
Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města č. 11 

konaného dne 13. prosince 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: z části jednání omluven:  

 Bedřich Novotný (8) 
nepřítomen:  Ing. Roman Kosuk (12) 

 
Za MěÚ: 
Bc. Věra Kubíčková, Bc. Jan Divíšek, pí Marie Pecháčková, p. Jan Čuma, Ing. 
Miroslav Bouška, p. Pavel Brandejs, p. 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 Obecně závazná vyhláška města Králíky č.  7/2005 o místním poplatku           

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2006 

4.3 Rozpočtový výhled na roky 2006 – 2008 
4.4 Rozpočtové provizorium 
4.5 Vyhláška o místních poplatcích 
4.6 Regenerace panelového sídliště ulice V Bytovkách – II. etapa 2006 
4.7 Projekt krytého bazénu v Králíkách     
4.8 Kapitalizace pohledávky za spol. SMK, s.r.o.   

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 4.6 Návrh nového člena dozorčí rady SMK. Zároveň navrhl rozšíření programu o 
bod 4.6 Regenerace panelového sídliště ulice V Bytovkách – II. etapa 2006 a bod 4.7 
Projekt krytého bazénu v Králíkách. 

 
ZM/2005/11/224: ZM schvaluje přednesený návrh programu jednání ZM č. 11. 

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
02. Určení ověřovatelů zápisu 

 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 8. 11. 2005 Mgr. Hlava a Mgr. Berková nevznesli 

připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Krabcová a Mgr. 
Holčapek. 

 
ZM/2005/11/223: ZM schvaluje ověřovateli tohoto zápisu Mgr. Krabcová a Mgr. 

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

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

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

 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl 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 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. O koupi bytové jednotky č. 3 v čp. 347 projevila zájem paní 
Cacková, a bytové jednotky č. 5 paní Ostrodická. 

ZM/2005/11/225: ZM schvaluje prodej bytů dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a to oprávněným nájemcům: u bytu č. 3 v čp. 347 v ul. 
Valdštejnova a spoluvlastnického podílu ve výši 187/1000 na st.p.č. 196 a společných 
částech domu paní Cackové, Králíky a - u bytu č. 5 v čp. 347 v ul. Valdštejnova a 
spoluvlastnického podílu ve výši 129/1000 na st.p.č. 196 a společných částech domu 
paní Ostrodické, Králíky vše v k.ú. Králíky.  

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.1.02. Prodej volného bytu č. 5 v čp. 188 v k.ú. Dolní Boříkovice 
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Obsah: Na základě usnesení ZM zveřejnil MO záměr prodeje volného bytu č. 5 v čp. 188 
v k.ú. Dolní Boříkovice a spoluvlastnického podílu ve výši 151/1000 na st.p.č. 221 a 
společných částech domu. O koupi projevili zájem 4 žadatelé, a to pan Votava, pan 
Matoulek, paní Golianová a paní Krejčová. Ve stanoveném termínu předložili žadatelé na 
jednání RM své nabídky a RM konstatovala, že nejvyšší nabídka je od paní Golianové. 

ZM/2005/11/226: ZM schvaluje prodej volného bytu č. 5 v čp. 188 v Dolních 
Boříkovicích a spoluvlastnického podílu ve výši 151/1000 na st.p.č. 221 a společných 
částech domu vše v k.ú. Dolní Boříkovice paní Golianové, Králíky. 

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.1.03. Prodej 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. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn. 

ZM/2005/11/227: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 231/1 a 231/2 v k.ú. Horní Lipka 
manželům Bělkovým, Týniště nad Orlicí. 

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.1.04. Prodej 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.  Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

ZM/2005/11/228: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 455/1 a st.p.č. 63 v k.ú. 
Heřmanice u Králík panu Temňákovi, Králíky. 

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.1.05. Prodej obsazeného bytu č. 3 v čp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách 
Obsah: Na základě usnesení ZM zveřejnil MO 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. O koupi projevil zájem jediný zájemce pan 
Randis. RM doporučila prodej. 

ZM/2005/11/229: ZM schvaluje prodej 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 panu Randisovi, Králíky. 

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
 
4.1.06. Prodej 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. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn.Dne 30.11.2005 byla doručena manžely 
Mičkechovými, Králíky připomínka k prodeji pozemků. Na hranici pozemků 95/3 a 
95/10 vede odvodňovací příkop a požádali proto, aby to bylo uváženo a řádně ošetřeno 
v kupní smlouvě. RM zatížila pozemky věcným břemenem – vedení otevřeného příkopu 
pro odvádění spodní a srážkové vody.  

ZM/2005/11/230: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 95/3, 95/9, 95/10 a 96/2 v k.ú. 
Králíky manželům Makulovým, Králíky. 
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 

 
4.1.07. Záměr prodeje obsazených bytů v čp. 188 v k.ú. Dolní Boříkovice 
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Obsah: Jedná se o dvě bytové jednotky, u kterých oprávnění nájemci nevyužili přednostního 
práva na odkoupení. Byt č. 1 ve II. n.p. o velikosti 60,94 m2 je za nabídkovou kupní cenu 
55.996,-- Kč a byt č. 2 ve II. n.p. o velikosti 47,66 m2 je za nabídkovou kupní cenu 
43.544,-- Kč. RM doporučila zveřejnit záměr prodeje obsazených bytových jednotek. 

ZM/2005/11/231: ZM schvaluje záměr prodeje obsazených bytových jednotek v čp. 188 v 
k.ú. Dolní Boříkovice: -bytu č. 1 a spoluvlastnického podílu ve výši 205/1000 na 
pozemku st.p.č. 221 a společných částech domu za nabídkovou kupní cenu 55.996,-- 
Kč -bytu č. 2 a spoluvlastnického podílu ve výši 160/1000 na st.p.č. 221 a 
společných částech domu za nabídkovou kupní cenu 43.544,-- Kč, a ukládá záměr 
zveřejnit.  
 Hlasování: 14:0:0 (schváleno, p. Novotný již byl přítomný) 

 
4.1.08. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1183 v k.ú. Dolní Boříkovice 
Obsah: O prodej pozemku požádali manželé Kaliankovi z Dolních Boříkovic za účelem 

scelení pozemku. Jedná se o pozemek o výměře 248 m2, který je oplocen a žadatel ho 
užívá. Dle odboru VTS je pozemek užívaný jako zahrada, na pozemku není zařízení ve 
vlastnictví města. Dle odboru RR není ÚP zpracován. Pozemek má v pronájmu Rolnická, 
a.s. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. 

ZM/2005/11/232: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1183 v k.ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr zveřejnit. 
Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 

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

+ + + + + + + + + + + x + 0 + 
 
 
4.1.09. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 22 a části p.p.č. 1178 v k.ú. Heřmanice u Králík 
Obsah: O prodej pozemků požádal pan Švec za účelem scelení pozemků. Jedná se o pozemky  

o výměře cca 394 m2, pozemky nejsou v pronájmu. Dle odboru VTS pozemky nejsou 
udržovány a neslouží jako příjezd k nemovitostem. Dle odboru RR není ÚP zpracován, 
souhlas s dělením parcel bude dán po odměření GP u p.p.č. 1178. Na pozemku st.p.č. 42 
je postaven rekreační objekt, doporučuje oddělit tak, aby byla možná bezproblémová 
údržba tohoto objektu čp. 5 v k.ú. Heřmanice u Králík. Pozemky nejsou v pronájmu. RM 
doporučila prodej a navrhla kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2005/11/233: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 22 a části p.p.č. 1178 v 
k.ú. Heřmanice u Králík za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

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

+ + + + + + + + + + 0 x + + + 
 
 
4.1.10. Záměr prodeje LT Hněvkov 
Obsah: V souvislosti s technickým stavem letního tábora Hněvkov a dále ve spojitosti se 

stanovisky ředitelů základních škol předkládá MO k projednání prodej těchto 
nemovitostí. Jedná se o objekty – č.e. 8 na st.p.č. 127, č.e. 9 na st.p.č. 128 a č.e. 10 na 
st.p.č. 129, pozemky st.p.č. 127, 128, 129 o výměře 368 m2 a p.p.č. 671 o výměře 3814 
m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci p.č. (671)PK o výměře 333 m2 vše v k.ú. 
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Hněvkov. Dle odboru ŠKT současný stav budov včetně vybavení je katastrofální, 
podmínky pro pobyt dětí jsou z hygienického hlediska nevhodné. Ředitelé obou 
základních škol se vyjádřili tak, že pro svoji činnost tábor nevyužijí. Pro stanovení 
nabídkové kupní ceny doporučuje MO vypracování znaleckého posudku. RM doporučila 
prodej.  

 
Mgr. Krabec – Objekt chátrá, pokud tento letní tábor bude město i nadále provozovat je 

nutné do něj investovat. 
 
Ing. Strnad – Jednala RM s bývalými správci? 
 
Mgr. Krabec – Byl zde posudek ředitelů ZŠ, kteří se vyjádřili, že o tento letní tábor nemají 

zájem. 
 
Ing. Strnad – Ředitelé ZŠ nemají se správcováním nic společného. 
 
MUDr. Špičková – Uvažuje město v případě prodeje LT Hněvkov o jiném zřízení LT 

v blízkosti města? 
 
Mgr. Krabec – Nyní se jedná pouze o prodeji tohoto tábora. 
 
Mgr. Němeček – správcovství nespadalo pod ZŠ, městem byla pověřena osoba. Myslí si, že 

by se prodej LT neměl uspěchat. 
 
ZM/2005/11/234: ZM schvaluje záměr prodeje nemovitostí letního tábora Hněvkov: - 

objektu č.e. 8 na st.p.č. 127, objektu č.e. 9 na st.p.č. 128, objektu č.e. 10 na st.p.č. 129 
- stavebních pozemků č. 127, 128 a 129 – zastavěné plochy - pozemků p.p.č. 671 – 
ostatní plocha a p.č. (671)PK vše v k.ú. Hněvkov a ukládá záměr prodeje zveřejnit.  

 
Hlasování: 5:6:3 (neschváleno) 

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

+ 0 + 0 - + 0 - + - - x - + - 
 
4.1.11. Záměr prodeje pozemků st.p.č. 176/2 a 176/3 v k.ú. Červený Potok 
Obsah: O koupi pozemků požádali manželé Hetflajšovi za účelem převodu pozemků pod 

stavbami, které vlastní. Jedná se pozemky pod ostatními stavbami o výměře 89 m2, 
pozemky nejsou v pronájmu. Dle odboru VTS se jedná o plochu pod stávající stavbou. 
Dle odboru RR není ÚP zpracován. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 50,-- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM/2005/11/235: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 176/2 a 176/3 v k.ú. 
Červený Potok za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.12. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 864 v k.ú. Králíky 
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Bárna za účelem převodu pozemku po garáží, kterou 

vlastní. Jedná se pozemek o výměře 18 m2, pozemek má žadatel v pronájmu. Dle odboru 
VTS se jedná o plochu pod stávající garáží. Dle odboru RR je ÚP schválen, řadová 
zástavba garáží. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 100,-- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. 
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ZM/2005/11/236: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 864 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 100,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.13. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky 
Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 08.11.2005 projednala RM podklady pro projednání 

záměru prodeje části pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky o výměře cca 5 000 m2 za 
účelem výstavby supermarketu. Odbor VTS navrhuje umístění velkoprodejny vpravo od 
sjezdu ze stávající křižovatky nad stávajícím sportovním areálem. Prodejna takto 
umístěná uzavře plochy občanské vybavenosti, které budou odděleny od ploch pro 
bydlení. Odbor RR se ztotožňuje s návrhem VTS, dále tato skutečnost byla konzultována 
se zpracovatelem nové ÚPD, který potvrdil takto dohodnuté při veřejném projednávání 
zadání nového ÚP. S ohledem na minimalizaci zásahu do obytného území je občanská 
vybavenost podél silnice jen pro drobné služby, případná další velkoprodejna až za 
Plynárenským potokem ve směru Červená Voda. RM doporučila prodej části pozemku a 
určila jako minimální cenu 1.000,-- Kč/m2. 

 
Mgr. Krabec – Budoucí komunikace k sídlišti by oddělovala část technickou: sportovní 

areál, čerpací stanice, supermarkety, škola a část určenou pro bydlení: sídliště. 
 
MUDr. Špičková – Odkud bude přístup k novému supermarketu? 
 
Mgr. Krabec – V místech nynější křižovatky bude kruhový objezd, který bude rozdělovat 

cesty do obytné zóny a k supermarketům. 
 
Mgr. Krabcová – Proč se zde uvádí pouze Penny Market? 
 
p. Juránek – Jako u každé majetkové operace nejdříve někdo o prodej žádá, nyní tedy Penny 

Market, ale přihlásit se může kterýkoli jiný zájemce. 
 
Mgr. Krabec – Ostatní řetězce budou osloveny. 
 
Mgr. Berková – Bylo uvažováno o umístění supermarketu do spodní části města směrem na 

Dolní Lipku? 
 
Mgr. Krabec – Ve spodní části města je dle ÚP plánovaná průmyslová zóna. 
 
p. Vyšohlíd – navrhl doplnění usnesení o „a oslovit možné zájemce“. 
 
ZM/2005/11/237: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. 

Králíky o výměře cca 5000 m2, a to vpravo od sjezdu ze stávající křižovatky nad 
stávajícím sportovním areálem za kupní cenu 1.000,-- Kč/m2 + náklady spojené s 
převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit a oslovit možné zájemce. 
 
Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 

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

+ + + + + + + + + + 0 x + + + 
 
4.1.14. Modernizace infrastruktury v pohraničních oblastech – revokace usnesení  
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Obsah: Pardubický kraj požádal o nové projednání vydání souhlasu se stavební činností na 
pozemcích v majetku města a následným bezúplatným převodem částí pozemků 
zastavěných stavbou silnic do vlastnictví Pardubického kraje. Jedná se o modernizaci 
silnic v příhraniční oblasti Pardubického kraje – okres Ústí nad Orlicí, tj. silnice III/31222 
v úseku Prostřední Lipka – Horní Lipka a III/31223 v úseku Dolní Lipka – Prostřední 
Lipka. RM proto doporučila revokaci usnesení ZM/2003/14/277 ze dne 09.12.2003, 
ZM/2003/08/152 ze dne 08.07.2003, ZM/2004/08/122 ze dne 08.06.2004 a 
ZM/2005/04/059 ze dne 12.04.2005 a doporučila bezúplatný převod částí pozemků.  

 Nově se jedná o bezúplatný převod části pozemků v k.ú. Dolní Lipka, Prostřední Lipka a 
Horní Lipka o výměře 677 m2, seznam pozemků je uveden v příloze zápisu. 

ZM/2005/11/238: ZM doporučuje revokaci usnesení ZM/2003/14/277 ze dne 09.12.2003, 
ZM/2003/08/152 ze dne 08.07.2003, ZM/2004/08/122 ze dne 08.06.2004 a 
ZM/2005/04/059 ze dne 12.04.2005 a schvaluje záměr bezúplatného převodu částí 
pozemků v k.ú. Dolní Lipka, Prostřední Lipka a Horní Lipka o celkové výměře 677 
m2 dle soupis pozemků uvedených v příloze zápisu a ukládá záměr převodu 
zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.15. Aktualizace usnesení ZM/2002/04/053 
Obsah: V souvislosti se zasláním obnovené žádosti o bezúplatný převod pozemků p.p.č. 653/2 

a st.p.č. 789, 790 v k.ú. Králíky předkládá MO návrh na aktualizaci usnesení ZM ze dne 
22.04.2002. Jedná se o převod fotbalového hřiště a pozemků zastavěnými stavbami – 
šatnami a klubovnou ve vlastnictví Města Králíky. O převod pozemků požádalo město 
v roce 2002, v dubnu 2004 byla darovací smlouva MF zamítnuta. Dne 16.06.2004 byla 
zaslána nová doplněná žádost o bezúplatný převod. Současný stav vlastnických práv 
k pozemkům vylučuje Město Králíky z účasti v programu MŠMT – podpora rozvoje a 
údržby sportovišť a analogicky je z tohoto programu vyloučena i místní TJ Jiskra 
Králíky. Rovněž tak Město Králíky nemůže žádat o granty na údržbu sportovišť 
vyhlašovaných Krajským úřadem Pardubického kraje a o granty z evropských fondů. RM 
doporučila aktualizaci usnesení. 

 
Mgr. Krabec – tento týden bude jednat s p. ředitelem úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. 
 
ZM/2005/11/239: ZM schvaluje aktualizaci usnesení ZM/2002/04/053 ze dne 22.04.2002 

a schvaluje bezúplatný převod pozemků st.p.č. 789, st.p.č. 790 a p.p.č. 653/2 v k.ú. 
Králíky od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha na 
město Králíky. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
4.1.16. Směna části pozemku p.p.č. 1071/1 za část pozemku p.p.č. 1071/3 v k.ú. Králíky – 

aktualizace usnesení MZ/2000/07/098 a MZ/2000/07/099 
Obsah: V souvislosti s ukončenými stavebními úpravami veřejné čerpací stanice PHM včetně 

nového výjezdu na silnici I/43 předkládá MO k aktualizaci usnesení MZ ze dne 
24.07.2000. Jedná se o směnu pozemků, a to části pozemku p.p.č. 1071/1 o výměře cca 
179 m2 ve vlastnictví Města Králíky za část pozemku p.p.č. 1071/3 o výměře cca 218 m2 
ve vlastnictví BENZINY, a.s. Město Králíky uzavřelo dne 26.03.2001 s BENZINOU, 
a.s., smlouvu o budoucí směnné smlouvě. Přesné určení směňovaných pozemků je 
provedeno geometrickým plánem po dokončení rekonstrukce. Smluvní strany se dohodly, 
že mezi hodnotami nemovitostí není rozdíl. RM doporučila aktualizaci usnesení.  

 7



ZM/2005/11/240: ZM schvaluje aktualizaci usnesení MZ/2000/07/098 a MZ/2000/07/099 
ze dne 24.07.2000 a schvaluje záměr směny části pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. 
Králíky ve vlastnictví Města Králíky za část pozemku p.p.č. 1071/3 v k.ú. Králíky 
ve vlastnictví a.s. BENZINA Praha s tím, že mezi hodnotami nemovitostí není 
rozdíl, a ukládá záměr směny pozemků zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
17. Odstranění hygienických závad v nemovitosti čp. 61 v k.ú. Prostřední Lipka 

ZM/2005/10/191 
Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 08.11.2005 projednal vedoucí VTS s Krajskou 

hygienickou stanicí případné posunutí možného provozování pohostinství v Prostřední 
Lipce za současných hygienických podmínek. Vzhledem k tomu, že to není možné, 
požádala paní Suchomelová město o prominutí nájemného za měsíc prosinec a 
následující. Do doby odstranění hygienických závad je nucena provozovnu uzavřít a 
přerušit živnost. RM schválila prominutí nájemného a zároveň nedoporučila odstranění 
hygienických závad a navrhla snížení nabídkové kupní ceny.  

 Dne 13. 12. 2005 sdělila MO realitní kancelář Stavoinvesta, s.r.o., Ústí nad Orlicí, že 
došlo k rezervaci nemovitosti a složení jistiny ze strany pana Štaigla. 

 
p. Štaigl – chce tuto nemovitost koupit a v ní provozovat pohostinskou činnost. 
 
ZM/2005/11/241: ZM schvaluje prodej nemovitosti čp 61 na st.p.č. 41/5 a st.p.č. 41/5 v 

k.ú. Prostřední Lipka panu Štaiglovi, Králíky. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
18. Prodej bytové jednotky č. 1 v čp. 349 v ul. Dlouhá v Králíkách 
Obsah: Jedná se o vyčleněnou bytovou jednotku dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, č. 349/1 o podlahové ploše 34,89 m2. Při vypracování prohlášení 
vlastníka bylo zjištěno, že byt byl chybně zařazen do II. kategorie. Správce bytového 
fondu špatné zařazení napravil a projednal s nájemcem bytu úhradu ušlého nájemného za 
poslední 3 roky. Nájemci bytu manželé Ptáčkovi však s doplacením nájemného 
nesouhlasí. MO proto navrhuje nabídnout bytovou jednotku manželům Ptáčkovým za 
kupní cenu povýšenou o ušlé nájemné za poslední 3 roky. RM doporučila stanovení 
kupní ceny tímto způsobem. 

 Dne 24.11.2005 požádali manželé Ptáčkovi o zaslání písemného zdůvodnění, proč 
vlastník i správce postupují tímto způsobem. Právní zástupce města předložil RM 
stanovisko z kterého vyplývá, že stanovení kupní ceny záleží výhradně na vůli vlastníka 
bytu. V současné době neexistuje právní předpis, který by jakýmkoli způsobem vlastníka 
věci v jeho dispozičních oprávněních v tomto směru jakkoli omezoval. Je nesporné, že 
Město Králíky přijalo směrnici stanovující pravidla pro stanovování cen bytů, tuto je však 
třeba hodnotit jako jeho vlastní rozhodnutí, které upravuje zcela obecně stanovování výše 
prodejní ceny bytů. Pravidla stanovená v uvedené směrnici sama nevylučují možnost 
odlišného způsobu stanovení ceny pro jednotlivé případy prodeje. V daném případě se 
klient rozhodl svůj byt nabídnout k prodeji za kupní cenu povýšenou o ušlé nájemné za 
poslední 3 roky. 

 
p. Doubrava – myslí si, že tito lidé doplácejí na chybu správce. 
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ZM/2005/11/242: ZM schvaluje stanovení kupní ceny u bytové jednotky č. 1 v čp. 349 v 
ul. Dlouhá na st.p.č. 200 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 91/1000 na st.p.č. 
200 a společných částech domu vše v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 

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

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

4.2 Obecně závazná vyhláška města Králíky č.  7/2005 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2006 

 
p. Brandejs – přednesl ZM změny ve vyhlášce ve srovnání s vyhláškou z minulého roku : 

1. Z vyhlášky byl odstraněn odstavec týkající se osvobození od platby poplatku 
z důvodu výkonu vojenské základní služby, která se v součastné době nevykonává. 2. 
Sazba poplatku pro rok 2006 je navrhována ve výši 470 Kč na poplatníka – viz článek 3. 
vyhlášky:   Odbor ŽP vypracoval v souladu s usnesením RM číslo RM/2005/39/593 
poptávkovou sondu do trhu pro firmy zabývající se odpadovým hospodářstvím. Byly 
osloveny firmy : SMK s.r.o., Králíky, EKOLA s.r.o. České Libchavy, SITA MORAVIA 
a.s., Rapotín. 
Nabídky jednotlivých firem byly zpracovány a předány RM, která pro příští rok vybrala 
firmu SMK s.r.o. Celkové náklady na provoz systému odpadového hospodářství jsou u 
nabídky SMK s.r.o. 2 244 000 Kč včetně DPH, při cca 4800 poplatnících vychází tedy 
navrhovaná sazba poplatku pro rok 2006 470 Kč/poplatníka. V této částce nejsou 
zahrnuty příjmy od firmy EKO-KOM, které ponecháváme v rozpočtu na odpadové 
hospodářství jako rezervu na možný nárůst množství nebezpečných odpadů, TDO a 
zejména na financování doplnění a rozšíření hnízd s nádobami na tříděný odpad a na 
jejich obnovu.  

 
p. Pohl – Kdy se musí schválit tento poplatek? 
 
p. Macháček – Vyhláška se musí schválit dnes z důvodu dodržení legislativní lhůty. 
 
p. Pohl – Proč se schvaluje tato vyhláška opětovně na poslední chvíli, a jak probíhalo 

výběrové řízení? 
 
Mgr. Krabec – Na poslední jednání ZM v roce má ZM nejpřesnější podklady letošního roku. 

Pokud se ZM dohodne může se tato vyhláška schvalovat příští rok dříve. Nejednalo se o 
výběrové řízení, ale o poptávkovou cenovou sondu. Nejnižší nabídku podala spol. 
EKOLA. Služby města přepracovaly svou nabídku na 470 Kč/poplatníka. 

 
p. Jungvirt – Je férové jednání, aby z předložených firem dostala jedna firma možnost 

přepracovat nabídku a jiná nikoli?  
 
Mgr. Krabec – Jednalo se o cenovou poptávku nikoli o výběrové řízení. Spol. SMK je 

společností města a v zájmu města by mělo být, aby jeho společnost fungovala. 
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Ing. Černý – představil sebe a společnost, kterou zastupuje tj. EKOLA České Libchavy. 
Řekl, že kdyby se v zadávacích podmínkách dozvěděl, že tato cenová poptávka bude 
sloužit pro jinou společnost na upravení její nabídkové ceny, pak by tuto nabídku spol. 
EKOLA Městu Králíky nepředložila. Město Králíky je společníkem spol. EKOLA 
České Líbchavy – majetkový podíl města činí 3,36 %. V podrobné power-pointové 
prezentaci představil hospodářské výsledky své firmy. 

 
p. Knettig – neví, v jakých intervalech by spol. EKOLA prováděla svoz odpadu za 

nabídnutou cenu, protože cenovou nabídku nečetl. 
 
Ing. Černý – Vše je popsáno v nabídce. 
 
p. Pohl – požádal, zda by spol. SMK mohla předložit ZM také takovou prezentaci své 

společnosti jako to udělal Ing. Černý za společnost EKOLA. 
 
Mgr. Krabec – Spol. SMK může předložit ZM prezentaci společnosti. 
 
p. Doubrava – Bude příští rok výběrové řízení na svoz odpadů? 
 
Mgr. Krabec – Záleží, zda bude spol. SMK schopná tuto službu pro město vykonávat. 

V únoru bude na jednání ZM předložena informace o dalším vývoji v odpadovém 
hospodaření. 

 
Mgr. Krabcová – zeptala se Ing. Černého, zda by byla společnost EKOLA schopná postarat 

se městu o provozování koupaliště atd., jako to dělá SMK. 
 
Ing. Černý – Pokud ze strany města vzejde poptávka na tyto služby, bude společnost EKOLA 

na tuto poptávku reagovat. 
 
p. Jungvirt – Jakým způsobem souvisí svoz odpadů s ostatními činnosti? 
 
Mgr. Krabec – Spol. SMK dělá pro město souhrn činností, některé činnosti jsou výdělkové a 

některé naopak prodělkové.  
 
p. Juránek – preferuje uzavření smlouvy se spol. SMK s.r.o., přestože si je vědom, že doba je 

soumrakem malých firem a EKOLA jednou tyto činnosti zřejmě převezme. Přepočtem 
nákladů firmy SMK však nedošlo ke změně zadávaných podmínek poptávky, nabídka 
EKOLY je i přesto stále nižší o 10 Kč a zastupitelé tak mají na výběr. RM doporučila 
svou firmu, protože její založení stálo město nemalé prostředky a RM za to očekává 
výsledky. Odebráním jedné ze stěžejních činností by se firmě hospodářská situace 
značně ztížila. 

 
Ing. Strnad – domnívá se, že je nevýhoda pro město, že je spol. SMK městská firma. Pokud 

dojde k nenadálým nákladům v případě EKOLY, ta si je zaplatí sama, v případě SMK je 
bude hradit město. 

 
Ing. Černý – EKOLA je také z 3,36 % firmou města. 
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ZM/2005/11/243: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhláška města Králíky č. 7/2005 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2006. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 

4.3 Rozpočtový výhled na roky 2006–2008 
 
pí Pecháčková - Finanční odbor spolu s odborem výstavby a technické správy předkládá 

zastupitelstvu města návrh rozpočtového výhledu na období 2006–2008. Rada města 
svým usnesením č. RM/2005/49/701 jej doporučila ke schválení v předloženém znění.  
Jedná se o návrh investičních akcí, včetně jejich financování na základě 
předpokládaných příjmů i případným přijetím úvěru, které ZM do tohoto výhledu 
nemusí doporučit a zařadit. 

 
Mgr. Krabec – seznámil ZM s jednotlivými investicemi z rozpočtového výhledu a doporučil 

schválení předloženého rozpočtového výhledu. 
 
Mgr. Krabcová – Je možné získat nějakou dotaci na přestavbu MŠ Pivovarská? 
 
Mgr. Krabec – Je možné získat dotaci ze státního rozpočtu, ale za předpokladu jasné 

koncepce školství na Králicku, z níž bude zřejmé, co se bude dít se stávajícími MŠ. 
 
ZM/2005/11/244: ZM schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2006–2008 v předloženém 

znění. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 

4.4 Rozpočtové provizorium 
 
pí Pecháčková - Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh pravidel 

rozpočtového provizoria Města Králíky v době od 1. 1. 2006 do doby schválení rozpočtu 
města na rok 2006: 

1. Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, související s plynulým provozem 
Městského úřadu, města a organizací městem založených či zřízených. 

2. S výjimkou havarijních situací budou financovány pouze drobné akce oprav a údržby 
v jednotlivých případech nepřevyšující částku 20 000,- Kč a nedokončené smluvně 
sjednané akce oprav a údržby z roku 2005. 

3. Rada města může na žádost statutárního orgánu města nebo statutárních orgánů 
organizací městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce 
investičního nebo neinvestičního charakteru v hodnotě do 100.000,-Kč v jednotlivém 
případě. Suma takto realizovaných výdajů nesmí překročit 200.000,-Kč. 

4. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době provizoria se stávají příjmy a výdaji 
rozpočtu po jeho schválení. 

 
ZM/2005/11/245: ZM schvaluje ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění tato pravidla 
rozpočtového hospodaření města Králíky v době od 1.1.2006 do doby schválení 
rozpočtu města na rok 2006:1. Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, 
související s plynulým provozem Městského úřadu, města a organizací městem 
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založených či zřízených. 2. S výjimkou havarijních situací budou financovány 
pouze drobné akce oprav a údržby v jednotlivých případech nepřevyšující částku 
20 000,- Kč a nedokončené smluvně sjednané akce oprav a údržby z roku 2005. 3. 
Rada města může na žádost statutárního orgánu města nebo statutárních orgánů 
organizací městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce 
investičního nebo neinvestičního charakteru v hodnotě do 100.000,-Kč v 
jednotlivém případě. Suma takto realizovaných výdajů nesmí překročit 200.000,-
Kč. 4. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době provizoria se stávají příjmy 
a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 

4.5 Vyhláška o místních poplatcích 
 
p. Macháček – OVV předložil zastupitelstvu města nově zpracovanou vyhlášku, ve které je 

zapracována změna plynoucí z kontroly, kterou následně po předchozí kontrole (ze dne 
2. 8. 2005), provedlo Ministerstvo vnitra, oddělení dozoru Pardubice, kdy po 
přezkoumání nově opravené obecně závazné vyhlášky č. 3/2005, o místních poplatcích 
dospělo k názoru, že část této obecně závazné vyhlášky je v rozporu se zákonem.  
Oproti znění původní vyhlášky, je Čl. 3 odst. 2 nové vyhlášky nově formulován, a to ve 
smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 565/1990 Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších 
předpisů. Původní ustanovení citovaného článku vyhlášky bylo v rozporu s výše 
uvedeným zákonem (byla použita zastaralá formulace). 

 
ZM/2005/11/246: ZM schvaluje obecné závaznou vyhlášku města Králíky č. 8/2005 o 

místních poplatcích. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 

4.6 Regenerace panelového sídliště ulice V Bytovkách – II. 
etapa 2006 

 
p. Čuma - ZM v roce 2005 schválilo žádost o dotaci na spolufinancování stavby – 

„Regenerace panelového sídliště ulice V Bytovkách“ – I.etapa. V letošním roce tak byla 
Městu Králíky přiznána dotace ve výši 4 404 tis. Kč. 
MMR vyhlásilo obdobný dotační  program i na rok 2006. Vzhledem k tomu odbor VTS 
zahájil přípravné práce na podání žádosti. Předmětem II.etapy regenerace by měla být 
rekonstrukce kanalizace u objektu čp. 659, vybudování parkoviště v ul. Růžové a u čp. 
664. Dále bude provedena rekonstrukce části chodníků a komunikací Budou upraveny 
plochy veřejné zeleně s doplněním výsadby vzrostlých stromů a keřů. Na základě těchto 
skutečností je nutno, aby ZM přijalo usnesení na rok 2006, ve kterém se zaváže 
financovat min. 30% z celkových nákladů stavby. Celkové náklady na II. etapu budou 
činit cca 8 300 tis. Kč včetně DPH. Podíl města na spoluúčast v roce 2006 by tak byla 
2.500 tis. Kč. 
 

Mgr. Krabcová – Jednalo se o zrušení sušáků? 
 
p. Čuma – obyvatelé ul. V Bytovkách naopak požadují vybudování dalších sušáků. Vše je na 

dohodě. 
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ZM/2005/11/247: ZM schvaluje projekt na rok 2006 „Regenerace panelového sídliště 
ulice V Bytovkách“ Králíky - 2. etapa. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
ZM/2005/11/248: ZM se zavazuje, že v případě přidělení dotace na stavbu „Regenerace 

panelového sídliště ulice V Bytovkách“ Králíky - 2. etapa, zajistí z rozpočtu města 
v roce 2006 finanční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 
 
 

4.7 Projekt krytého bazénu v Králíkách     
 
Mgr. Krabec - Projekt krytého bazénu  Králíkách je již delší dobu připravován – je 

vypracována základní studie, v připravovaném územním plánu jsou vytipovány lokality, 
na nichž lze bazén postavit. Dosud veškeré úvahy ztroskotávaly na základním finančním 
rámci provozu bazénu – podle fundovaných prognóz bude zařízení prodělečné a bude 
muset být dotováno částkou asi 1,5 – 2 mil Kč/ rok. V souvislosti s rozvojem 
turistického ruchu na Králicku je čím dál větší poptávka po rehabilitačních službách 
typu sauna, solárium, bazén. Na základě jednání (Město Králíky, zástupci podnikatelů, 
manažer Sdružení obcí Orlicko, projektantem bazénů) a v souvislosti s dalším 
plánovacím a rozpočtovým obdobím EU pro roky 2007 – 2013 došlo k výraznému 
posunu při plánování výstavby bazénu. 
Navrhované rámcové parametry: 
- převažující rekreační účel (vodní atrakce, tobogány, sauna, pro celou rodinu) 
- náklady na výstavbu cca 100 mil. Kč, upřednostnit takovou techniku a 
technologické řešení, které v budoucnu zlevní provoz (raději dražší výstavba a levnější 
provoz než opačně) 
- vlastníkem stavby a nositelem projektu bude Město Králíky (dostupnější dotace 
z EU, u neziskových projektů až 75% podíl) 
V rámci Pardubického kraje bude v roce 2006 poskytován grant na přípravu 
dokumentace potřebné pro stavbu. V první fázi Město nechá vypracovat základní 
technickou dokumentaci (co, v jakém rozsahu, za kolik, provozní náklady..) a tzv. studii 
proveditelnosti (rentabilnost a optimalizace provozu). Počáteční náklady cca 200 – 300 
tis. Kč – z grantu kraje. 
 

Mgr. Krabcová – Jak město počítá s provozem letního a krytého bazénu? 
 
Mgr. Krabec – Jedna z variant je, že orientace bazénu podle ÚP je v návaznosti na stávající 

venkovní bazén.  
 
p. Černý – Kdo uhradí počáteční náklady na úhradu za vypracování základní technické 

dokumentace? 
 
Mgr. Krabec – Město požádá Pk o grant, který může být až 100 %. Pokud nebude, pak tyto 

náklady uhradí město ze svého rozpočtu. 
 
p. Jungvirt – Má město výhled, že bude schopno potřebnou částku, v případě realizace 

projektu,  dofinancovat? V loňském roce zde byl podobný případ s vojenským muzeem. 
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Mgr. Krabec – z pohledu turistického ruchu je tento projekt, podle jeho názoru, vhodnější. 
Na tento projekt je možné čerpat až 75 % z fondu EU dále ze státního rozpočtu do 10 % 
a z rozpočtu kraje až 15 %. 

 
ZM/2005/11/249: ZM schvaluje zadání přípravných prací na projektu krytého bazénu v 

Králíkách – vypracování základní dokumentace pro územní řízení a studie 
proveditelnosti. 
Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 

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

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

4.8 Kapitalizace pohledávky za spol. SMK, s.r.o.   
 
Mgr. Krabec - při vzniku společnosti Služby města Králíky, s.r.o. společnost odkoupila od 

města movité věci (v užívání je měla bývalá příspěvková organizace Technické služby) 
v hodnotě 1.603.889,- Kč, určeno podle znaleckého posudku. Podle kupní smlouvy ze 
dne 31.12.2004 je kupní cena splatná dne 31.12.2005.  Společnost díky své poměrně 
krátké existenci nenakumulovala dostatečné prostředky, aby mohla svému závazku 
dostát. Již při schvalování původní kupní smlouvy byla jednou z variant možných řešení 
navrhována varianta kapitalizace pohledávky za společností vložením do jejího 
základního jmění.  
Výhody tohoto řešení:  - navýšení základního jmění společnosti 
    - lepší „tvář“ pro potencionální partnery, zákazníky, banky 
Nevýhody:    - město neobdrží „cash“ prostředky (ale nepřijde o ně – zůstanou 
v základním jmění společnosti, jejímž je město 100% vlastníkem) 

 
Ing. Strnad – Domnívá se, že toto rozhodnutí je odpuštění dluhu nebo dar spol. SMK od 

města. 
 
Mgr. Krabec – Jedná se o navýšení základního kapitálu. 
 
Mgr. Krabcová – Jaké je v tuto dobu základní jmění společnosti? 
 
Mgr Krabec – Základní jmění společnosti je ze zákona o spol. s r. o. 200 000,--Kč. 
 
p. Knettig – Pokud město dalo 500 000,--Kč spol. SMK na hygienizaci kalů, pak to udělalo 

z důvodu, že je toto zařízení ve vlastnictví města. 
 
p. Jungvirt – Částka 500 000,--Kč se musí získat zpět do rozpočtu města ze stočného. 
 
ZM/2005/11/250: ZM schvaluje provedení kapitalizace pohledávky Města Králíky za 

společností Služby města Králíky s.r.o. ve výši 1.603.889,- Kč, splatné dne 31. 12. 
2005, vzniklé z titulu úhrady kupní ceny movitých věcí prodaných jmenované 
společnosti na základě kupní smlouvy ze dne 31. 12. 2004. Kapitalizace pohledávky 
bude provedena jejím vložením, jakožto nepeněžitého vkladu, do základního 
kapitálu společnosti Služby města Králíky s.r.o. 
 
Hlasování: 9:3:2 (schváleno) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+ + + + + - - - + 0 0 x + + + 
 
05. Vstupy občanů  
 

p. Jungvirt – požádal p. starostu o vyjádření svého postoje k pokutě 100 000,--Kč za pozdní 
zkolaudování sportovního areálu. 

 
Mgr. Krabec – nemá nic nového, co by mohl k této věci říci. 
 
Ing. Strnad – požádal o sdělení, proč na našem území není možné zachytit TV vysílání z 
východních Čech. 
 
Bc. Divíšek – jednal s českými telekomunikacemi, bohužel náš vysílač je nasměrován jiným 
směrem. 
 
Ing. Strnad – požádal o otištění článku na toto téma v Králickém zpravodaji. 
 
 
06. Vstupy zastupitelů 

 
Mgr. Krabcová – V červnu byla odsouhlasena finanční částka na nákup vybavení 

sportovního areálu. Na jaké komodity byly tyto peníze použity? 
 
p. Čuma – Byla zakoupena sekačka na trávu, fréza na sníh a ostatní drobnější zařízení bude 

hradit dle dohody s p. Stejskalem provozovatel.  
 
p. Vyšohlíd – Finanční výbor se zabýval pokutou za nedodržení včasného zkolaudování 

sportovního areálu. Dle finančního výboru jednoznačně nelze říct, že za tuto pokutu 
může p. starosta. 

 
Mgr. Krabec – uznává, že za tuto věc nese určitou politickou odpovědnost. Nikoli, že je za 

tuto pokutu hmotně odpovědný. 
 
MUDr. Špičková – V jakém stádiu je schválení ÚP? 
 
Mgr. Krabec – Bylo veřejné projednání Zadání ÚP, v tuto chvíli se čeká na vyjádření všech 

dotčených orgánů. Je předpoklad, že během 2 nebo 3 měsíců by mohl být koncept 
hotový. 

 
Mgr. Krabcová – Podle slov paní Noskové bylo sděleno, že bude ÚP předložen ZM na 
podzim. 
 
Mgr. Krabec – Vše záleží na vyjádření dotčených organizací. 
 
Mgr. Hlava – upozornil, že p. Doubrava ví o možném členu Dozorčí rady SMK. 
 
p. Doubrava – doporučil oslovit Ing. Bartáka.  
 

 15



p. Juránek – Kdyby byla paní Krabcová přítomna na veřejném projednávání Zadání 
územního plánu, slyšela by, že pí architektka informovala o důvodech zpoždění ÚP. 

 
Mgr. Krabcová – domnívá se, že opoždění ÚP má špatný vliv na rozvoj regionu. 
 
Mgr. Krabec – vedoucí odboru RR není schopna zajistit zrychlení procedur schvalování ÚP. 

Vše se odvíjí od dotčených orgánů, které se k němu vyjadřují. 
 
p. Juránek – navrhl, aby na lednové zasedání ZM byla pozvána pí Nosková a informovala 

ZM o průběhu schvalování ÚP. 
 
p. Čuma – nedomnívá se, že neschválení nového ÚP má špatný vliv na rozvoj regionu. Stále 

je v platnosti nynější ÚP. 
 
Mgr. Krabec – požádal finanční výbor, aby prošetřil závěry auditorské zprávy z šetření v PO 

Klubu Na Střelnici Králíky a Městská knihovna Králíky a předložil své vyjádření na 
lednovém jednání ZM. 

 
Mgr. Holčapek – požádal o přečtení závěrů z auditorského šetření Klubu Na Střelnici. 
 
Ing. Strnad – ohradil se proti nekompetentnímu způsobu jakým byl audit prováděn a 

současně proti jeho závěrům. V případě čtení auditorského zápisu požádal také o 
přečtení svého vyjádření.  

 
Mgr. Krabec – předá obě zprávy finančnímu výboru a navrhuje o dané věci podrobně 

diskutovat až na příštím jednání ZM, kde již bude známo vyjádření finančního výboru.  
 
ZM/2005/11/251: ZM ukládá finančnímu výboru prošetřit závěry auditorské zprávy z 

šetření v PO Klubu Na Střelnici Králíky a Městská knihovna Králíky a aby 
předložil své vyjádření na jednání ZM v lednu 2006. 
Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 

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

+ + + 0 + + + + + + + x + + + 
 
Mgr. Krabec – popřál všem přítomným klidné svátky a poděkoval za dosavadní spolupráci. 
 
 
Starosta ukončil jednání ve 23:09 hod. 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Alena Krabcová               Mgr. Jan Holčapek 
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…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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