pro zabezpečení rozvoje sociálních služeb, aby došlo ke zkvalitnění sociálních 
služeb a tyto co nejvíce odpovídaly místním potřebám. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 

 
4.5. Nástavba bytů na čp. 841 – 843 v ul. Nádražní 

 
Obsah: Odbor VTS na základě usnesení RM předkládá ZM na zvážení  záměr nástavby domu čp. 

841–843, ul. Nádražní v Králíkách. Záměr předkládáme s ohledem na množství žádostí o 
pronájem bytů ve městě, stav střešní krytiny domu a dále reálnou možnost čerpat na jeden 
byt státní dotaci ve výši 550 tis. Kč. Po předběžném posouzení by nástavbou vzniklo 9 
nových bytových jednotek při nákladech cca 1 mil. Kč/bytová jednotka. Město by za tohoto 
předpokladu uhradilo 450 tis. Kč/byt, tj. cca 4 000 tis. Kč celkem. Na základě informace 
starosty města je možnost čerpat dlouhodobý hypotéční úvěr (15 – 20 let), přičemž splátky 
by byly z velké části kryty příjmem z nájmu z těchto bytových jednotek. Finanční zatížení 
města by bylo minimální. 

 
Mgr. Krabcová – Kolikáté patro vznikne? 
 
Mgr. Krabec – Vznikne 4. patro, výtah tam - podle normy - být ale nemusí.  
 
ZM/2005/10/215: ZM souhlasí s nástavbou 9 bytových jednotek na domu čp. 841–843, ul. 

Nádražní v Králíkách s použitím státní dotace ve výši 4 950 tis. Kč od Státního fondu 
rozvoje bydlení a úvěru ve výši 4 000 tis. Kč. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 

 
4. 6. Úvěr na realizaci 1. etapy regenerace sídliště V Bytovkách 

 
Obsah: Finanční odbor předložil zastupitelstvu města ke schválení přijetí investičního úvěru od 

České spořitelny, a.s. ve výši 2.100.000,- Kč na financování vlastních výdajů spojených 
s akcí Regenerace panelového sídliště ulice V Bytovkách. Předpokládaná hodnota výdajů 
na tuto akci dle sdělení odboru VTS bude činit zhruba 6.500.000,- Kč. Z toho dotace 
od Ministerstva pro místní rozvoj činí 4.404.000,- Kč. Zbývající částku cca 2.096.000,- Kč 
nelze uhradit z rozpočtu města vzhledem k nenaplnění předpokládaných rozpočtovaných 
příjmů za rok 2005. V souladu s ustanovením § 85 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích je rozhodování o uzavření smlouvy o přijetí úvěru vyhrazeno zastupitelstvu obce. 
Podmínky ČS týkající se ceny úvěru poskytovaného obcím včetně všech poplatků jsou 
následující:  
- projednání úvěru:        0 (nula) Kč 
- placený úrok:               kolem 3 % - podle toho, kdy dojde k podpisu úvěrové smlouvy 
- vedení úvěrového účtu:   300 Kč měsíčně tj. 3 600 Kč ročně 
- zástava úvěru:     budoucími rozpočtovými příjmy 
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Mgr. Krabec – Tato akce nebyla součástí rozpočtu města na rok 2005. 
 
Mgr. Krabcová – Co bude s osvětlením, které svítí v této ulici nahoru? 
 
p. Čuma – V ulici jsou standardní světelné body. 
 
p. Knettig – Tyto světelné body jsou umístěny i před ZŠ a zcela vyhovují účelu. 
 
Mgr. Krabec – Byl tu podnět od občanů, že tato světla nesplňují všechny náležitosti. Osobně se 

domnívám, že světla svítí spíše vzhůru než na chodník. Diskutovat by se ale mělo o přijetí 
úvěru. 

 
ZM/2005/10/216: ZM schvaluje přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 

2.100.000 Kč s dobou splatnosti do 6 let na Regeneraci panelového sídliště ulice V 
Bytovkách. Zároveň ZM schvaluje zástavu úvěru rozpočtem města Králíky tj. 
budoucími rozpočtovými příjmy. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 

 
4.7. Volba nového předsedy kontrolního výboru 

 
Mgr. Krabec – Pan Novotný byl požádán, zda by se chtěl stát novým předsedou kontrolního 

výboru. Jak mi osobně sdělil, tuto výzvu přijal. 
 
ZM/2005/10/217: ZM schvaluje pana Bedřicha Novotného za předsedu kontrolního výboru 

ZM. 
Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 

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

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

4.8. Změna jednacího řádu zastupitelstva města Králíky 
 
Obsah: Rada města se dne 4. 10. 2005 zabývala právním posouzením Mgr. Bernarda Urbana, 

právního zástupce města Králíky, problematiky zveřejňování zápisů a usnesení s ohledem na 
platná ustanovení zákona č. 101/2000Sb, o ochraně osobních údajů. Z něj vyplynula nutnost 
změnit přístup k rozsahu zveřejňovaných údajů a zakotvení této skutečnosti v Jednacím řádu 
ZM Králíky. Rada města svým usnesením ze dne 1. 11. 2005 doporučila přijetí změny znění 
§ 9 „Hlasování“, v bodu 9: „Zveřejnění usnesení ZM se provádí vyvěšením na úřední desce 
ve městě, v Králickém zpravodaji a na webových stránkách města. K tomuto účelu jsou 
údaje v zápise anonymizovány tak, aby nebyl porušen zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů. Z jednání je pořizován zvukový záznam pro účely pořízení písemného 
zápisu a archivace.“ V první větě je z původního textu vypuštěn dovětek „a jednotlivých 
integrovaných obcích“, protože z praxe není možné se stávající kapacitou zasklených vitrín 
vyvěšování zajistit. Druhou větou je dostatečně pojmenováno omezení, které zcela vychází z 
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platného znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V praxi to bude znamenat, 
že zveřejňované zápisy z jednání zastupitelstva města budou upraveny tak, aby např. u 
majetkových operacích bylo uvedeno pouze číslo parcely, její výměra a lokalizace 
(zjistitelné běžně z katastru nemovitostí), majetková operace a jména a příjmení účastníka 
smluvního vztahu (některé obce jdou ještě dál a zveřejňují jenom monogram, např. J. N.). 
Nově se již nebudou ve zveřejňovaném zápise objevovat částky za 1m2, kolik činí kupní cena 
(v případě soukromých osob je tak odhalována solventnost a majetkové poměry smluvního 
partnera) a adresa trvalého či přechodného bydliště. Již nyní je zavedena praxe, že zvláště 
citlivé osobní údaje (např. o dlužnících města) nejsou zveřejňovány ani ve výpisech z jednání 
rady města. Takovouto anonymizací osobních údajů nebude porušeno právo občanů dané 
zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), § 95, odst. 2, a to do 
originálního zápisu na městském úřadě, kde je uložen, nahlédnout. Dalším okruhem 
problematiky je pořizování zvukového záznamu veřejného jednání ZM. Na veřejných 
jednáních zastupitelstva města zaznívají osobní údaje osob a pořizováním zvukového 
záznamu za účelem jeho dalšího šíření může, podle některých výkladů, dojít k šíření 
chráněných osobních údajů a tím i k porušování zákona č. 101/2000 Sb. Proto rada města 
navrhuje závěrečnou větu § 9, odst. 9. formulovat tak, že zvukový záznam slouží pouze jako 
pomůcka k pořizování písemného zápisu a k následné archivaci. 

 
Ing. Strnad – Znamená to, že již nebude možno si zakoupit CD se zvukovým záznamem 

z jednání ZM? 
 
p. Juránek – Nebude možné si jej zakoupit, ale bude možné si nechat záznam přehrát přímo na 

MěÚ, tak jako je zde ze zákona možné nahlédnout do neupraveného znění zápisu z jednání 
ZM a RM. 

 
Mgr. Krabcová – požádala o vypuštění slovíčka „může“ v § 9, odstavec 7. – „Hlasování pouze 

zvednutím ruky si může vyžádat starosta nebo řídící jednání pouze jako orientační nebo 
v případě poruchy hlasovacího zařízení.“ 

 
ZM/2005/10/218: ZM schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Králíky, a to v 

§ 9, odstavec 7. takto: „Hlasování pouze zvednutím ruky si vyžádá starosta nebo řídící 
jednání pouze jako orientační nebo v případě poruchy hlasovacího zařízení.“ 
Hlasování: 10:3:0 (schváleno) 

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

+ + + x + + + + - - - x + + + 
 
Mgr. Krabcová – Upozornila, že v předloženém Jednacím řádu v „§ 18“ je špatné datum 

schválení. 
 
Mgr. Hlava – v § 3, odstavec 2 by se též měla vypustit slova „přednosta okresního úřadu“. 
 
ZM/2005/10/219: ZM schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Králíky, a to v 

§ 9, odstavec 9. takto: „Zveřejnění usnesení ZM se provádí vyvěšením na úřední desce 
ve městě, v Králickém zpravodaji a také na webových stránkách města. K tomuto účelu 
jsou údaje v zápise anonymizovány tak, aby nebyl porušen zákon č. 101/2000 Sb. o 
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ochraně osobních údajů. Z jednání je pořizován zvukový záznam pro účely pořízení 
písemného zápisu a archivace.“, v § 3, odstavec 2 kde se vypustí slova přednosta 
okresního úřadu a v § 18. 
 Hlasování: 11:0:0 (schváleno, nehlasovali p. Novotný a Mgr. Krabcová) 
 
 

 
05. Vstupy občanů  
 

p. Pauk – byl osloven nejmenovanou pojišťovnou, zda je pojištěn proti úrazu třetí osoby, která 
by si mohla ublížit na chodníku před jeho domem. Kdo bude v případě ublížení na zdraví 
třetí osoby potrestán? 

 
JUDr. Ježek – Za úraz třetí osoby odpovídá majitel nebo spolumajitelé nemovitosti. 
 
p. Knettig - V operativním plánu zimní údržby jsou vyjmenovány chodníky, které udržuje město. 
 
JUDr. Ježek – Pokud chodník udržuje město, pak za něj převzalo i odpovědnost. Má RM také 

svůj jednací řád? Proč neuveřejňuje své usnesení na internetové straně města nebo ve větší 
míře v Králickém zpravodaji? 

 
Mgr. Krabec – Všichni zastupitelé dostávají celé zápisy RM a v nejbližší době se budou 

usnesení RM v anonymizované podobě také zveřejňovat. 
 
p. Juránek – Jednací řád RM mít nemusí, zákon o obcích to nenařizuje. Většina usnesení RM se 

týkají majetkových operací, které se znovu projednávají na ZM a objevují se v zápise z 
jednání. Výpis z jednání RM v Králickém zpravodaji vytváří redakční rada KZ. 

 
p. Doubrava – doslechl se, že byl vytvořen průzkum na svoz komunálního odpadu. 
 
Mgr. Krabec – Ano, byla provedena cenová poptávka několik firem zabývajících se svozem 

komunálního odpadu. Ta měla za cíl porovnt možnou cenovou relaci na svoz komunálního 
odpadu, a to u firem SMK, EKOLA České Libchavy a SITA-MORÁVIA Rapotín. Závěry  
budou zveřejněny na příštím jednání ZM. 

 
JUDr. Ježek – Je již znám náhradník za Mgr. Holčapka a Mgr. Hlavu do dozorčí rady SMK? 

Vypracoval Mgr. Holčapek při ukončení své činnosti v dozorčí radě nějakou zprávu? 
 
Mgr. Krabec – Dozorčí rada před ukončením činnosti předsedy Mgr. Holčapka výstup 

vypracovala. Po ukončení činnosti celé dozorčí rady nikoliv. 
 
JUDr. Ježek – Mgr. Urban měl předložit ZM své stanovisko k průběhu prodeje nemovitosti tzv. 

„Sluníčka“ přes realitní kancelář. Učinil Tak? 
 
Mgr. Krabec – Mgr. Urban jej předložil na minulém jednání ZM. 
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Mgr. Krabcová – Kontrolní výbor zjistil, že bývalý starosta podepsal smlouvu dříve, než byla 
schválena zastupitelstvem města. Kontrolní výbor se nezabýval konečným prodejem 
nemovitosti, ale jeho průběhem. Mgr. Urban se vyjadřoval ke konci procesu prodeje, nikoli 
k průběhu schvalování prodeje. 

 
p. Pauk – Kdo bude rozhodovat o výběru společnosti na svoz komunálního odpadu? 
 
p. Juránek – Ten, kdo bude rozhodovat o výši poplatku za svoz odpadu rozhodne i o společnosti, 

která jej bude schopna za jeho výši provozovat. To tedy znamená - zastupitelstvo města. 
 
Ing. Strnad – požádal o diskuzi na téma Školství na Králicku ve srovnání dvou usnesení ZM a 

jednání starosty města. Na jednání zastupitelstva Pk vystoupila Mgr. Krabcová. V návaznosti 
na její příspěvek do diskuze reagovali radní Pk p. Brýdl, pí Málková a pí Smetanová. Tito 
zastupitelé se odkazovali na návrh na usnesení, který jim zaslal starosta města. A to ve 
smyslu, že Králíky nenašly řešení a že přijímají variantu čtyřletého gymnázia. Žádné 
usnesení ZM Králíky takto neznělo. 

 
Mgr. Berková – Všichni vědí jaký byl výsledek jednání zastupitelstva Pk. Není nutné tento bod 

opět řešit na půdě zastupitelstva.  
 
Mgr. Krabec – Stanovisko kraje znělo jako krajní varianta čtyřleté gymnázium, pokud nebude 

navrženo jiné řešení. Možné řešení bylo spojení obou králických základních škol a 
gymnázia. Bohužel, tento způsob by znamenal velké finanční zatížení rozpočtu města. 
Radním Pardubického kraje opravdu zaslal stejný materiál jako členům ZM Králíky, a to 
včetně jeho návrhu na usnesení. Posléze druhý den ráno byl všem radní Pk odeslán výpis 
usnesení z obou jednání ZM. Dále pak přednesl výpis z debaty jednání zastupitelstva Pk a 
vyjádřil svůj nesouhlas s některými výroky radní pí Málkové. 

 
Mgr. Krabcová – Materiál, který p. starosta zaslal na kraj, ovlivnil rozhodování jeho zastupitelů. 

Zastupitelstvu města Králíky nebyl nikdy předložen návrh, aby město doplácelo na mzdy a 
provoz gymnázia.  

 
Mgr. Krabec – Finanční dopad na město v případě dotování gymnázia na jednání ZM zazněl. 

Nikdo z přítomných zastupitelů se nevyjádřil, že chce dotovat gymnázium z rozpočtu města. 
Pro zastupitele kraje musí být přednější schválené usnesení ZM, než návrh na usnesení 
starosty. 

 
Mgr. Němeček – zeptal se na názor přítomného zastupitele Pardubického kraje Ing. Tótha, zda 

dopis p. starosty natolik ovlivnil rozhodnutí zastupitelstva kraje i přesto, že jim bylo zasláno 
i usnesení ZM. 

 
Ing. Tóth – Dopis p. starosty způsobil zásadní obrat v myšlení Rady Pk.  
 
Mgr. Krabec – Radní Pk obdrželi před svým zasedáním obě schválené usnesení ZM Králíky. 
 
Mgr. Němeček – Jak je možné, že radní Pk berou v potaz dopis p. starosty a ne usnesení ZM? 
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Mgr. Krabcová – Všichni radní Pk se odkazovali na návrh usnesení p. starosty. 
 
Mgr. Krabec - Dopis byl pouze informace, že město nenašlo žádnou možnost na zachování 

osmiletého gymnázia. 
 
Mgr. Krabcová – Navrhla usnesení: „ZM ukládá starostovi města obnovit jednání s Radou Pk 

tak, aby byla v souladu s usnesením ZM ze dne 13. 9. a 11. 10. 2005, a to do lednového 
jednání ZM“. 

 
Bc. Divíšek – Obec zajišťuje ze zákona plnění povinné školní docházky. K tomu účelu zřizuje 

základní školy. Střední školy jsou v kompetenci kraje. 
 
ZM/2005/10/220: ZM ukládá starostovi města obnovit jednání s Radou Pk tak, aby byla v 

souladu s usnesením ZM ze dne 13. 9. a 11. 10. 2005, a to do lednového jednání ZM. 
Hlasování: 3:7:3 (neschváleno) 

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

0 0 - x 0 + - + - - - x - - + 
 
Mgr. Krabec - Ukončil diskuzi na toto téma. 
 
Ing. Bouška - předložil ZM návrh na schválení měsíční odměny neuvolněným členům RM dle 

ust. §2 odst. 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev ze dne 22.1.2003, ve výši 1.560,-Kč a to od 1.1.2005 Mgr. Němečkovi, p. 
Kaliankovi, p. Škarkovi a od 12.7.2005 Mgr. Holčapkovi. 

 
ZM/2005/10/221: ZM schvaluje výši měsíční odměny pro neuvolněné členy RM a to od 

1.1.2005 Mgr. Němečkovi, p. Kaliankovi, p. Škarkovi a od 12.7.2005 Mgr.Holčapkovi ve 
výši 1.560,-Kč. 
Hlasování: 12:0:1 (schváleno) 

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

+ + + x + + + + + + + x + + 0 
 
Ing. Bouška - ZM schválilo dne 8.3.2005 odměny členům ZM. Na základě provedené kontroly 

lze neuvolněným členům ZM poskytnout měsíční odměnu do výše stanovené v příloze č. 1 
nařízení vlády  č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ze dne 
22.1.2003. ZM schvaluje jednorázovou odměnu ve výši 550,-Kč jmenovaným zastupitelům: 
Mgr. Stejskalovi, Ing. Strnadovi, pí. Venzarové, MUDr. Špičkové, Mgr. Holčapkovi. 

 
ZM/2005/10/222: ZM revokuje usnesení ZM/2005/03/041 ze dne 08.03.2005 a zároveň 

schvaluje jednorázovou odměnu ve výši 550,-Kč jmenovaným zastupitelům: Mgr. 
Stejskalovi, Ing. Strnadovi, pí. Venzarové, MUDr. Špičkové, Mgr. Holčapkovi. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
 
06. Vstupy zastupitelů 

 17



 18

 
Ing. Strnad – znovu otevřel téma zachování osmiletého gymnázia. Nechápe dnešní rozhodnutí 

ZM, které neschválilo návrh na usnesení Mgr. Krabcové. 
 
Mgr. Hlava – hlasoval proti usnesení Mgr. Krabcové z důvodu, že hájí zájmy základního 

školství. V žádném případě není proti osmiletému gymnáziu. 
 
Mgr. Berková – Podle počtu narozených dětí není možné udržet osmileté gymnázium. 
 
Bc. Divíšek – Problém ohledně existence gymnázia není nic nového. Již začátkem roku 2003 byl 

neoficiální cestou informován Ing. Malinou, což byl vedoucí odboru rozpočtu kraje, o velice 
špatné situaci Gymnázia Králíky z hlediska počtu žáků v regionu. O této situaci bylo údajně 
informováno i vedení králického gymnázia. 

 
Mgr. Berková – byla přítomna u jednání, kdy pan starosta Zima usiloval o víceleté gymnázium. 

V té době to možné podle počtu dětí bylo. Ten, kdo nyní vynaložil velké úsilí byl p. starosta 
a nikoli p. ředitel gymnázia. Nyní by se měl p. ředitel snažit a dokázat, že je možné udržet 
čtyřleté gymnázium na úrovni. Myslí si, že pan starosta udělal pro gymnázium hodně a že 
není pravda, že by za něj nebojoval. 

 
Jednání opustila Mgr. Krabcová. 
 
p. Vyšohlíd – na příštím jednání zastupitelstva předloží zprávu z jednání finančního výboru. 
 
Mgr. Krabec – 6. 12. 2005 navštíví město Králíky prezident republiky Václav Klaus. Pozval 

všechny přítomné na jeho setkání s ním v Klubu Na Střelnici. Čas bude upřesněn. 
 

 
Starosta ukončil jednání ve 23:15  
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 


