
Zápis z jednání Komise pro sociální věci a občanské záležitosti ze 

dne 07.09.2017 
 

Přítomni: Mgr. Hejkrlík, Čumová, Holubcová, Látalová, Krejsová, Dis, Dostálová, Bc. 

Ferancová,  

Omluveni: Kateřina Břízová, MgA. Kristýna Brůnová 

 

Projednávané body: 
 

DVÚ: Ministerstvo spravedlnosti, které se stalo majitelem objektu, se k budoucnosti budovy 

prozatím nevyjádřilo, nereaguje na žádné dotazy ze strany vedení města. 

 

Podloubí a prodejna zeleniny: V uplynulých měsících došlo k opravě podloubí, kde nově 

zahájila provoz prodejna zeleniny. Nová podoba prodejny vyvolává v občanech města 

rozporuplné pocity. Provozovatel nově otevřené prodejny zeleniny je nespokojený 

s podmínkami, které mají nastavené prodejci mimo „kamenné prodejny“ a žádá město, aby 

těmto prodejcům omezilo možnost prodeje na veřejném prostranství. Město tento prodej 

nehodlá omezovat, jedná se o běžnou konkurenci. Komplikace v provozu nové prodejny 

nastaly také v souvislosti se stavebními úpravami příslušné budovy. Tyto úpravy by měly být 

ukončeny k 16.9.2017. Prodejna se kvůli stavebním úpravám stala hůře dostupnou. 

 

Bytový dům čp. 658: V tuto chvíli jsou téměř všechny bytové jednotky z bytového domu 658 

prodané, volných je pouze několik bytů v nástavbě, u jejichž prodejní ceny došlo ke slevě. 

Také o tyto byty je zájem.   

 

Komunitní dům pro seniory: Investor ustoupil od záměru výstavby komunitního domu pro 

seniory. Záměr se mimo jiné setkal s nedůvěrou z řad občanů.   

 

Sociálně-terapeutické dílny:  

 Od května tohoto roku svou činnost zahájila služba sociálně-terapeutické dílny. Od 

počátku byl o službu poměrně velký zájem, služba musí proto z kapacitních důvodů 

klienty v docházce do služby střídat.  

 Většinu nákladů, které vložilo město do vstupních stavebních úprav prostorů, byla 

pokryta z dotace MAS Orlicko, která schválila dotaci ve výši 1.180.000,- na 

rekonstrukci. Samotná rekonstrukce stála cca 1.300.000,-.  

 

Chráněné dílny: Sdružení Neratov, v reakci na rostoucí zakázky ze strany spol. OEZ, zřídilo 

v prostorách Evropského domu chráněné dílny. Služba zaplnila mezeru na pracovním trhu 

v regionu Králíky a umožnila uplatnění osob se zdravotním postižením, tedy se sníženou 

pracovní schopností. Sdružení Neratov v současnosti jedná o pronájmu dalších prostor, má v 

úmyslu svou činnost expandovat. 

 

Strategický plán: Dne 06.09.2017 proběhlo 1. veřejné setkání, na kterém měli občané 

možnost podávat podněty týkající se života ve městě. Účastníci setkání byli rozděleni do 4 

skupin, mohli pojmenovat vše, co je v souvislosti s životem ve městě trápí či co naopak 

oceňují, v čem spatřují budoucnost, ale také rizika, to vše formou analýzy SWOT. Při dalším 

setkání, které se uskuteční v říjnu tohoto roku, bude probíhat na daná témata a jednotlivé body 

diskuse. Podkladem pro tuto diskusi by měl být právě výstup z 1. veřejného setkání v podobě 

pořadí priorit, které byly pojmenovány.  



 

 

Dopravní situace, prevence kriminality:  

 Vedoucím obvodního oddělení PČR Králíky se stal npor. Mgr. Jiří BÍLÝ.  

 Nadále se schází komise prevence kriminality, která řeší témata týkající se kriminality 

ve městě, ale také např. dopravní situaci a bezpečnost provozu na místních 

komunikacích.  

 Na Dolní Moravě se začíná budovat služebna PČR, zatím se nebude jednat o 

samostatné oddělení, jedná se pouze o zázemí pro policisty pro výkon policejní 

činnosti přímo na Dolní Moravě. Důvodem je stále rostoucí dopravní zatíženost tohoto 

rezortu a množství osob, které do resortu přijíždějí. 

 Na Červeném Potoce je nainstalován radar pro statistická data – zachycuje data o 

průjezdech vozidel – průměrně bývá zachyceno až cca 3000 průjezdů o víkendech 

jedním směrem, až 1500 – 2000 ve všední dny, což souvisí s dopravní vytížeností 

rezortu Dolní Morava. V Boříkovicích se tento radar také nachází, zde byl 

zaznamenán asi poloviční objem průjezdů vozidel oběma směry.  

 

Lékaři – zubní ordinace: V nedávné době navštívil vedení města zástupce firmy Ecce Dent 

s. r. o., která bude zubní ordinace provozovat. Do Králík má v září přijít jeden lékař a 

v dalších měsících jeden manželský pár lékařů. Město poskytne lékařům uvolněné městské 

byty, jedná se o pronájem volných bytů mimo stanovený postup města dle Čl. 4, odst. 4, písm. 

a) Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky – Veřejný zájem. Lékaři, kteří 

jsou ukrajinské národnosti, řeší uznání vzdělání v ČR, aktuálně se tedy zajišťují formality. 

Jeden z lékařů by měl nastoupit 12.9. Ordinace chce firma postupně rekonstruovat a celkově 

modernizovat.  

 

Večer pro seniory: 

 navrhnutý termín 23. listopadu ve čtvrtek 

 p. místostarosta dohodne pronájem sálu na Střelnici.  

 diskutovány podněty z minulého setkání: návštěvníci si stěžovali na drahé pivo. 

Z pozice pořadatelů nelze ovlivnit, nápoje zajišťuje p. Mucha, ceny během večera 

nevybočují z běžných cen.  

 výčep piva, nápoje zajistí pan Mucha, ovšem bude třeba zajistit obsluhu. 

 s výzdobou bude oslovena stejně jako v uplynulých letech MgA. Brůnová. 

 kulturní program: ZUŠ, MŠ v Červeném potoce. Je potřeba zohlednit vhodnou délku 

programu. 

 oslovení polské delegace: paní Holubcová, Čumová 

 příspěvek od ředitele Domova pro seniory Červená Voda, p. Kuběnky: osloví jej pí 

Krejsová.  

 diskutován počet porcí a podoba občerstvení – od pí Holubcové zazněl návrh na 

obměnu: zákusky vs. chlebíčky. 

 hudební produkce bude zajištěna jako obvykle p. Štěrbou 

 

Diskuse: 

Paní Holubcová poukazuje na podobu autobusové zastávky U Tesly. Zastávka není krytá, 

lidé, zejména děti, čekají na autobus mnohdy v dešti. Bod přijat jako podnět k dalšímu 

možnému jednání. 

 



Paní Krejsová zmiňuje nutnost opravy oken, dveří v domě s pečovatelskou službou. Pan 

místostarosta vysvětluje, že tento bod je třeba řešit přes Služby města Králíky, které by v této 

souvislosti měly dát požadavek do rozpočtu na konkrétní položky.  

 

 

07.09.2017         Zapsala: Bc. Kamila Ferancová 

 

 


