
Zápis z jednání Komise pro sociální věci a občanské záležitosti ze 

dne 22.03.2017 

 
Přítomni: Mgr. Martin Hejkrlík, Kateřina Krejsová, DiS., Marie Látalová, Eva Holubcová, 

Kateřina Břízová, Marie Čumová, Bc. Kamila Ferancová – tajemnice. 

Hosté: Marie Dostálová, Jana Kostúrová 

Omluveni: MgA. Kristýna Brůnová 

 

Projednávané body:  

 
DVÚ: pan místostarosta informoval o vývoji ohledně budovy bývalého dětského výchovného 

ústavu. V tuto chvíli nesdělil ani ministr Pelikán, ani ministr Babiš své stanovisko ohledně 

budoucnosti budovy. Na dotazy reagují kanceláře ministerstev stanoviskem, že je vše nadále 

v jednání.  

 

Prodejna zeleniny v podloubí: probíhají intenzivní stavební úpravy. Původní žadatel o 

pronájem prodejny oznámil odstoupení od pronájmu prostor, pronájem je tedy sjednán 

s jiným žadatelem, který hodlá prostory využít obdobně, jak tomu bylo v minulosti, tedy 

k prodeji ovoce a zeleniny a dalších regionálních výrobků, potravin. Ve městě došlo 

v posledních měsících k uzavření několika drobných provozoven: prodejna Falta na Velkém 

nám., prodejna masa v Dlouhé ul.   

 

Bytový dům 658: naprostá většina bytů je prodaná. Z 12 nástavbových bytů jsou 3 prodané, u 

ostatních je zveřejněn prodej. S nájemníky, kteří nevyslovili zájem o odkoupení bytové 

jednotky, se jejich bytová situace řešila individuálně již od počátku záměru prodeje bytového 

domu.  

 

Sociálně-terapeutické dílny: v prostorách, určený pro poskytování služby, jsou stavební 

práce již téměř u konce. Z technologických důvodů došlo k prodloužení termínu dokončení 

stavby o měsíc. Po vyhlášení výzvy prostřednictvím MAS Orlicko bude podána žádost o 

dotaci na tuto rekonstrukci. Sociální služba je již v tuto chvíli personálně zajištěna.  

 

Chráněné dílny: sdružení Neratov vyjádřilo záměr zřízení chráněných dílen v Králíkách. 

Reagují tím na zvýšené zakázky ze strany OEZ. Po prohlédnutí několika prostor v Králíkách 

se sdružení Neratov rozhodlo pronajmout si prostory v Evropském domě. V souvislosti 

s výběrem uživatelů chráněných dílen spolupracuje sdružení s Úřadem práce. Zahájení 

provozu chráněných dílen by se mělo uskutečnit v dohledné době, pravděpodobně již 

v dubnu.  

 

Strategický plán města, bytová situace: V nedávné době se uskutečnilo neúspěšné výběrové 

řízení na zprostředkovatele veřejného slyšení, při kterém by se přijímaly, řešily podněty nejen 

z řad veřejnosti. Výběrové řízení na zprostředkovatele veřejného slyšení se bude opakovat. 

Pan místostarosta poukázal na to, že také členové sociální komise mohou shromažďovat 

případné podněty týkající se sociálních záležitostí ve městě. V této souvislosti byla 

diskutována bytová situace ve městě, k tomu pan místostarosta informoval o vývoji záměru 

výstavby komunitního domu pro seniory, jehož výstavba by mohla mít za následek postupné 

uvolňování dalších městských bytů. Záměr je v té fázi, kdy město Králíky má znalecký 

posudek na cenu pozemku a zpracovává se zastavovací studie. Následně by investor mohl 

začít projekt realizovat. Pan místostarosta připomněl, o jakou budovu by se jednalo, jaká 



kritéria musí být naplněna, aby mohl investor čerpat dotace na výstavbu komunitního domu 

(již v minulosti se objevily obavy ze strany veřejnosti, že by investor využil budovu pro 

pronajímání bytů sociálně slabým). Na tomto základě proběhla diskuse o potřebnosti 

podobných bytových domů, vývoj poptávky a nabídky městských či soukromých bytů, 

nedosažitelnost těchto bytů pro osoby s nízkými příjmy a následně důsledcích nedostupnosti 

bytů pro určité skupiny obyvatel. 

 

Dopravní situace a prevence kriminality: Pan místostarosta informoval o stavu 

vodorovného dopravního značení na křižovatce pod Velkým náměstím, stávající odbočovací 

pruhy jsou nezřetelné. Zde by měla proběhnout obnova tohoto značení.  

Do 7. dubna by měl být ve městě nainstalovaný kamerový systém. Nebude se jednat o on-line 

napojení, kamery budou pouze záznamové pro potřeby Policie ČR, např. při dokazování 

přestupků či trestných činů. 

V důsledku stále komplikovanější dopravní situace a turistické vytíženosti rezortu Dolní 

Morava se uvažuje o zřízení obvodního odd. Policie ČR na Dolní Moravě .  

 

Večer pro seniory 

 Termín konání dohodnutý na čtvrtek 25.05.2017, s p. Strnadem dohodnutý sál na 

Střelnici 

 Občerstvení bude sjednáno standardně se školní jídelnou, nápoje s p. Muchou, v této 

souvislosti bude potřeba dohodnout zapůjčení skla. 

 Zajištění váziček na stoly. 

 MgA. Brůnová zajistí výzdobu jako obvykle. 

 Účast ZUŠ domluví pan místostarosta, stejně tak pomoc žáků ze ZUŠ. 

 Hudební produkce bude domluvena s p. Štěrbou, dohodnou pečovatelky 

 Distribuci informací o konání večera zajistí p. místostarosta prostřednictvím letáků, 

plakátů, městského rozhlasu a zpravodaje. 

 Osloven bude také Domov pro seniory sv. Zdislavy v Červené Vodě s pozváním. 

 

 

22.03.2017       Zapsala: Bc. Kamila Ferancová 

 

 

 
 


