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Novoroèní pøání

Základní škola praktická Králíky - zápis se uskuteèní dne 26. 1. 2007
od 14.00 hod. – 16.00 hod., zøizovatelem školy je Pardubický kraj.

Vážení spoluobèané,
stojíme na poèátku roku 2007.  Každý

sám za sebe bilancujeme pøedcházející rok
a dáváme si pøedsevzetí do roku nového ve
svém osobním a rodinném životì, ale i ve
svých profesích. My všichni dohromady hod-
notíme události, které se odehrály v uply-
nulém roce ve spoleènosti a formulujeme svá
oèekávání do budoucnosti v životì mìsta,
kraje a státu.

Rok 2007 je pro novì vzniklé zastupitel-
stvo a pro celé mìsto prvním rokem nového
volebního období. Zatím není co hodnotit.
Mùžeme se pouze dívat dopøedu a stanovit
si své cíle. Naším úkolem je zajistit øádné
fungování všech mìstských institucí a po-
starat se o rozvoj mìsta. Chceme komuni-
kovat s obèany, neziskovými organizacemi
a podnikateli. Jsme pøipraveni jednat se
všemi, kteøí pøijdou s dobrým námìtem pro
zlepšení života ve mìstì. Je mnoho témat,
která mùžeme spoleènì øešit – vysoká ne-
zamìstnanost, sportovní vyžití, kultura,
školství, fungování státní správy v rámci
pøenesené pùsobnosti, život spolkù, život
seniorù i zájmové vyžití dìtí. Jistì sami pøi-
jdete na další témata.

Pøejeme Vám do nového roku 2007 hod-
nì zdraví, štìstí a lásky, stejnì tak i mnoho
trpìlivosti, stateènosti a síly pøi øešení život-
ních problémù a starostí. Pøejeme Vám, aby
š�astné chvíle radosti a spokojenosti vždy
pøevážily nad vším ostatním.

Nám všem pak pøejeme, abychom byli
schopni spojit své síly a nápady ve prospìch
rozvoje mìsta Králíky a integrovaných obcí
a abychom se na poèátku roku 2008 mohli
s èistým svìdomím ohlédnout za svou prací.
Jana Ponocná     Èestmír Doubrava
starostka           místostarosta

Návštìva poslankynì
Dne 16. 12. 2006 se uskuteènil 2. roèník

halového turnaje PATRIOT CUP. Zahájení
turnaje probìhlo za úèasti starostky mìs-
ta Králíky paní Jany Ponocné, poslankynì
poslanecké snìmovny parlamentu ÈR Mgr.
Ladislavy Zelenkové (èlenka Výboru pro ev-
ropské záležitosti a èlenka Výboru pro vìdu,
vzdìlání, kulturu, mládež a tìlovýchovu).
Paní poslankynì zároveò vìnovala vìcné
ceny do turnaje.

Slavnostní výkop provedla paní poslan-
kynì. Po zahájení turnaje se paní starost-
ka s paní poslankyní pøemístily na vánoè-
ní výstavu v ZŠ Moravská, kde byly pøiví-
tány øeditelem školy Mgr. Jiøím Stejska-
lem. Vánoèní výstava sklidila uznání a
pochvalu z úst paní poslankynì.

Strostka paní Jana Ponocná (vlevo) a poslankynì parlamentu ÈR Mgr. Ladi-
slava Zelenková (vpravo) na spoleèné návštìvì vánoèní výstavy v ZŠ Moravská.

Detail exponátu vánoèní výstavy

(pokraèování na stranì 5)
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M Ì S T O   K R Á L Í K Y
se sídlem MìÚ Velké námìstí 5, 561 69 Králíky

VYHLAŠUJE
v souladu s ustanovením § 7 zákona è. 312/2002 Sb.,

o úøednících územních samosprávných celkù a o zmìnì
nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

VYBÌROVÉ ØÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

referent odboru obecní živnostenský úøad
Mìstského úøadu Králíky

Požadujeme: vyšší odborné vzdìlání, znalost problematiky veøejné správy,
základní orientace v problematice živnostenského podnikání,
znalost daòové a úèetní problematiky výhodou, samostatnost
a flexibilitu, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, znalost
uživatelského software Word, Excel.

Pøedpoklady: státní obèanství ÈR, u cizího státního obèana trvalý pobyt v ÈR,
dosažený vìk 18 let,
zpùsobilost k právním úkonùm a bezúhonnost,
ovládá jednací jazyk.

Nabízíme: možnost dalšího vzdìlávání a osobního rùstu, zaøazení dle
naøízení vlády ÈR è. 330/2003 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù 10 PT.

Uchazeè pøedloží písemnou pøihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, pøíjmení a titul, - datum a místo narození,
- státní pøíslušnost, - místo trvalého pobytu,
- datum a podpis uchazeèe, - kontaktní spojení,
- èíslo obèanského prùkazu nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu u cizince.

K pøihlášce uchazeè pøipojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních

zamìstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících
se správních èinností,

- výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starší než 3 mìsíce, u cizince
obdobný doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný domovským státem
(pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnos
èestným prohlášením),

- ovìøenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání,
- prohlášení na ochranu osobních údajù podle
zákona è. 101/2000 Sb., v platném znìní.

Pøedpokládaný termín nástupu: dohodou.

Místo výkonu práce: Mìstský úøad Králíky.

Pracovní pomìr: na dobu urèitou.
Písemné pøihlášky zasílejte do 19. 1. 2007 vèetnì na adresu:

Mìstský úøad Králíky, Velké námìstí 5, 561 69 Králíky.

Obálku oznaète: „Neotvírat – výbìrové øízení – referent odboru obecní
živnostenský úøad“

SMK – nìjak bylo, jak bude?

Minule jsem se s vámi louèil slovy, že
pøíštì již bude aktuální téma o zimní údrž-
bì komunikací. V dobì, kdy ale píšu ten-
to èlánek, to tak vùbec nevypadá, teploty
sice kolem nuly, ale nikde ani vloèka. Tra-
dièní rozpor mezi lyžaøi a øidièi o tom,
jak má vypadat ideální zima, je patrný
také v èinnosti naší spoleènosti.

Zimní údržba komunikací mìsta Krá-
líky a pøilehlých obcí je jednou z mnoha
èinností, které Služby mìsta Králíky
s.r.o. pro mìsto vykonávají na základì
uzavøené rámcové smlouvy, doplnìné
každoroènì o aktuální dodatek ke smlou-
vì a konkrétní Plán zimní údržby. V tìch-
to dokumentech je pøesnì dohodnuto,
v jakém rozsahu a za jakých podmínek
probìhne v zimním období „zmíròování a
odstraòování závad na sjízdnosti mìst-
ských komunikací“.

To znamená, že Mìsto, jako objedna-
tel, a SMK, jako dodavatel si vzájemnì
dohodnou, co, kdy, jakým zpùsobem, ja-
kou technikou, v jakém èasovém limitu a
za jakou cenu bude dodavatel v rámci
zimní údržby pro objednatele zajiš�ovat.

Jednoduše øeèeno, èím delší je zima a
padá více snìhu, tím má SMK a jeho sub-
dodavatelé více práce, a tím samozøejmì
dosáhnou vyšších tržeb a potažmo s tím
také zisku. Na druhou stranu Mìsto za-
platí za údržbu více penìz, než v pøípadì
zimy mírné a krátké, a tyto prostøedky
pak mohou chybìt v rozpoètu na jiné dù-
ležité projekty.

Naše spoleènost samozøejmì není
schopna vlastními silami zajistit zimní
údržbu komunikací na celém dohodnu-
tém území, zvláštì v krátkém èasovém
úseku, a proto nám pomáhají pøedevším
v okolních obcích další subjekty: Èervený
Potok – Èeslav Øepka, Horní Lipka –
Pavel Málek, Prostøední Lipka – ZEOS
s.r.o., Heømanice, Hedeè - Miroslav Ska-
lický, Boøíkovice – Josef Urban. Všem tím-
to za jejich pomoc dìkuji a vìøím, že ob-
èané budou moci být v rámci možností
daném matkou pøírodou a technickými a
èasovými prostøedky s naší prací spoko-
jeni.

V této souvislosti chci uvést, že logicky
mùžeme provádìt pouze takové práce,
které dostaneme zaplaceny, tudíž komu-
nikace, jejichž údržbu si u nás objednalo
mìsto Králíky, pøípadnì jiné subjekty a
to v èetnostech a poøadí, které byly do-
hodnuty. Plán zimní údržby rozlišuje ko-
munikace první, druhé a tøetí dùležitosti
a stanoví zpùsob jejich údržby ve vazbì

na aktuální povìtrnostní podmínky a
pøedpovìï poèasí. Ve chvíli, kdy jsou tyto
práce hotovy, provádíme èinnosti spojené
se zimním obdobím i pro další zájemce.
Vìtšinou se jedná o odklízení snìhu od
garáží, z cest, pozemkù, støech, odstra-
òování ledových nánosù a rampouchù
pomocí montážní plošiny, vyproš�ování za-
padlých vozidel atd. Nabízíme i prodej
posypové soli a inertních posypových
materiálù v areálu naší spoleènosti. Bu-
deme rádi, pokud se na nás se svými
pøípadnými požadavky obrátíte i vy, rádi
vyhovíme a vìøím, že vás to nebude stát
„majlant“ (napø. 1 hod. práce traktoru
s radlicí pøijde na 220,-Kè +DPH)

Dále bych vás rád, milí spoluobèané,
požádal o rozumné parkování vašich vo-
zidel, pøedevším v noèních a ranních ho-
dinách, zimní údržba probíhá pøedevším
mezi 4.00 a 8.00 hodinou ranní a vìøte,
že nevhodnì zaparkovaná vozidla (napø.
na Velkém a Malém námìstí, ulicích Vald-
štejnovì, L. Janáèka a dalších) dokážou
práci hodnì zkomplikovat a zdržet, ne-
mluvì o nebezpeèí jejich poškození.

Závìrem vám všem pøeji nejen bezpro-
blémovou zimu, ale úspìšný celý další
rok a nezapomeòte, že

JSME TU PRO VÁS!
Pavel Morong
jednatel SMK
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Poplatek za odpady v roce 2007 a související zmìny
Zastupitelstvo mìsta Králíky

schválilo na svém prosincovém
jednání Obecnì závaznou vyhláš-
ku Mìsta Králíky è. 1/2006 týka-
jící se výše poplatku za odpady
pro rok 2007. Jistì dobrou zprá-
vou pro všechny poplatníky je, že
se výše poplatku nemìní a zù-
stává tedy ve výši 470,- Kè za
poplatníka a kalendáøní rok .
Vzhledem ke zvyšujícím se cenám
za skládkování odpadù a vzhledem
k trvale rostoucímu množství od-
padù nebylo jednoduché výši po-
platku udržet na stávající úrovni.
Velký dík patøí firmì SMK s.r.o.,
které se podaøilo díky nákupu no-
vého svozového vozidla a dalšími
opatøeními zlevnit nìkteré ze slu-
žeb. Dalším finanèním zdrojem
byly vzrùstající pøíjmy od firmy
EKO – KOM za tøídìní odpadu a
novì i od firem zabývajícími se
zpìtným odbìrem tzv. elektrošro-
tu. Tyto úspory však nedostaèova-
ly a bylo tøeba hledat další rezer-
vy v systému, ze kterých vyplývají
nìkteré zmìny týkající se odpado-
vého hospodáøství pro pøíští rok.
Obèanù mìsta se  zásadnìjš ím
zpùsobem dotknou dvì z plánova-
ných zmìn.

První je úprava otevírací doby
sbìrného dvora, sbìrný dvùr bude
v roce 2007 v úterý a ve ètvrtek
uzavøen a bude tedy otevøen tak-
to:
otevírací doba 16. 10. – 14. 4.
(zimní)

pondìlí 6:00 – 14:00
úterý zavøeno
støeda 6:00 – 14:00
ètvrtek zavøeno
pátek 6:00 – 14:00
sobota zavøeno

otevírací doba 15. 4. – 15. 10.
(letní)

pondìlí 6:00 – 14:00
úterý zavøeno
støeda 6:00 – 14:00
ètvrtek zavøeno
pátek 6:00 – 17:00
sobota 8:00 – 12:00

Druhou zmìnou je, že sbìrný
dvùr nebude nadále bezplatnì pøi-
jímat stavebního odpad.  Podle
výkladu Ministerstva životního
prostøedí nemá být stavební od-
pad vùbec zaøazen do obecního
systému nakládání s odpady. Do-
savadní praxe byla taková, že náš
sbìrný dvùr tento stavební odpad
v malém množství bezplatnì pøi-
jímal, v letošním roce ovšem do-
šlo ke znaènému nárùstu množství
tohoto odpadu z cca 15 tun na více

než 80 tun a tím samozøejmì také
k nárùstu výdajù za jeho odvoz a
likvidaci. V roce 2007 bude tedy
možno odevzdat stavební odpad
ve sbìrném dvoøe pouze za
úplatu. V souvislosti s touto zmì-
nou upozoròuji na to, že podle
platné vyhlášky mìsta nesmí být
stavební odpad ukládán do popel-
nic nebo kontejnerù na komunál-
ní odpad a že za tento pøestupek
mùže být uložena pokuta, staveb-
ní odpad má být ukládán na mís-
tì k tomu vyhláškou urèeném, tj.
ve sbìrném dvoøe nebo mùže být
v pøípadì vìtšího množství uklá-
dán do kontejnerù, které na požá-
dání pøistaví firma SMK s.r.o.

Pevnì doufám, že uvedené zmì-
ny nezpùsobí obèanùm mìsta vìt-
ší problémy a že obèané ocení ne-
zdražení plateb za odpady v roce
2007.

Pro úplnost ještì pøipomenu nì-
které jednotlivé pojmy a povinnos-
ti z vyhlášky o odpadech. Poplat-
níkem se rozumí fyzická osoba,
která má v obci trvalý pobyt;
za domácnost mùže být poplatek
odveden spoleèným zástupcem, za
osoby nezletilé zákonným zástup-
cem, za rodinný nebo bytový dùm
vlastníkem nebo správcem; tyto
osoby jsou povinny obci oznámit
jména osob, za které poplatek od-
vádìjí. Poplatníkem se rovnìž
rozumí fyzická osoba, která má
ve vlastnictví stavbu urèenou
nebo sloužící k individuální re-
kreaci, ve které není hlášena k
trvalému pobytu žádná fyzická
osoba; má-li k této stavbì vlast-
nické právo více osob, jsou povin-
ny platit poplatek spoleènì a ne-
rozdílnì, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.

Správce poplatku mùže rovnìž
na základì žádost i poplatníka

v jednotlivých mimoøádných pøípa-
dech poplatek snížit nebo promi-
nout, a to z dùvodu zmírnìní nebo
odstranìní tvrdosti.

Poplatek je splatný buï jedno-
rázovì za celý kalendáøní rok, a
to do 31.  3. nebo formou dvou
splátek do 31. 3. za I. pololetí a
do 30. 9. za II. pololetí kalendáø-
ního roku. Úhradu poplatku lze
provést buï formou hotovostní
platby u finanèního odboru
Mìstského úøadu Králíky (bu-
dova radnice na námìstí) nebo
bezhotovostní platbou nebo slo-
ženkou, kterou si poplatník, spo-
leèný zástupce vyzvedne u finanè-
ního odboru Mìstského úøadu Krá-
líky, a to na úèet Mìstského úøa-
du Králíky è. 19-1324193309/0800
u Èeské spoøitelny Svitavy, poboè-
ka Králíky, konstantní symbol
1319, variabilní symbol tvoøí èís-
lo generované poèítaèovým zpraco-
váním. Vznikne-li poplatková po-
vinnost po 30. 9. kalendáøního
roku, je poplatek splatný v násle-
dujícím bìžném termínu, tj. do 31.
3. následujícího roku.

Na závìr bych rád podìkoval
všem, kteøí zodpovìdnì a v soula-
du s pøedpisy tøídí odpad, množ-
ství vytøídìného odpadu v Králí-
kách stále roste. Zodpovìdné na-
kládání s odpady a jejich tøídìní
je výrazem vztahu k životnímu
prostøedí, navíc každá tuna vytøí-
dìných odpadù, která neskonèí na
skládce, nejenže šetøí výdaje za
ukládání na skládce, ale i pøináší
do rozpoètu pøíjmy od firmy EKO
– KOM. Díky tìmto pøíjmùm bude
v nejbližší dobì osazeno další 10
hnízd velkoobjemovými kontejne-
ry na plasty a další hnízda budou
posílena 240 l nádobami.

Pavel Brandejs,
odbor ŽP MìÚ Králíky

Pojiš�ovací a finanèní poradce Køivohlávek Jan
Polní ul. 893, Králíky, tel. 737 449 476

NABÍZÍ:
- širokou škálu životních a úrazových pojištìní – Kooperativa,
Pojiš�ovna ÈS, ÈSOB Pojiš�ovna.

- Zákonné pojištìní vozidel – ÈSOB Pojiš�ovna,
Generali Pojiš�ovna, Kooperativa.

- Pojištìní nemovitostí a domácností.
- Možnost uzavøení penzijních fondù – PF Komerèní banky,
ING finance a Winterthur.

- Stavební spoøení – Buøinka (ÈS a.s.), Raiffeisen.
- A jiné produkty.

Jsme tu pro vás – poradíme, posloužíme.
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Nové jízdní øády zlepšení
nebo zhoršení dopravní obslužnosti?

V mìsíci prosinci vešel v platnost nový jízdní øád autobu-
sù a vlakù pro sezónu 2006/2007. V rámci tohoto nového
jízdního øádu došlo k úpravì u celé øady spojù i v našem
regionu. Bohužel tyto zmìny v øadì pøípadù znamenají zhor-
šení dopravní obslužnosti pro obyvatele regionu.

Prioritou pro dojíždìjící obèany regionu je v pracovní dny
toto:

- ráno se dostat optimálnì na hlavní tra�
- veèer se dostat zpìt do Králík a okolních obcí.

1. Ranní spoj – v minulém jízdním øádu navazoval ranní
spoj, který odjíždìl z Králík pøed šestou hodinou (vlak vy-
jíždìl ze Štítù) na spìšný vlak èíslo 1904 (Letohrad – Pardu-
bice). Tento spoj byl hodnì využíván studenty, pracujícími
(Rietter Lanšperk, podniky v Ústí nad Orlicí, Pardubice).
Z nepochopitelných dùvodù byla návaznost vlaku z Králík
na tento spìšný vlak zrušena. Spìšný vlak do Pardubic nyní
odjíždí z Letohradu (06.20 hod.) pøed pøíjezdem osobního
vlaku z Králík (06.35 hod). Je pravda, že osobní vlak pokra-
èuje až do Ústí nad Orlicí. Zde je možnost pøestoupit na
R 700. Pro obyvatele našeho regionu to pøináší nìkolid ne-
gativ: pozdìjší pøíjezd do Pardubic, rychlík nestaví u krajské
nemocnice, tento vlakový spoj je v pondìlí a v úterý plný
lidí, vysoké nástupištì v Ústí nad Orlicí. Dalším problémem
je trvalé zpoždìní tohoto spoje. Podle statistiky Babitron
(provozují Èeské dráhy) byl tento vlak v období od 4. – 6. 1.
zpoždìn ve všech tøech dnech – prùmìrná doba zpoždìní
cca 10 minut. Je zajímavé, že pro obyvatele Jablonného nad
Orlicí je vypraven samostatný pøípoj na výše uvedený spìš-
ný vlak. Jediná možnost pro obèany Králík a Èervené Vody,
jak využít možnosti cestování výše uvedeným spìšným vla-
kem, je kombinace autobusového spoje, který odjíždí z Èer-
vené Vody v 05.15 (Králíky 05.24) a jede do Jablonného nad
Orlicí. Zde pøestoupit do pøistaveného osobního vlaku (Jab-
lonné – Letohrad) - to pro nás znamená døívìjší ranní vstá-
vání.

Na základì „nepøípoje“ na spìšný vlak jsme podali stíž-
nost na Krajský úøad Pardubického kraje, odbor dopravy.
Stížnost podepsalo cca 100 lidí. Bohužel odpovìï neøeší náš
problém a nezaznamenali jsme ani snahu øešit problém pøi
pøípravì prvních zmìn jízdních øádù, které se budou pro-
jednávat na jaøe 2007. Doporuèujeme úøedníkùm kraje vy-
zkoušet minimálnì na týden ranní dojíždìní z Králík (dlou-
hé èekací doby, pøestupy, zpoždìní) do Pardubic.

2. Veèerní spoj – v Králickém zpravodaji èíslo 7-8/2006
byla na stranì 4 uvedena informace, že dojde ke zrušení
spoje 20019/20020 (malá frekvence cestujících) s tím, že pro
obyvatele našeho regionu bude zajištìna plynulá návaznost
vlakového a autobusového spoje (Os 15085 a 700025 10 –
autobusový spoj provozuje firma Pinkas). Podle pùvodního
jízdního øádu osobní vlak odjíždìl ve 22.13 z Letohradu, do
Jablonného pøijíždìl ve 22.23 hod. Autobus firmy Pinkas

odjíždìl ve 22.15 od nádraží ÈD v Jablonném nad Orlicí.
Zajištìní plynulé návaznosti pro nás znamenalo možnost
odjíždìt ze vzdálených míst (Praha, Olomouc, Pardubice atd.)
pozdìji a zùstala by zachována možnost dojezdu do regionu.
Ve zpravodaji bylo uvedeno, že tato návaznost bude v no-
vém jízdním øádu zajištìna. K našemu velkému pøekvapení
neprovázanost tìchto spojù zùstala zachována, vlak a auto-
bus se míjejí o 8 minut!!!! Pøitom autobusová linka je vypra-
vována od závodu firmy Formplast v Bystøeci a podle naše-
ho názoru mùže být její odjezd o tìch nìkolik minut posu-
nut. Pokud cestující použije elektronický vyhledávaè jízd-
ních øádù, tak je mu pouze nabízena možnost použít vlak
èíslo 15083, který pøijíždí do Jablonného ve 21.15 hod. a pak
zde musí èekat jednu hodinu na odjezd výše uvedeného
autobusu (odjíždí ve 22.15 hod.). Zde by nás zajímalo, proè
krajští úøedníci tuto zmìnu neprojednali s provozovatelem
autobusové linky.

3. Dalším zajímavým spojem je nový vlak Snìžník, který
jede z Pardubic do Hanušovic. S novým jízdním øádem do-
šlo ke zrušení spojù R 756/757 (Praha – Jeseník). Nový  spoj
jezdí pouze v sobotu a nedìli a mìl by sloužit k rozvoji
cestovního ruchu v našem regionu. Do Dolní Lipky pøijíždí
tento vlak ráno v 08.34, zde je pøípoj ve smìru Králíky –
Èervená Voda –Štíty. Dobré je to, že je ráno zajištìn pøípoj
z Králík i do Dolní Lipky na tento ranní spoj, takže je mož-
nost se dostat pohodlnì do Hanušovic, kde navazují další
spoje.

Bohužel odpoledne pøípoj na tento vlak z našeho regionu
není (ani autobusový). Toto je hlavnì problémem pro stu-
denty, kteøí chtìjí využít tohoto spoje k dopravì do škol.

Protože se trvale zhoršuje dopravní obslužnost regionu a
„turistické vlaky“ nám situaci nevyøeší, žádáme odpovìdné
zástupce (mìsto Králíky, obce regionu, krajský úøad, jed-
notliví dopravci) aby se pøi pøípravì nového jízdního øádu
zamysleli nad situací v regionu a zajistili smysluplný systém
veøejné dopravní obslužnosti.

Za organizátory petice
Marie Dušková, Marie Divíšková, Králíky

Poznámka redakce:
Na základì této pøipomínky obèanù jsme zaslali elektro-

nickou cestou dotaz, na odpovìdného pracovníka krajské-
ho úøadu Ing. Romana Tesaøe (odbor dopravy, oddìlení do-
pravní obslužnosti). Do zprávy jsme uvedli, že redakce má
k dispozici kopii petice, kopii odpovìdi z krajského úøadu.
Dále jsme uvedli, že máme k dispozici další pøipomínky
organizátorù petice. Tyto pøipomínky jsme do dopisu uvedli
s tím, že redakce pøipravuje do lednového èísla uveøejnìní
èlánku týkající se návaznosti jízdních øádù autobusových a
vlakových spojù. Do vydání zpravodaje redakce neobdržela
odpovìï.

Za redakci KZ Jan Divíšek
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Mimoøádné zimní vstupy pro zájemce
o návštìvu dìlostøelecké tvrze Bouda

V rámci pravidelných zimních kontrol a udržovacích prací bude
možné i v zimním období navštívit rozsáhlý podzemní systém s
pìti povrchovými bojovými objekty této významné vojensko-histo-
rické a stavební památky. Pokud pøijde snìhová nadílka, pak
pøímo ke vchodovému objektu tvrze Bouda povede udržovaná ly-
žaøská stopa pro vyznavaèe bìžeckého lyžování. Pøístup je možný
z nìkolika smìrù: nejkratší trasa vede od Suchého vrchu a Èerve-
novodského sedla, dále se nabízí krásná trasa z Tìchonína (jen pro
pìší, zde se stopa neudržuje), Mladkova, Lichkova nebo Jablonné-
ho nad Orlicí. Tyto obce jsou také východištìm turistických pìších
tras.

První mimoøádné návštìvní termíny jsou plánovány na 26. až
28. ledna 2007. V každý shora uvedený den bude nìkolik vstupù
do labyrintu chodeb a sálù v podzemí dìlostøelecké tvrze Bouda.

Další mimoøádné vstupy se plánují na víkend 23. až 25. února
2007 a 30. bøezna až 1. dubna 2007. Ledové království v podzemí
tvrze však bude možné spatøit s ohledem na prùbìh letošní zimy
zøejmì jen v únorovém termínu, kdy také probìhne pravidelné
každoroèní sèítání netopýøí populace zimující v podzemí této prvo-
republikové pevnosti.

Plány mohou doznat zmìn, s ohledem na vývoj poèasí. Proto
doporuèujeme aktuálnost ovìøit na internetových stránkách

www.boudamuseum.com, tel. èísle 777 647 114 nebo e-mailu
tvrzbouda@seznam.cz.

Spoleènost pøátel ès. opevnìní, o. p. s.;
foto: www.cestyzaopevnenim.net

Historie antifašismu
Vláda Èeské republiky v prohlášení z 24. 8. 2005 vyjádøila

své hluboké uznání antifašistùm z øad nìkdejších èeskoslo-
venských obèanù, zejména nìmecké národnosti, a omluvi-
la se tìm z nich, kteøí byli po skonèení druhé svìtové války
postiženi v souvislosti s opatøeními proti tzv. nepøátelskému
obyvatelstvu.

V souladu s tímto usnesením se v souèasné dobì rozebíhá
dokumentaèní projekt, jehož hlavním øešitelem je Ústav
pro soudobé dìjiny Akademie vìd Èeské republiky. Úkolem
projektu je zmapovat historii odpùrcù nacismu, doplnit je-
jich evidenci, nashromáždit vìrohodná svìdectví o jejich živo-
tì a boji.

• Patøíte mezi antifašisty? Jste pøíbuzní nebo známí tako-
vých osob?

• Máte k dispozici zajímavá svìdectví o jejich èinnosti,
popø. fotografie èi jiné dokumenty?

Ozvìte se nám!
Uvítáme každou pomoc, která napomùže doplnit histo-

rický obraz.
Ústav pro soudobé dìjiny Akademie vìd ÈR

Vlašská 9, 118 40 Praha 1
Tel.: 257 531 122, Fax: 257 532 553, e-mail: antifa@usd.cas.cz,

www.usd.cas.cz, http://zapomenutihrdinove.cz

Firma se zahranièní úèastí
hledá v Králíkách

pronájem bytových prostor
pro øídícího pracovníka spoleènosti na delší èasové
období. Ubytovací prostory by mìly zahrnovat samo-
statnou koupelnu/WC, pokoj, kuchyòku. Požadujeme
odpovídající míru soukromí.
Nabídky zasílejte na MÚ Králíky, odbor školství, kultu-
ry a tìlovýchovy, Velké námìstí 5, 561 69 Králíky.

Obálku oznaète: “Nabídka - ubytování - Neotvírat“.

Firma se zahranièní úèastí
pùsobící v Králíkách

nabízí uplatnìní v pracovní pozici
sekretáø-ka/asistent-ka manažera

Požadujeme výbornou znalost nìmeckého jazyka,
znalost práce na PC (e-mail, kanceláøské programy),
znalost dalšího svìtového jazyka výhodou. Profil ucha-
zeèe/uchazeèky - loajalita, èasová flexibilita.
Nabídky zasílejte na MÚ Králíky, odbor školství, kultu-
ry a tìlovýchovy, Velké námìstí 5, 561 69 Králíky.

Obálku oznaète: „Nabídka - administrativa - Neotvírat“.

Bìhem neformální besedy s øeditelem školy a vedoucím
odboru školství, kultury a tìlovýchovy byly probrány nìkte-
ré záležitosti týkající se základního a støedního vzdìlávání
v regionu (poèty žákù, spádovost škol, „dojezdovost“ žákù
v návaznosti na jízdní øády, støední vzdìlávání – nabídka uèeb-
ních oborù atd.). Paní poslankynì zná problematiku støed-
ních škol v regionu, pøed zvolením do parlamentu ÈR praco-
vala na odboru školství KrÚ v Pardubicích, kde se zabývala
støedním školstvím, krátce pracovala i v Èeské školní in-
spekci.

Nìkteré podnìty z odboru školství MÚ týkající se organi-
zace školního vyuèování budou dále projednávány v návaz-
nosti na pøipravované zmìny školské legislativy.

Následnì se paní starostka s paní poslankyní pøesunuly
na radnici, kde byla zorganizována krátká prohlídka budovy
a byly podepsány diplomy pro úèastníky halového turnaje.

Za redakci KZ J. Divíšek

Návšteva poslankynì
(dokonèení ze strany 1)
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Turistický portál www.Vychodni-Cechy.info spuštìn!
Dne 1. 12. 2006 byl po mìsících inten-

zivní práce spuštìn oficiální projekt Par-
dubického kraje turistický portál Východ-
ních Èech. Jeho stránky jsou v sedmi jazy-
kových mutacích k dispozici na adrese
www.Vychodni-Cechy.info a dalších šesti
doménách pro jednotlivé jazykové verze.
Návštìvníci i obyvatelé regionu tu najdou
informace o turistických atraktivitách,
o nabízených službách, poøádaných kultur-
ních nebo sportovních akcích a mnoho dal-
ších nezbytných informací pro plánování
svého výletu èi dovolené ve Východních Èe-
chách.

Do budoucna bude tento portál hrát
v propagaci kraje v oblasti cestovního ru-
chu významnou roli. „Asi bych mìl vysvìt-
lit, proè se Pardubický kraj prezentuje pod
tímto názvem - je to oznaèení našeho tu-
ristického regionu a odbornými prùzkumy
máme potvrzeno, že pro marketing v ces-
tovních ruchu je to pøece jen lepší obchodní
znaèka než úøední název kraje,“ øekl Milo-
slav Macela, èlen Rady Pardubického kra-
je zodpovìdný za oblast cestovního ruchu.

Turistický portál je jedním z  pìti pro-
jektù Pardubického kraje pro podporu roz-
voje cestovního ruchu. Pøímo navazuje na
projekt vytvoøení sítì turistických informaè-
ních center a jejich certifikaci. Informaèní
centra jsou pøímo zapojena do sbìru dat
týkajících se turistické nabídky prezento-
vané na portálu. Jednotlivé úkony spojené
s aktualizací a doplòováním obsahu jsou
bodovány a dle množství získaných bodù

pak získají od Krajského úøadu finanèní
dotaci.

Dalším projektem, jehož výstupy portál
také využívá, je projekt zpracovávající in-
spirativní turistické programy v regionu
s cílem vytvoøení kvalitních obchodovatel-
ných turistických produktù (tzv. balíèkù
služeb). Inspirativní programy budou do
stránek portálu postupnì doplòovány bì-
hem prosince.

Na pøednosti portálu jsme se zeptali
projektového managera firmy World Me-
dia Partners, Víta Pechance: „Do portálu
jsme vložili to nejlepší, co jsme se nauèili
a vyvinuli za poslední 4 roky vývojem in-
formaèních systémù v cestovním ruchu, na
které se specializujeme. Tento projekt je
založen na centrálním datovém jádru ce-
lostátního turistického  serveru
www.CZeCOT.com. Jednou vložená infor-
mace se tedy objeví hned na dvou mís-
tech. Bez obav mohu oznaèit projekt za
nejpropracovanìjší turistický portál v Èes-
ké republice, a� na regionální èi celore-
publikové úrovni. Kromì vysokého poètu
jazykových mutací je unikátní také inte-
grací mapového øešení. Vyhledané objek-
ty se hned zobrazí v mapì a tím dávají
jeho uživateli skvìlou prostorovou orien-
taci. Výjimeèný je také možností vyhle-
dávat památky a jiné turistické atrakti-
vity dle otvírací doby. Návštìvník si zadá
datum a systém mu vyhledá vybrané typy
atraktivit, které jsou otevøené v zadanou
dobu. To mùže napøíklad využít pro snad-

né plánování víkendových výletù apod.
Jistì zajímavou funkcí je pøepínaè letní
a zimní verze stránek a mentální mapa
pro každou z tìchto verzí. Portál samo-
zøejmì nabízí i možnost odesílání pohled-
nic, odbìru zprávu Turistického informaè-
ního servisu èi fulltextové hledání. Ne-
chybí zde ani multimediální možnosti –
fotogalerie, videogalerie, mapa webkamer
a tøešnièkou na dortu jsou atraktivní vir-
tuální prohlídky. Rád bych neopomenul
také technologickou èást stránek. Ty totiž
vyhovují mezinárodním standardùm
XHTML a naší snahou je také jejich
maximální pøístupnost, tzn. aby si je
mohl prohlédnout jakýkoliv uživatel v ja-
kémkoliv prohlížeèi.“

Na znaèku Východní Èechy a jeho inter-
netovou adresu www.vychodni-cechy.info
upozorní pøipravovaná mediální kampaò,
další projekt Pardubického kraje na pod-
poru cestovního ruchu na jeho území.

Zdroj: www.pardubickykraj.cz

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè

VÝROBA A OPRAVY POMNÍKÙ
Pøíjem zakázek: 605 94 64 68

Po 19:00 hod. na tel. 583 24 73 37

provozovna Potùèník (2km od Hanušovic - smìr Jeseník)
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27. 11.
- RM schvaluje Dodatek è. 3 ke smlou-

vì è. 008631-000-00 uzavøené dne 12. 1.
2001 mezi Mìstem Králíky a T-Mobile
Czech Republic a.s., Praha 4, který upra-
vuje úhradu nákladù na el.energii.

- RM doporuèuje prodej bytových jed-
notek oprávnìným nájemcùm v bytovém
domì èp. 148 v ul. Pivovarská v k.ú.
Králíky podle zákona è. 72/1994 Sb.:

- manželùm Otevøelovým, Králíky 148
b.j. è. 19

- paní Jansové, Králíky 148 b.j. è. 11
- manželùm Petránkovým, Králíky 148

b.j. è. 15
a ukládá MO pøedložit bod na jednání

ZM.
- RM nedoporuèuje prodej pozemku

p.p.è. 332 v k.ú. Dolní Hedeè a ukládá
MO pøedložit na jednání ZM zámìr pro-
deje.

- RM nedoporuèuje prodej èásti pozem-
kù p.p.è. 1182/1, 2277 a pozemek st.p.è.
1078 v k.ú. Králíky a ukládá MO pøed-
ložit na jednání ZM zámìr prodeje.

- RM schvaluje zámìr pronájmu pozem-
ku p.p.è. 1295/8 v k.ú. Králíky za úèe-
lem užívání zahrádek za roèní nájemné
ve výši 1.168,- Kè a ukládá MO zámìr
pronájmu zveøejnit.

- RM schvaluje pronájem pozemku
p.p.è. 207/2 v k.ú. Králíky paní Otevøe-
lové, Králíky za úèelem zøízení zahrady.

- RM schvaluje pronájem èásti pozem-
ku p.p.è. 651/28 v k.ú. Králíky o výmìøe
cca 140 m2 (pouze oplocená èást) panu
Sedláèkovi, Králíky  za úèelem zøízení
zahrádky.

- RM schvaluje pronájem èásti pozem-
ku p.p.è. 530/1 v k.ú. Prostøední Lipka
o  výmìøe cca 400 m2 (pouze vyznaèená-
èást na situaèním plánu) od Pozemkové-
ho fondu ÈR, ÚP Ústí nad Orlicí, na Mìs-
to Králíky.

- RM schvaluje pronájem nebytových
prostorù v è.p. 364 – objekt obèanské
vybavenosti  na Velkém námìst í
v Králíkách - v 1. NP – ostatní a ve 2.
NP – bankovní hala a ostatní o celkové
výmìøe 207,20 m2 a.s. Èeská spoøitelna,
Praha 4. Zároveò RM schvaluje znìní
pøedložené smlouvy o nájmu nebytových
prostor.

- RM schvaluje pronájem pozemku
p.p.è. 498 v k.ú. Králíky paní Kubù, Krá-
líky  za úèelem užívání zahrady.

- RM bere na vìdomí stanovisko jedna-
tele spoleènosti Služby mìsta Králíky,
s.r.o., týkající se prodlení v placení ná-
jemného za rok 2006 za pronájem èásti
podniku a to na základì Smlouvy o náj-
mu èásti podniku ze dne 30. 6. 2004 a
povìøuje starostku vejít v jednání s jed-
natelem spol. SMK s.r.o. o úhradì celé
dlužné èástky.

- RM neschvaluje zámìr pronájmu èás-
ti nemovitosti – haly MìÚ na st.p.è.
1048/3 v k.ú. Králíky k parkování vozi-
del.

- RM doporuèuje úplatný pøevod pozem-
kù ve zjednodušené evidenci st.p.è. (308/
1)PK a (308/2)PK v k.ú. Králíky od ÈR -
Úøadu pro zastupování státu ve vìcech
majetkových na Mìsto Králíky a ukládá

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
MO pøedložit bod na jednání ZM.

- RM schvaluje ukonèení nájemního
vztahu k nemovitosti – klubovnì na
st.p.è. 234 v k.ú. Horní Lipka se Sborem
dobrovolných hasièù Horní Lipka, a to
dohodou k 30. 11. 2006.

- RM schvaluje výpùjèku nemovitosti –
spoleèenské klubovny na st.p.è. 234 v k.ú.
Horní Lipka Osadnímu výboru Horní Lip-
ka, zastoupenému pøedsedkyní paní
Špontákovou, a to na dobu neurèitou od
1. 12. 2006. Zároveò RM schvaluje Pra-
vidla využívání nemovitosti Spoleèenské
klubovny v Horní Lipce na st.p.è. 234
v k.ú. Horní Lipka.

- RM ukládá MO pozvat všechny zá-
jemce o koupi bytu è. 2 v èp. 349 v ul.
Dlouhá v Králíkách na jednání RM dne
18. 12. 2006 v 17:00 hodin, aby pøedlo-
žili své nabídky v zalepené obálce.

- RM schvaluje výpùjèku nebytových
prostor v suterénu v è.p. 583 v ul. Fran-
tiška Palackého, Králíky – prádelna,
kanceláø, sklad, sušárna o celkové výmì-
øe 93,23 m2 a výpùjèku nebytových pro-
stor v è.p. 193 v ul. Na Køižovatce, Králí-
ky –  klubovna, sušárna, sklad o celkové
výmìøe 65,66 m2, za úèelem poskytování
sociálních služeb pøíspìvkové organizaci
Centrum sociálních služeb Králíky, Krá-
líky 193 a to na dobu neurèitou.

- RM jako vlastník pozemku p.p.è.
2074/1 v k.ú. Králíky souhlasí s požárnì
nebezpeèným prostorem v souvislosti s
nástavbou na nemovitosti na st.p.è. 185
v k.ú. Králíky na èásti pozemku p.p.è.
2074/1 v k.ú. Králíky pro pana Jiraska,
Králíky 814.

- RM jako vlastník bytového domu è.p.
843 v ul. Nádražní v Králíkách souhlasí
s dohodou o výmìnì bytù pøedloženou
manželi Wieslawem a Ždanovými, Králí-
ky, kteøí bydlí ve vlastním bytì 2+1, a
manželi Horváthovými, Králíky, kteøí
bydlí v mìstském bytì 3+1.

- RM doporuèuje prodej èásti pozemku
p.p.è. 97/4 v k.ú. Èervený Potok, novì
oznaèena jako p.p.è. 97/15 v k.ú. Èerve-
ný Potok, za kupní cenu 10,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem a ukládá
pøedložit na jednání ZM prodej.

- RM schvaluje zámìr pronájmu neby-
tového prostoru – kavárny v 1. n.p.
v nemovitosti è.p. 374 v ul. Karla Èap-
ka v Králíkách (Kulturní dùm Støelnice)
a ukládá MO zámìr zveøejnit.

- RM jako pronajímatel bytu è. 2 v è.p.
148 v ul. Pivovarská v Králíkách schva-
luje dohodu o vzniku spoleèného nájmu
bytu mezi souèasným nájemcem panem
Špontákem a paní Vostrou, oba bytem
Králíky.

- RM schvaluje zámìr pronájmu nemo-
vitosti – drobné døevìné stavby na po-
zemku p.p.è. 586/3 v k.ú. Horní Morava
za úèelem provozování služebny Policie
ÈR, za roèní nájemné 190,- Kè/m2, a uklá-
dá MO zámìr pronájmu zveøejnit.

- RM schvaluje zøízení vìcného bøeme-
ne spoèívající v právu oprávnìné a.s. Vo-
dovody a kanalizace Jablonné nad Orli-
cí, užívat èásti pozemkù st.p.è. 496 a
p.p.è. 675/1, 696/2, 731/1, 747/2, 748/3,
760/1, 2121/3, 2122, 2124, 2127/2 vše

v  k.ú. Králíky pro pøíchody a odchody,
øíjezdy a odjezdy mechanizace a pøípad-
nì provádìní zemních prací a za úèelem
zajištìní provozu, oprav a údržby, a to
na dobu neurèitou a úplatnì.

- RM schvaluje zøízení vìcného bøeme-
ne spoèívající v právu oprávnìného Mìs-
ta Králíky užívat èást pozemku p.p.è. 348/
1 v k.ú. Horní Lipka uložení jímky a vstu-
pu za úèelem oprav a údržby, a to na
dobu neurèitou a bezúplatnì.

- RM doporuèuje prodej pozemkù p.p.è.
340/3 a 850/2 v k.ú. Èervený Potok, ná-
vrh kupní ceny 10 Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem, a ukládá MO pøedložit
na jednání ZM zámìr prodeje.

- RM v souladu se schválenými Pravi-
dly pro pronajímání bytù v majetku Mìs-
ta Králíky schvaluje pronájem mìstské-
ho bytu è. 33 v è.p. 662/1 v ul. V Bytov-
kách v Králíkách panu Schweidlerovi,
Králíky, a to na dobu urèitou jednoho roku
(pøi uzavírání smlouvy se postupuje pod-
le usnesení RM/2004/37/632).

Zároveò RM urèuje dalšího v poøadí jako
náhradníka pana Stískalu, Èervený Po-
tok 79.

- RM schvaluje zámìr pronájmu èásti
pozemkù p.p.è. 62/9 a 62/15 v k.ú. Krá-
líky o výmìøe cca 29 m2 za úèelem zøízení
výbìhu pro psa, za roèní nájemné ve výši
73,- Kè, a ukládá zámìr pronájmu zve-
øejnit.

- RM souhlasí s podnájmem nebyto-
vých prostor v è.p. 414 v ul. 5. kvìtna
v Králíkách, které užívá na základì ná-
jemní smlouvy ze dne 1. 10. 2004 paní
Jungvirtová, Králíky, pro spoleènost ABC-
OKNA, s.r.o., Pardubice.

- RM povìøuje paní Janu Ponocnou,
Mgr. Jarmilu Berkovou, pana Èestmíra
Doubravu, pana Arnošta Juránka a Ing.
Ladislava Dostálka k výkonu obèanských
obøadù v souladu se zákonem o obcích  è.
128/2000 Sb, § 108. Zároveò schvaluje
úøední místností pro uzavírání manžel-
ství obøadní síò Mìstského úøadu Králí-
ky, Velké námìstí èp. 5 a oddávající den
sobotu.

- RM schvaluje Pøílohu è. 2/06-07 ke
smlouvì o dílo, uzavøenou dne 30. 6.
2004 mezi Mìstem Králíky a Službami
mìsta Králíky s.r.o. vèetnì ceníku veške-
ré techniky, prostøednictvím které bude
v  následujícím zimním období provádì-
na zimní údržba a povìøuje starostku
jejím podpisem.

- RM schvaluje rozdìlení bytu è. 1
v budovì ZUŠ, èp. 483, Králíky na dvì
bytové jednotky. Ukládá odboru VTS za-
jistit projektovou dokumentaci na sta-
vební úpravy.

- RM schvaluje zvýšení pøíspìvku na
èinnost organizace Školní jídelna Králí-
ky na rok 2006 o 50.000 Kè a ukládá
finanènímu odboru pøipravit rozpoètové
opatøení ke schválení ZM.

- RM projednala navrhovaná rozpoèto-
vá opatøení a ukládá FO pøedložit bod
na jednání ZM.

- RM projednala návrh rozpoètového
provizoria na rok 2007 a ukládá FO pøed-
ložit bod na jednání ZM.

(pokraèování na stranì 8)
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- RM schvaluje podpis dodatku ke

smlouvì èíslo 39039329988 o poskyto-
vání veøejnì dostupných služeb elektro-
nických komunikací.

- RM schvaluje podpis provádìcí smlou-
vy a specifikaci hlasového øešení BUSI-
NESS PROFIT TOP se spoleèností Tele-
fónica O2 Czech Republic, a.s.

- RM bere na vìdomí pøedloženou vý-
roèní zprávu ZŠ Králíky, Moravská, okr.
Ústí nad Orlicí

- RM schvaluje èásteènou uzávìru míst-
ní komunikace na Velkém námìstí dne
14. 12. 2006 v dobì od 15.00 hod do
18.00 hod..

- RM schvaluje použití znaku mìsta
panu Ing. Šilerovi, bytem Kubova, Brno
s tím, že mìstský znak bude použit pou-
ze ve stolní deskové høe.

- RM doporuèuje ZM schválit pøedlože-
nou darovací smlouvu s nadací Franz
Jentschke, Nadace Hory Matky Boží, se
sídlem Berlín, zastoupenou panem
Venclem a ukládá OŠKT pøedložit tento
bod na nejbližší jednání ZM.

- RM souhlasí  s finanèní úhradou do
výše Kè 1.200,- na zabezpeèení stravo-
vání úèastníkù II. roèníku Patriot CUP
podle vynaložených nákladù a ukládá
vedoucímu OŠKT zajistit propagaci mìs-
ta pøi prezentaci akce.

- RM souhlasí s uzavøením písemné
dohody o zpracování døevní hmoty z 5 ks
náletových døevin na p.p.è. 583/3 v obci
a k.ú. Horní Lipka s paní lenou Glacne-
rovou, trvale bytem Ústí nad Orlicí. Veš-
keré práce spojené se zpracováním døev-
ní hmoty a úklidem klestu provede žada-
tel ve vlastní režii.

- RM souhlasí s uzavøením písemné
dohody o zpracování døevní hmoty z 5 ks
suchých olší na p.p.è. 168 a 175/1 v obci
a k.ú. Horní Lipka s paní Radovou, trva-
le bytem Horní Lipka. Veškeré práce spo-
jené se zpracováním døevní hmoty a úkli-
dem  klestu provede žadatelka ve vlast-
ní režii.

- RM souhlasí s uzavøením písemné
dohody o zpracování døevní hmoty z 7 ks
náletových olší na p.p.è. 340/3 v obci a
k.ú. Èervený Potok s panem Brychem,
trvale bytem Èervený Potok. Veškeré prá-
ce spojené se zpracováním døevní hmoty
a úklidem  klestu provede žadatel ve
vlastní režii.

- RM souhlasí se skácením 20 ks nále-
tových døevin v druhové skladbì jíva a
olše na p.p.è. 731/1 v k.ú. Králíky.

- RM schvaluje dodatek è. 7 ke smlou-
vì o dílo na služby spojené se zabezpeèe-
ním služeb týkajících se systému naklá-
dání s odpadem s firmou SMK s.r.o. a
povìøuje starostku jeho podpisem a zá-
roveò ruší dodatek è. 5 této smlouvy.

- RM schvaluje zástupcem pro jednání
ve sdružení Euroregion Glacensis starost-
ku mìsta paní Janu Ponocnou. Zároveò
schvaluje místostarostu mìsta pana
Èestmíra Doubravu osobou povìøenou
zastupováním v EURG.

- RM neschvaluje pøíspìvek na provoz
Domova pro ženy a matky s dìtmi v tís-
ni a ukládá vedoucímu odboru sociálních
vìcí a zdravotnictví zjistit a porovnat

kalkulaci i dalších domovù pro ženy
s dìtmi v tísni v okolí mìsta Králíky.

4. 12.
- RM ukládá vedoucí MO jednat s vlast-

níky pozemkù, tj. s panem Barnou, Krá-
líky 833, paní Ptáèkovou a paní Ptáèko-
vou, obì bytem Králíky, o dalším užívání
pozemkù v rámci „akce Cihelna“. Záro-
veò ukládá MO o výsledku jednání infor-
movat RM.

- RM doporuèuje požádat o bezúplatný
pøevod pozemku p.p.è. 1822/50 v k.ú.
Králíky od ÚZSVM na mìsto, jelikož se
jedná o místní komunikaci, a ukládá MO
pøedložit bod na jednání ZM.

- RM nedoporuèuje bezúplatný pøevod
pozemku p.p.è. 2066 v k.ú. Králíky od
ÚZSVM na mìsto a to z dùvodu, že se
nejedná o místní komunikaci, a ukládá
MO pøedložit bod na jednání ZM. Záro-
veò RM ukládá MO požádat vlastníka
pozemku p.p.è. 2066 v k.ú. Králíky
o zøízení vìcného bøemene – právo ulože-
ní vedení kanalizaèního sbìraèe pro
oprávnìné Mìsto Králíky.

- RM nedoporuèuje pøevod pozemkù
p.p.è. 3194, 3195, 3196, 3198 a 3199
vše v k.ú. Králíky na mìsto, resp. zú-
èastnit se dražby uvedených pozemkù.

- RM schvaluje výjimku z Pravidel pro
pronajímání nebytových prostorù v ma-
jetku Mìsta Králíky organizaèní složce
státu Úøadu práce v Ústí nad Orlicí, a to
ve znìní smlouvy o nájmu nebytových
prostor ze dne 1. 9. 2004, tzn., že zùstá-
vá v platnosti pùvodní znìní.

- RM schvaluje zámìr pronájmu èásti
pozemkù p.p.è. 347/2 a 2074/1 v k.ú.
Králíky za úèelem umístìní zvedací plo-
šiny za roèní nájemné ve výši 304,- Kè a
ukládá MO zámìr zveøejnit.

- RM doporuèuje prodej pozemkù p.p.è.
548 a 549 v k.ú. Dolní Hedeè, návrh kup-
ní ceny 10,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, a ukládá MO pøedložit na
jednání ZM zámìr prodeje.

- RM schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvì o zøízení vìcného bøemen v sou-
vislosti s realizací projektu „Králíky, Ná-
dražní-vedení NN“, spoèívající v umístì-
ní zaøízení rozvodu elektøiny na pozem-
cích p.p.è. 2137/6, 2237 a st.p.è. 629
v k.ú. Králíky, vìcné bøemeno se zøizuje
na dobu neurèitou a za jednorázovou úhra-
du. Zároveò RM schvaluje smlouvu o bu-
doucí smlouvì o zøízení vìcného bøemen
v souvislosti s realizací projektu „Králí-
ky, Nádražní-k NN“, spoèívající v umís-
tìní zaøízení rozvodu elektøiny na pozem-
cích p.p.è. 1082/12, 1082/13 a 2237 v k.ú.
Králíky, vìcné bøemeno se zøizuje na dobu
neurèitou a za jednorázovou úhradu.

- RM bere na vìdomí pøedloženou vý-
roèní zprávu ZŠ Králíky, 5. kvìtna, okr.
Ústí nad Orlicí

- RM schvaluje pøíspìvek organizaci
VHK Erika Brno, sekce K-S 14 Králíky
ve výši Kè 5.000,-  na èásteènou úhradu
nákladù spojených se zajištìním  stálé
muzejní expozice v objektu K-S 14.

- RM neschvaluje umístìní døevìných
vitrín na pláš� budovy.

- RM nesouhlasí s umístìním døevìné

poštovní schránky na pláš� budovy (ved-
le dveøí).

- RM schvaluje provedení udržovacích
prací vchodu do budovy Gymnázia v Krá-
líkách (oprava dveøí, oprava podezdívky)
a ukládá odboru VTS zahrnout náklady
na tuto údržbu do rozpoètu pro rok 2007.

- RM schvaluje odmìny øeditelùm a
øeditelkám dle pøílohy èíslo 1 k tomuto
zápisu.

- RM souhlasí s uzavøením písemné
dohody o zpracování døevní hmoty z 20
ks náletových døevin v druhové skladbì
olše a jíva na p.p.è. 731/1 v obci a k.ú.
Králíky s panem Šenkem, trvale bytem
Králíky. Veškeré práce spojené se zpra-
cováním døevní hmoty a úklidem  klestu
provede        žadatel ve vlastní režii.

- RM bere na vìdomí návrh Obecnì
závazné vyhlášky mìsta Králíky è. 1/
2006 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, využívání a odstraòování komu-
nálních odpadù pro rok 2007 a ukládá
odboru ŽP MìÚ Králíky pøedložení vy-
hlášky na nejbližší jednání zastupitel-
stva mìsta.

- RM Králíky schvaluje uzavøení Do-
datku è. 1 Smlouvy o dílo na služby spo-
jené s odstraòováním odpadu s  firmou
EKOLA Èeské Libchavy s.r.o. a povìøuje
starostku jejím podpisem.

- RM Králíky schvaluje uzavøení Do-
datku è. 4  Smlouvy o dílo na služby spo-
jené s tøídìním odpadu s firmou EKO-
LA Èeské Libchavy s.r.o. a povìøuje sta-
rostku jejím podpisem.

- RM doporuèuje uzavøení smlouvy
o úvìru ve výši 3.710.403 Kè s Èeskou
spoøitelnou, a.s. (IÈ 45244782) na do-
stavbu areálu ZŠ Mìsto Králíky z toho
3.567.679 Kè investièní; 142.724 Kè ne-
investièní a ukládá FO pøedložit bod na
jednání ZM.

- RM souhlasí s udìlením licence firmì
Pinkas k zabezpeèení veøejné dopravy
v regionu Štítecko-Kralicko. 

11.12.
- RM schvaluje dodatek è. 1 ke smlou-

vì o budoucí kupní smlouvì ze dne 21. 6.
2006 mezi Mìstem Králíky a spoleèností
A+R s.r.o., Jirny  týkající se úhrady zálo-
hy kupní ceny ve výši 3.000.000,- Kè.

13.12.
- RM schvaluje poskytnutí pøíspìvku

Orlickému sportovním sdružení okresu
Ústí nad Orlicí ve výši Kè 1.000,- formou
bezhotovostního pøevodu finanèní èástky
na úèet sdružení. RM povìøuje starostku
mìsta úèastí na slavnostním vyhlášení
výsledkù 38. roèníku ankety „O nejúspìš-
nìjšího sportovce“. RM souhlasí s podá-
ním návrhu na udìlení zvláštního ocenì-
ní pro pana Ïurovského.

- RM schvaluje poskytnutí pøíspìvku
do výše Kè 13.000,- na organizaèní zajiš-
tìní pøípravy a provedení Zimního turis-
tického srazu v Králíkách ve dnech 11. –
14. 1. 2007.

- RM souhlasí se skácením 1 ks poško-
zeného javoru na p.p.è. 790 (v místì nad
chatkou pana Ulricha) v k.ú. Dolní He-
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- RM schvaluje uzavøení pøílohy è. 6/
2007 ke smlouvì se spoleèností Služby
mìsta Králíky s.r.o., která specifikuje roz-
sah udržovaných ploch v roce 2007.

- RM schvaluje smìrnici o poskytování
informací.

18. 12.
- RM jako vlastník bytových domù è.p.

275 na Velkém námìstí v Králíkách a
è.p. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách
souhlasí s dohodou o výmìnì bytù pøed-
loženou manželi Muchovými, Králíky, kte-
øí bydlí v mìstském bytì 3+1, a panem
Muchou, Králíky, který bydlí v mìstském
bytì 2+1.

- RM schvaluje ukonèení smluvního
vztahu – výpùjèky nebytových prostor
v è.p. 354 na Velkém námìstí v Králí-
kách se Státním statkem Jeneè, s.p., de-
tašované pracovištì Smiøice, a to doho-
dou k 31. 12. 2006.

- RM doporuèuje bezúplatný pøevod po-
zemku p.p.è. 1479/2 v k.ú. Dolní Boøíko-
vice – ostatní komunikace od ÈR – Úøa-
du pro zastupování státu ve vìcech ma-
jetkových na mìsto Králíky a ukládá MO
pøedložit bod na jednání ZM.

- RM schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvì o zøízení vìcného bøemene v sou-
vislosti s realizací projektu „Odkanali-
zování výpravní budovy Králíky“, spoèí-
vající v umístìní kanalizaèní pøípojky na
pozemku p.p.è. 2237 v k.ú. Králíky, vìc-
né bøemeno se zøizuje na dobu neurèitou
a za jednorázovou úhradu.

- RM bere na vìdomí informace týkající
se pøevodù objektù STO a LTO na Krá-
licku a ukládá starostce a místostaros-
tovi vstoupit v jednání s VUSS Pardubi-
ce k aktualizaci pøevodu objektù na
mìsto.

- RM schvaluje sídlo novì zakládané
o.p.s. Králická pevnostní oblast v nemo-
vitosti è.p. 1 – nebytový prostor kanceláø
è. 1 - na st.p.è. 213 v k.ú. Prostøední
Lipka.

Zároveò RM schvaluje zámìr výpùjèky
nebytového prostoru – kanceláøe è. 1
v provozní budovì è.p. 1 na st.p.è. 213
v k.ú. Prostøední Lipka za úèelem sídla
novì zakládané o.p.s. Králická pevnost-
ní oblast a ukládá MO zámìr zveøejnit.

- RM povoluje pøijetí Stokláskové do
MŠ Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad
Orlicí pouze pro školní rok 2006/2007 bez
úhrady NIV nákladù obcí Malá Morava
za podmínky, že pøednostnì budou do MŠ
pøijaty dìti v posledním roce pøedškolní
docházky s trvalým pobytem na území
mìsta Králíky, dále dìti s trvalým poby-
tem na území mìsta Králíky.

- RM schvaluje snížení limitu mzdo-
vých prostøedkù pøíspìvkové organizace
Základní škola Králíky, Moravská na rok
2006 o èástku 10.000,- Kè a schvaluje
ponechání této èástky ke krytí zvýšených
provozních výdajù organizace v roce 2006.

- RM schvaluje , ve smyslu ustanovení
§ 16 zákona è. 250/2000 Sb. o rozpoèto-
vých pravidlech územních rozpoètù, roz-
poètová opatøení èíslo 10043, kterým se
zvyšuje schválený rozpoèet v pøíjmech a

výdajích o èástku  28.826  Kè.
Pøíjmy po  úpravì  budou èinit

100.687.350 Kè. Výdaje po úpravì bu-
dou èinit 118.715.350 Kè. Financování
bude èinit 18.028.000 Kè.

- RM schvaluje zaplatit z rozpoètu mìs-
ta provedení zdravotního øezu a instala-
ci 3 ks pøedepjatých bezpeènostních va-
zeb na vzrostlém dubu manželù Brùno-
vých, rostoucího u è.p. 58 v obci Heøma-
nice.

- RM schvaluje „Ceník døíví pro samo-
výrobce na lesním majetku mìsta Králí-
ky“ a zároveò schvaluje text smlouvy
o jeho prodeji v drobném jednotlivým zá-
jemcùm o samovýrobu.

- RM odvolává z funkce øeditele pøí-
spìvkové organizace Centrum sociálních
služeb Mgr. Hejkrlíka.

- RM jmenuje øeditele/vedoucího orga-
nizaèní složky Mìsta Králíky „Dùm s pe-
èovatelskou službou“ pana Mgr. Hejkrlí-
ka.

- RM schvaluje platový výmìr øediteli/
vedoucímu organizaèní složky Mìsta Krá-
líky „Dùm s peèovatelskou službou“ panu
Mgr. Hejkrlíkovi.

- RM bere na vìdomí informaci o zápi-
su k povinné školní docházce na školách
zøizovaných mìstem Králíky.

- RM schvaluje ceník èinností pøi po-
skytování peèovatelské služby poskyto-
vané organizaèní složkou mìsta Dùm
s peèovateskou službou. Tento ceník je
platný od 1. 1. 2007.

- RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí
pøíspìvku Sdružení obcí Orlicko na reali-
zaci projektu „Rozvoj lidských zdrojù ve
veøejné správì – zamìstnancù obecních
a mìstských úøadù Sdružení obcí Orlicko
se zamìøením na komunikaèní dovednos-
ti“. Zároveò povìøuje starostku podpisem
smlouvy.

- RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí
pøíspìvku Sdružení obcí Orlicko na reali-
zaci projektu „Obce a mìsta Orlicka se
Vám pøedstavují“ ve výši 7.750,-Kè. Zá-
roveò povìøuje starostku podpisem
smlouvy.

-  RM schvaluje  Smlouvu èíslo
Z_S12_12_4120125888 o uzavøení bu-
doucí smlouvy o nákladech spojených s
pøipojením a se zajištìním požadované-
ho pøíkonu odbìrného zaøízení žadatele
v souvislosti s pøedpokládanou výstav-
bou v lokalitì Na Výsluní. Zároveò povì-
øuje starostku podpisem smlouvy.

- RM schvaluje Smlouvu o sdružených
službách dodávky  p lynu è .
120050001095 pro odbìrné místo Ná-
dražní 483. Zároveò povìøuje starostku
podpisem smlouvy.

- RM schvaluje Smlouvu o pøipojení k
distribuèní soustavì è. 320050001132
pro odbìrné místo Nádražní 483. Záro-
veò povìøuje starostku podpisem smlou-
vy.

- RM schvaluje Smlouvu o sdružených
službách dodávky elektøiny ze sítí NN è.
200000681563 pro odbìrné místo Ná-
dražní 483. Zároveò povìøuje starostku
podpisem smlouvy.

- RM schvaluje Smlouvu o pøipojení pro
odbìrné místo pøipojené ze sítì nízkého

napìtí è. 200000681547 pro odbìrné
místo Nádražní 483. Zároveò povìøuje
starostku podpisem smlouvy.

- RM ukládá odboru VTS zadat vypra-
cování studie na rekonstrukci a úpravy
fotbalového høištì v Králíkách.

- RM ukládá odboru VTS zadat vypra-
cování projektové dokumentace na sta-
vební úpravy objektu na høišti v Dolních
Boøíkovicích.

27. 12.
- RM ukládá MO pozvat oba žada-

tele s nejvyšší nabídkou na koupi bytu
è. 2 v èp. 349 v ul. Dlouhá v Králíkách
na jednání RM dne 3.1.2007 v 15:00
hodin, aby pøedložili nové nabídky
v zalepené obálce.

- RM schvaluje pronájem pozemku
p.p.è. 1295/8 v k.ú. Králíky Èeskému
zahrádkáøskému svazu, Základní or-
ganizaci Králíky, IÈ 70966061, za úèe-
lem užívání zahrádek.

- RM schvaluje pronájem èásti po-
zemkù p.p.è. 62/9 a 62/15 v k.ú. Krá-
líky o výmìøe cca 29 m2 paní Rýcové,
Králíky  za úèelem zøízení výbìhu pro
psa, za roèní nájemné.

- RM schvaluje pronájem èásti po-
zemkù p.p.è. 347/2 a 2074/1 v k.ú.
Králíky Èeské poštì, s.p., odštìpné-
mu závodu Východní Èechy, za úèe-
lem umístìní zvedací plošiny za roèní
nájemné. Zároveò RM souhlasí s tím,
aby nájemce, tj . Èeská pošta, s.p.,
mohl odepisovat stavební zásahy od-
povídající z daòového hlediska tech-
nickému zhodnocení pozemku.

- RM schvaluje pronájem nemovi-
tosti – drobné døevìné stavby na po-
zemku p.p.è. 586/3 v k.ú. Horní Mo-
rava Policii Èeské republiky, Správì
Východoèeského kraje, Hradec Krá-
lové, za úèelem provozování služeb-
ny Policie ÈR, za roèní nájemné.

- RM schvaluje pronájem nebyto-
vého prostoru – kavárny v 1. n.p.
v nemovitosti è.p. 374 v ul. Karla Èap-
ka v Králíkách (Kulturní dùm Støel-
nice) panu Priesolovi, Králíky.

- RM schvaluje návrh pøedložené
smlouvy a povìøuje starostku mìsta
jejím podpisem na KrÚ.

- RM ukládá finanènímu odboru za-
jistit zøízení podúètu v rámci BÚ mìsta
Králíky pro realizaci Grantu ev. èíslo
CZ.04.1.05/4.1.12.3/4902.

-  RM ukládá OŠKT navrhnout
v rámci pøípravy rozpoètu pro rok
2007 samostatnou položku pro reali-
zaci grantù v rámci SROP, krajských
grantù, grantù v  rámci minister-
stvech tak, aby bylo zajištìno finanè-
ní krytí projektu CZ.04.1.05/4.1.12.3/
4902.

- RM schvaluje návrh na vyhlášení
výzvy k podání nabídky na zakázku
Destinaèní management turistické
oblasti Králický Snìžník a povìøuje
odbor ŠKT zasláním výzvy tøem pøe-
dem známým zájemcùm.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 12
konaného dne 11. prosince 2006

Poznámka: Zveøejnìna je upravená
verze dokumentu z dùvodu dodržení
pøimìøenosti rozsahu zveøejòovaných
osobních údajù podle zákona è. 101/
2000 Sb., o ochranì osobních údajù v
platném znìní.

Pøítomní èlenové zastupitelstva
mìsta: Jana Ponocná (starostka), Èest-
mír Doubrava (místostarosta), Mgr.
Jarmila Berková (radní), MUDr. Eva
Rýcová (radní), Ing. Ladislav Tóth (rad-
ní), Ing. Ladislav Dostálek, Vladimír
Hejtmanský, JUDr. Milan Ježek, Ar-
nošt Juránek, Pavel Kalianko, Mgr.
Dušan Krabec, Mgr. Vlastimil Kubíèek,
Ing. Václav Kubín, Ing. Josef Šašek,
Ing. Anton Zima.

Za MìÚ: Ing. Miroslav Bouška, sl.
Lenka Faltusová, pí Marie Pecháèko-
vá, Ing. Roman Švéda, Bc. Jan Diví-
šek, Bc. Vìra Kubíèková, p. Pavel Bran-
dejs

Program jednání zastupitelstva:
1. Zahájení a prezence
2. Urèení ovìøovatelù zápisu
3. Zpráva z jednání rady mìsta
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.2. Rozpoètová opatøení
4.3. Rozpoètové provizorium
4.4. Schválení zøizovací listiny

pøíspìvkové organizace mìsta
– Centrum sociálních služeb

4.5. Úvìr na nákup vozu- SMK s.r.o.
4.6. Schválení pøedsedù výborù
4.7. Darovací smlouva F. Jentschke
4.8. Stanovení poètu èlenù

osadních výborù
4.9. Pravidla pro zøizování a

èinnost osadních výborù
v integrovaných obcích mìsta

4.10. Obecnì závazná vyhláška
mìsta è. 1/2006

5. Vstupy obèanù
6. Vstupy zastupitelù

V 18.00 hod dne 11. 12. 2006 zahájila
starostka mìsta  zasedání  zastupitel-
stva. V úvodu nejprve pøivítala pøítom-
né èleny ZM a obèany. Navrhla vypuš-
tìní bodu 4.2 Pøeklenovací úvìr na
dostavbu areálu ZŠ Mìsto Králíky.

ZM/2006/12/222: ZM schvaluje
program jednání ZM è. 12 s navr-
ženou zmìnou.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno s na-
vrženou zmìnou)

Dalším bodem jednání bylo navržení
ovìøovatelù zápisu. Navrženi ovìøova-
telé -  p. Juránek a p. Hejtmanský.

ZM/2006/12/221: ZM schvaluje
ovìøovatele zápisu -  p. Juránek a
p. Hejtmanský.

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

Zprávu z jednání RM (výbìr z usne-

sení) pøednesl a následnou diskusi øí-
dil místostarosta p. Doubrava.

4. Hlavní jednání

4.1 Majetkové operace

4.1.01. Prodej bytových jednotek
v èp. 148 v ul. Pivovarská v Králíkách

Obsah: Jedná se o prodej bytových
jednotek dle zákona è. 72/1994 Sb., ve
znìní pozdìjších pøedpisù. O koupi by-
tových jednotek požádali oprávnìní
nájemci. Zámìr prodeje byl schválen a
zveøejnìn.

ZM/2006/12/223: ZM schvaluje
prodej bytových jednotek dle zá-
kona è. 72/1994 Sb., ve znìní poz-
dìjších pøedpisù, oprávnìným ná-
jemcùm:

- bytová jednotka è. 25 v èp. 148  a
spoluvlastnický podíl ve výši 379/
10000 na st.p.è. 258/1 a spoleèných
èástech domu za kupní cenu
142.916,- Kè

- bytová jednotka è. 11 v èp. 148 a
spoluvlastnický podíl ve výši 262/
10000 na st.p.è. 258/1 a spoleèných
èástech domu za kupní cenu
98.732,- Kè

- bytová jednotka è. 15  v èp. 148
a spoluvlastnický podíl ve výši 362/
10000 na st.p.è. 258/1 a spoleèných
èástech domu za kupní cenu
136.418,- Kè

- bytová jednotka è. 19 v èp. 148 a
spoluvlastnický podíl ve výši 405/
10000 na st.p.è. 258/1 a spoleèných
èástech domu za kupní cenu
152.644,- Kè. 

Osobní údaje kupujících jsou v sou-
ladu s § 16, § 17 a § 95 zákona è.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zøíze-
ní) k nahlédnutí v zápisu na mìst-
ském úøadu.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.02. Prodej pozemkù p.p.è. 26/5,
28 a 1178/1 v k.ú. Heømanice u Králík.

Obsah: O koupi pozemkù požádal
zájemce za úèelem získání obslužného
pozemku ke stavební parcele. Jedná
se o pozemky  o výmìøe 1592 m2, po-
zemky jsou vedeny v KN jako t.t. po-
rost a pozemek 1178/1 jako ostatní ko-
munikace. Pozemky nejsou v proná-
jmu, navazující èást bývalé komunika-
ce p.p.è. 1178/2 mìsto už prodalo. Zá-
mìr prodeje byl schválen a zveøejnìn,
kupní cena 20,- Kè/m2 + náklady spoje-
né s pøevodem, tj. 33.342,- Kè.

ZM/2006/12/224: ZM schvaluje
prodej pozemkù p.p.è. 26/5, 28 a 1178/
1 v k.ú. Heømanice u Králík za kup-
ní cenu 33.342,- Kè.

Osobní údaje kupujícího jsou v sou-
ladu s § 16, § 17 a § 95 zákona è.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zøíze-
ní) k nahlédnutí v zápisu na mìst-
ském úøadu. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.03. Prodej pozemkù st.p.è. 20 a
p.p.è. 65 v k.ú. Dolní Hedeè.

Obsah: O koupi pozemkù požádali
zájemci úèelem scelení pozemkù. Jed-
ná se o zboøeništì o výmìøe 234 m2 a
t.t.porost o výmìøe 1611 m2, pozemky
mají žadatelé v pronájmu. Zámìr pro-
deje byl schválen a zveøejnìn, kupní
cena u st.p. 50,- Kè a u p.p. 10,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem, tj .
29.186,- Kè.

ZM/2006/12/225: ZM schvaluje
prodej pozemkù st.p.è. 20 a p.p.è.
65 v k.ú. Dolní Hedeè Králíky za
kupní cenu 29.186,- Kè.

Osobní údaje kupujících jsou v sou-
ladu s § 16, § 17 a § 95 zákona è.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zøíze-
ní) k nahlédnutí v zápisu na mìst-
ském úøadu. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.04. Prodej pozemkù p.p.è. 716/1,
716/2 a 664 v k.ú. Dolní Hedeè.

Obsah: O koupi pozemkù požádal
zájemce za úèelem scelení pozemkù.
Jedná se o pozemky o celkové výmìøe
2321 m2, pozemky jsou vedeny v KN
jako t.t. porosty. Na pozemcích je pro-
vádìna honitba, pozemek p.p.è. 716/1
má žadatel v pronájmu. Zámìr prodeje
byl schválen a zveøejnìn, kupní cena
10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevo-
dem, tj. 24.445,- Kè.

ZM/2006/12/226: ZM schvaluje
prodej pozemkù p.p.è. 664, 716/1 a
716/2 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní
cenu 24.445,- Kè.

Osobní údaje kupujícího jsou v sou-
ladu s § 16, § 17 a § 95 zákona è.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zøíze-
ní) k nahlédnutí v zápisu na mìst-
ském úøadu.

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.1.05. Prodej èástí pozemkù p.p.è.
705/2 a 783 v k.ú. Dolní Hedeè.

Obsah: O koupi èástí pozemkù požá-
dal zájemce za úèelem scelení pozem-
kù k rekreaci. Èásti jsou novì ozna-
èeny jako p.p.è. 705/8 a 783/7 o výmìøe
206 m2, pozemky má žadatel v proná-
jmu a jsou oploceny. Zámìr prodeje byl
schválen a zveøejnìn, kupní cena 20,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem,
tj. 4.764,- Kè.

ZM/2006/12/227: ZM schvaluje
prodej pozemkù p.p.è. 705/8 a 783/7
v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu
4.764,- Kè.

Osobní údaje kupujícího jsou v sou-
ladu s § 16, § 17 a § 95 zákona è.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zøíze-
ní) k nahlédnutí v zápisu na mìst-
ském úøadu.  

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.1.06. Prodej èásti pozemku p.p.è. 97/
4 v k.ú. Èervený Potok
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Obsah: O koupi èásti pozemku požá-
dali zájemci za úèelem scelení pozem-
ku. Jedná se o èást pozemku za nemo-
vitostí žadatelù, pozemek je veden v KN
jako t.t.porost, pozemek není v proná-
jmu. ZM dne 11.07.2006 schválilo zá-
mìr prodeje èásti pozemku tak, aby byl
zachován pøíjezd k è.p. 72 v k.ú. Èer-
vený Potok. Pøi oddìlování èásti pozem-
ku v terénu bylo zjištìno, že na pøed-
mìtné èásti pozemku není možné za-
chovat z dùvodu terénu pøíjezd k dráž-
nímu domku è.p. 72. Pøíjezd je zacho-
ván po pozemku p.p.è. 97/3 v k.ú. Èer-
vený Potok, který je v majetku mìsta.
Z pozemku p.p.è. 97/4 byla proto oddì-
lena èást až k hranici pozemku a byla
novì oznaèena jako p.p.è. 97/15 o vý-
mìøe 924 m2. Zámìr prodeje byl schvá-
len a zveøejnìn, kupní cena 10,- Kè/m2

+ náklady spojené s pøevodem, tj.
10.046,- Kè.

ZM/2006/12/228:ZM schvaluje pro-
dej pozemku p.p.è. 97/15 v k.ú. Èer-
vený Potok za kupní cenu 10.046,-
Kè.

Osobní údaje kupujících jsou v sou-
ladu s § 16, § 17 a § 95 zákona è.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zøíze-
ní) k nahlédnutí v zápisu na mìst-
ském úøadu.  

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.07. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è.
340/3 a 850/2 v k.ú. Èervený Potok

Obsah: O koupi pozemkù požádali
zájemci za úèelem scelení pozemkù u
nemovitosti, kterou vlastní. Jedná se
o pozemky o výmìøe 686 m2, pozemky
jsou vedeny v KN jako ostatní plocha,
pozemky nejsou v pronájmu, jsou za-
øazeny do honitby. Dle odboru VTS
pozemky tvoøí jednotný funkèní celek
se st.p.è. 66/1 v k.ú. Èervený Potok.
Dle odboru RR není ÚPD zpracována,
v konceptu nové ÚPD jsou pozemky
zahrnuty do plochy využití – stávající
bydlení venkovského typu. RM dopo-
ruèila prodej a navrhla kupní cenu 10,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2006/12/229: ZM schvaluje zá-
mìr prodeje pozemkù p.p.è. 340/3 a
850/2 v k.ú. Èervený Potok za kup-
ní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit. 

Osobní údaje žadatelù jsou v sou-
ladu s § 16, § 17 a § 95 zákona è.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zøíze-
ní) k nahlédnutí v zápisu na mìst-
ském úøadu.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.08. Úplatný pøevod pozemkù ve
zjednodušené evidenci st.è. (308/1) a
(308/2)PK v k.ú. Králíky

Obsah: ÚZSVM, odlouèené pracoviš-
tì Ústí nad Orlicí nabízí mìstu úplatný
pøevod pozemkù za kupní cenu v místì
a èase obvyklou. Jedná se o pozemky
v MPZ o celkové výmìøe 125 m2. Dle
odboru VTS pozemky navazují na po-
zemky mìsta, doporuèuje pozemky
koupit. Dle odboru ŠK se pozemky
nachází v MPZ, doporuèuje realizovat

nákup. Dle odboru RR je ÚPD schvá-
lena – zeleò obytné zástavby, v kon-
ceptu nové ÚPD – plocha na obèan-
skou vybavenost a bydlení. RM dopo-
ruèila úplatný pøevod pozemkù na
mìsto.

ZM/2006/12/230:ZM schvaluje
úplatný pøevod pozemkù ve zjed-
nodušené evidenci st.è. (308/1) a
(308/2) PK v k.ú. Králíky od ÈR –
Úøadu pro zastupování státu ve
vìcech majetkových na Mìsto Krá-
líky za kupní cenu v místì a èase
obvyklou. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.09. Bezúplatný pøevod pozemku
p.p.è. 1822/50 v k.ú. Králíky

Obsah: ÚZSVM požádal o vyjádøení
mìsta k možnosti bezúplatného pøe-
vodu pozemku p.p.è. 1822/50 v k.ú.
Králíky. Jedná se o pozemek o výmìøe
210 m2, který je v KN veden jako ostat-
ní plocha – ostatní komunikace. Dle
odboru VTS je pozemek užívaný jako
místní komunikace, pøedpokládá se
rozšíøení a napojení na komunikaci
u è.p. 665-669. Komunikace je vedena
v paspartu komunikací. Dle odboru RR
je ÚPD schválena, využití – komuni-
kace s propojením k øadové zástav-
bì v ul. Na Mokøinách, v novém kon-
ceptu ÚPD je shodné využití. RM do-
poruèila bezúplatný pøevod pozemku.

ZM/2006/12/231: ZM schvaluje bez-
úplatný pøevod pozemku p.p.è.
1822/50 v k.ú. Králíky od ÈR – Úøa-
du pro zastupování státu ve vì-
cech majetkových na Mìsto Králí-
ky. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.10. Dražba na pozemky p.p.è.
3194, 3195, 3196, 3198 a 3199 v k.ú.
Králíky.

Obsah: Dne 13. 12. 2006 se koná draž-
ba pozemkù ve vlastnictví a.s. TES-
LAMP Holešovice. Jedná se o pozem-
ky v blízkosti objektu K-S 17 o celkové
výmìøe 21940 m2. Pozemky p.p.è. 3195
a 3196 jsou pøístupovou cestou k ob-
jektu a je na nich zøízeno vìcné bøe-
meno – právo chùze a jízdy ve prospìch
pozemku p.p.è. 3197 v k.ú. Králíky. Od-
had ceny pozemkù je 10.000,— Kè,
nejnižší podání je ve stejné výši. Mìsto
má požádáno o pøevod objektu K-S 17.

Stanoviska odborù MÚ:
- podle odboru VTS se jedná o po-

zemky s ekologickou zátìží, proto ne-
doporuèuje pøevod na mìsto

- podle odboru ŠKT je objekt K-S 17
zaøazen do projektu KPO, zároveò je
zde riziko ekologické zátìže (bývalá
skládka). Blízkost ubytovacího a spor-
tovního zázemí (SOU opravárenské),
pozemky lzepøípadnì využít na výcvi-
kové prostory (kynologie, hasièi…)

- podle odboru RR není v ÚPD úze-
mí øešeno, v konceptu nové ÚPD jsou
pozemky zaøazeny ve funkèním využi-
tí – veøejná zeleò, opevnìní na Králic-
ku – stávající lokalita. Pozemky jsou
zatíženy skládkou bývalého podniku
Tesla Králíky.

RM nedoporuèila pøevod pozemkù,
resp. zúèastnit se dražby uvedených
pozemkù.

p. Pauk – požádal o vysvìtlení, proè
mìsto nechce tyto pozemky odkoupit.

p. Doubrava – jedná se o pozemky,
na kterých je uložena skládka. Mìsto
by muselo tuto skládku odstranit na
vlastní náklady. K bunkru je pøístupo-
vá cesta zajištìna vìcným bøemenem.

ZM/2006/12/232:ZM neschvaluje
pøevod pozemkù p.p.è. 3194, 3195,
3196, 3198 a 3199 vše v k.ú. Králíky
na Mìsto Králíky, resp. zúèastnit
se dražby uvedených pozemkù. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

p. Pauk – na tìchto pozemcích jsou
umístìny protitankové pøíkopy.

Ing. Tóth – kdokoli se stane majite-
lem tìchto pozemkù, budu nucen zba-
vit je ekologické zátìže.

p. Brandejs – na asanaci této eko-
logické zátìže by bylo zapotøebí øádovì
nìkolik miliónù korun.

Mgr. Krabec – je velmi pravdìpo-
dobné, že o tento pozemek nikdo zá-
jem neprojeví.

4.2. Rozpoètová opatøení

pí Pecháèková: Finanèní odbor
pøedkládá zastupitelstvu mìsta k  pro-
jednání a schválení úpravu schválené-
ho rozpoètu mìsta roku 2006. Jedná
se o rozpoètová opatøení z rozpoètových
prostøedkù Pardubického kraje, stát-
ního rozpoètu a interní opatøení:

10028 na èinnost odborného lesního
hospodáøe za II.ètvrtletí 2006 ve výši
29.403 Kè

10031 na výsadbu melioraèních  døe-
vin za I. pololetí 2006 ve výši 14.550 Kè

10032 na sociálnì-právní ochranu
dìtí v roce 2006 ve výši 20.000 Kè

10038 na ruèní kosení louky z pro-
gramu Péèi o krajinu – vachta trojlistá
30.047 Kè

00024  na obnovu kulturních pamá-
tek mìstské památkové zóny ve výši
1.330.000 Kè

00143  na  honoráøe a technické za-
bezpeèení akce ART EX 2006 ve výši
30.000 Kè

00087  na dopravu dìtí ZŠ praktické
Králíky do Poznanì 10.000 Kè

00169  zrušení dotace pro ZŠ prak-
tická – mìsto není jejím zøizovatelem
-10.000 Kè

Interní rozpoètové opatøení ve
výši 1.370.000 Kè na pøesun prostøed-
kù  v rámci výdajové èásti schváleného
rozpoètu a zvýšení rozpoètu v pøíjmech
a výdajích

JUDr. Ježek – kdo vykonává funkci
lesního hospodáøe.

pí Pecháèková – lesní závody Ha-
nušovice, Ruda na Moravì a Lan-
škroun.

ZM/2006/12/233:ZM schvaluje, ve
smyslu ustanovení § 16 zákona è.
250/2000 Sb. o rozpoètových pravi-
dlech územních rozpoètù, rozpoè-
tová opatøení èíslo 10028, 10031,
10032, 10038, 24,143, 87 a 169, kte-
rým se zvyšuje schválený rozpo-
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èet v pøíjmech a výdajích o èástku
1.454.000 Kè. ZM schvaluje interní
rozpoètové opatøení na pøesun
prostøedkù v rámci schváleného
rozpoètu a zvýšení rozpoètu pøí-
jmech a výdajích o 1.370.000 Kè.

Pøíjmy po úpravì budou èinit
100. 658. 520 Kè. Výdaje po úpravì
budou èinit 118.686.520 Kè. Finan-
cování bude èinit 18.028.000 Kè.

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.3. Rozpoètové provizorium

pí Pecháèková - Finanèní odbor
pøedkládá zastupitelstvu mìsta ke
schválení návrh pravidel rozpoètové-
ho provizoria Mìsta Králíky v dobì od
1. 1. 2007 do schválení rozpoètu mìsta
na rok 2007:

Ing. Kubín – kdy se pøedpokládá,
že dojde ke schválení rozpoètu mìsta,
je nutné minimalizovat výdaje.

pí Pecháèková – nejdøíve v únoru,
ale spíše v bøeznu. Také záleží na
schválení státního rozpoètu.

ZM/2006/12/234: ZM schvaluje, ve
smyslu ustanovení § 13 zákona è.
250/2000 Sb. o rozpoètových pravi-
dlech územních rozpoètù, tato pra-
vidla rozpoètového hospodaøení
mìsta Králíky v dobì od 1. 1 .2007
do schválení rozpoètu mìsta na
rok 2007: 1. Z mìstského rozpoètu
budou hrazeny bìžné výdaje, sou-
visející s plynulým provozem Mìst-
ského úøadu, mìsta a organizací
mìstem založených èi zøízených.
2. S výjimkou havarijních situací
budou financovány pouze drobné
akce oprav a údržby v jednotlivých
pøípadech nepøevyšující èástku 40
000,- Kè a nedokonèené smluvnì
sjednané akce oprav a údržby
z roku 2006. 3. V pøípadì nevyèer-
pání finanèních prostøedkù v roce
2006 na výdaje schválené v rozpoè-
tu mìsta na rok 2006, mohou být
tyto výdaje realizovány v roce 2007
do výše rozdílu schváleného roz-
poètu a skuteèného èerpání v roce
2006. 4. Rada mìsta mùže na žádost
statutárního orgánu mìsta nebo
statutárních orgánù organizací
mìstem založených nebo zøíze-
ných udìlit souhlas s realizací
nové akce investièního nebo nein-
vestièního charakteru v hodnotì
do 100.000,-Kè v jednotlivém pøípa-
dì. Suma takto realizovaných vý-
dajù nesmí pøekroèit 200.000,-Kè.
5. Kromì výše uvedených výdajù
mohou být vynaloženy finanèní
prostøedky na tyto úèely: Evrop-
ský dùm v Králíkách financované
z úvìru. 6. Rozpoètové pøíjmy a
výdaje uskuteènìné v dobì provi-
zoria se stávají pøíjmy a výdaji
rozpoètu po jeho schválení.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.4. Schválení zøizovací listiny
pøíspìvkové organizace mìsta –
Centrum sociálních služeb

Øeditel pøíspìvkové organizace Cen-
trum sociálních služeb Mgr. M. Hejkr-

lík a  Odbor sociálních vìcí a zdravot-
nictví, zastoupený Bc. B. Strnadem,
pøedložil ZM návrh zøizovací listiny pøí-
spìvkové organizace Mìsta Králíky
„Centrum sociálních služeb“, jejíž fak-
tické zøízení bylo schváleno Zastupitel-
stvem mìsta na øádném zasedání dne
12. 9. 2006, bod 4.4.. S úèinností od
1.12007 nabývá úèinnosti zákon è. 108/
2006 Sb., o sociálních službách, který
novì upravuje poskytování sociálních
služeb, vèetnì poskytování peèovatel-
ské služby. Pøedpokladem poskytová-
ní sociálních služeb je oprávnìní k po-
skytování sociálních služeb, když toto
oprávnìní vzniká rozhodnutím o regis-
traci /§ 78, zákona/. O registraci rozho-
duje krajský úøad. Z dalších ustano-
vení zákona vyplývá, že o registraci
mùže požádat právnická osoba, fyzic-
ká osoba, organizaèní složka státu nebo
územnì samosprávný celek, jehož jmé-
nem budou služby poskytovány /§ 79,
odst. 5, zákona/.

Ing. Zima – uvedl, že jeho pøipomín-
ky a návrhy k tomuto bodu budou vzná-
šeny postupnì podle vyjádøení kompe-
tentních osob na tyto pøipomínky.  Nej-
prve vyjádøil osobní stanovisko, že
nemá žádné osobní pøipomínky k oso-
bì øeditele zatím nezøízené organiza-
ce. Všechny jeho pøipomínky a návrhy
se budou zabývat pouze vìcnou a tech-
nickou stránkou vzniklého problému
a budou smìøovat k vyøešení vzniklé
situace. Prvním bodem je objasnìní si-
tuace jak je možné, aby ZM dne 12. 9.
schválilo zøízení PO a až nyní se pøi-
stoupilo ke schválení zøizovací listiny.
Zároveò nerozumí jak je možné, aby
nevzniklá organizace mìla již jmeno-
vaného øeditele.

Mgr. Krabec – na jednání ZM v záøí
došlo pouze ke schválení PO, bohužel
však již nedošlo ke schválení zøizovací
listiny.

Ing. Zima – došlo tedy ke zøízení PO?
Mgr. Krabec – nikoli, z hlediska práv-

ního pøíspìvková organizace zøízena
není. Chybí schválení zøizovací listiny.

Ing. Zima – co dìlá øeditel nezøíze-
né PO? Jak je øešena otázka jeho pla-
tu?

Ing. Bouška – jmenovací dekret
øediteli vydala RM. Z dùvodu platnos-
ti zákona /od 1. 1. 2007/ muselo být vý-
bìrové øízení vypsáno a posléze být øe-
ditel PO i pøijat ještì pøed úèinností to-
hoto zákona. Na jednání ZM v záøí se
bohužel nepodaøilo schválit zøizovací lis-
tinu.

Ing. Zima – na základì jakých ar-
gumentù se mìsto rozhodlo dát pøed-
nost pøed organizaèní složkou pøíspìv-
kové organizaci?

Mgr. Krabec – vìtšina povìøených
úøadù  na okolí má pro tyto záležitosti
zøízenou PO. Dle informací, které pøi
øešení této záležitosti byly sdìleny,
usoudilo bývalé ZM, že organizaèní slož-
ka není dostaèující.

Ing. Zima – domnívá se, že øeditel
PO mùže dìlat stejné vìci jako vedoucí
organizaèní složky. Mgr. Hejrklík mùže
být pøeveden z postu øeditele PO na

post vedoucího organizaèní složky. Ne-
souhlasí se zøízením PO.

MUDr. Rýcová – jaké služby by byly
v nové PO poskytovány?

Bc. Strnad – vysvìtlil podstatu re-
formy sociálních služeb. Od 1. 1. 2007
musí existovat osoba, která se bude
v ten den registrovat na krajském
úøadu. Existují tøi možnosti:

1) Model stávající – ponechat vše na
odboru sociálních vìcí a zdravotnictví

2) Model organizaèní složka – vedoucí
organizaèní složky je zamìstnancem
úøadu, všechny záležitosti se budou
øešit pøes úøad.

3) Model pøíspìvkové organizace –
samostatná organizace, která si na sebe
nejspíše nevydìlá.

Varianta èíslo 1 není vhodná, ostatní
varianty mají své pro a proti, není mož-
né, aby si na sebe jakákoli sociální slož-
ka vydìlala.

pí Pecháèková – ani stávající mo-
del si na sebe doposud nevydìlal.

Ing. Zima – na organizaèní složku
i na PO jsou kladeny stejné požadavky
pro registraci. PO je mnohem dražším
zpùsobem øešení této otázky než je
tomu u organizaèní složky.

pí Ponocná – požádala Bc. Strnada
o zodpovìzení otázky MUDr. Rýcové.

Bc. Strnad – služby budou fungo-
vat tak, jako doposud.

Mgr. Krabec – PO je relativnì sa-
mostatnìjší, která si mùže pøivydìlá-
vat na doplòkové èinnosti, ale je prav-
dou, že náklady na PO budou vyšší.

Bc. Strnad – pokud nedojde ke
schválení zøizovací listiny PO, musí
dojít ke schválení zøizovací listiny or-
ganizaèní složky.

Ing. Zima – je pøesvìdèený, že or-
ganizaèní složka již má schválenou zøi-
zovací listinu. A jistì není problém pro-
vést organizaèní zmìnu – jmenovat
vedoucího organizaèní složky, stávající
pracovnice Peèovatelské služby se pøe-
vedou pod organizaèní složku mìsta.
Což se do konce roku 2006 stihne. Po-
kud pozdìji bude nutné zmìnit otázku
právní subjektivity (samostatná pøí-
spìvková organizace) nebude toto pro-
blém.

Bc. Strnad – není mu známo, že by
na úøadì byla taková organizaèní slož-
ka již zøízena, pøi pøebírání pracovní
funkce nebyl s touto záležitostí sezná-
men, do pracovní funkce nastupil v létì
2006.

pí Ponocná – za pomocí pí Pecháè-
kové dnes zjistila, že ZM roku 2001
schválilo organizaèní složku mìsta
Dùm s peèovatelskou službou. Pokud
není nikde jinde žádný další záznam o
zrušení této organizaèní složky, je plat-
ná stejnì tak, jako její zøizovací listina.

Mgr. Krabec – navrhuje zøídit PO,
tato organizace se dá kdykoli zrušit. Je
nutné, aby byla od 1. 1. 2007 funkèní.

JUDr. Ježek – zeptal se p. tajemní-
ka, zda organizaèní složka mìsta Domu
s peèovatelskou službou fakticky exis-
tuje. Pokud ano, existují dvì možnosti:
1. schválit zøizovací listinu PO nebo 2.
pokraèovat v organizaèní složce Domu
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s peèovatelskou službou.
Mgr. Krabec – není si vìdom, že by

organizaèní složka byla zrušena. Otáz-
kou je, zda organizaèní složka umí to
samé z pohledu zákona jako co umí PO.

Ing. Zima – nedomnívá se, že by bylo
nìkde v zákonì napsáno, že se musí
od 1. 1. 2007 zøídit PO. Organizaèní slož-
ku vnímá jako dostaèující.

Ing. Bouška – zákon platný od 1. 1.
nastavuje zcela jiná pravidla pro obèa-
ny využívající sociální služby.

p. Doubrava – je možné, aby došlo
k pøesunu pracovnic Peèovatelské služ-
by a Mgr. Hejkrlíka pod organizaèní
složku mìsta?

Ing. Bouška – pokud fakticky or-
ganizaèní složka existuje, je chybou, že
stávající pracovnice Peèovatelské služ-
by nejsou do ní již od poèátku jejího
vzniku zaøazeni.

Ing. Zima – organizaèní složka byla
zøízena v rámci sociálního odboru. Po-
kud se ZM pøikloní k použití organi-
zaèní složky, nic nebrání tomu, aby se
zažádalo o její registraci.

pí Pecháèková – informovala, že
organizaèní složka Domu s peèovatel-
skou složkou existuje. Má oddìlenì
vedené financování v rámci rozpoètu
od doby jejího vzniku. Jenom nemá
svého vedoucího, doposud tuto funkci
zastává vedoucí odboru sociálních vìcí.

MUDr. Rýcová – je tedy možné
schválit PO a napøíklad po pùl roce ji
zrušit?

pí Pecháèková – takovéto øešení
by se mìstu prodražilo. Zøízení PO je
velice nákladné.

Mgr. Krabec – netvrdí, že zøídit PO
jen pro zaèátek je to nejlepší øešení.
Dùvodem takovéto úvahy bylo, že si
není jistý, zda organizaèní složka je
dostaèujícím øešením nastalé situace.
Dle informací, které mìl nebyla orga-
nizaèní složka dostaèující.

Ing. Zima – podle jeho názoru staèí
pøijmout Mgr. Hejkrlíka na post vedou-
cího organizaèní složky a požádat o její
registraci.

p. Doubrava – organizaèní složka
i PO mají rovnocenné možnosti na zís-
kávání dotací.

Bc. Strnad – postaèí k èinnosti or-
ganizaèní složky schválení zøizovací lis-
tiny?

pí Pecháèková – organizaèní slož-
ka mìsta nemusí být registrována
v obchodním rejstøíku.

Mgr. Krabec – nemusí být nikde
evidována. Bude se muset zaregistro-
vat jako organizátorka sociálních slu-
žeb na krajském úøadì. Stejnì je tomu
tak i v pøípadì PO. Pokud organizaèní
složka splòuje všechny požadavky, ne-
trvá na zøízení PO.

Ing. Zima – zeptal se Mgr. Hejkrlí-
ka, zda je pøipraven, v pøípadì schvále-
ní organizaèní složky, stát se namísto
øeditele PO, vedoucím organizaèní slož-
ky?

Mgr. Hejkrlík – s tímto problém
nemá. Zeptal se, zda existuje nìkde
fakticky zøizovací listina organizaèní
složky Domu s peèovatelskou služ-

bou?
Ing. Bouška – dle informací pí Pe-

cháèkové byla organizaèní složka
Domu s peèovatelskou službou vèetnì
zøizovací listiny schválena.

pí Ponocná – požádala Ing. Boušku
o zjištìní, kde je zøizovací listina orga-
nizaèní složky uschována. Navrhla pøe-
rušit jednání o bodu „4.4. Schválení zøi-
zovací listiny pøíspìvkové organizace
mìsta – Centrum sociálních služeb“ a
pokraèovat v dalším bodì jednání ZM.

4.5. Úvìr na nákup vozidla – SMK
s.r.o.

Jednatel spoleènosti Služby mìsta
Králíky s.r.o. p. Morong – pøipravil pre-
zentaci, ve které pøipravil následující
rozbor a návrh øešení:

Dùvody obnovy vozového parku:
- prùmìrné stáøí stávajících

vozidel je 21 let
- zbyteènì vysoký poèet vozidel – 10ks
- vysoké provozní náklady

(opravy a PHM)
- jednoúèelová vozidla -

problematická efektivita využití
- èastá poruchovost, zastaralá

technologie
- vznikají prostoje, narùstá pracnost
- zužuje se èasový prostor pro

zakázky od tøetích subjektù
- vliv na efektivitu a bezpeènost

práce, motivaci zamìstnancù
- reprezentace mìstské organizace.
Pøedpokládaná návratnost investice:

V opravách jsou zapoèítány náklady
pouze na nutné provozní opravy, ne-
jedná se o renovaci! Renovace vozidla
LIAZ BOBR vè. nástavby prùmyslovým
zpùsobem by si vyžádala náklady cca
1,5 mil. Kè, oprava vozidla AVIA ve stej-
ném rozsahu by stála cca 0,5 mil. Kè.
To znamená, že by generální opravy
stávajících vozidel byly finanènì nároè-
nìjší, než poøízení nového vozidla a
pøitom provozní náklady (pøedevším
spotøeba PHM) by zùstaly vyšší.

V prùbìhu dalších let budeme poøi-
zovat další nástavby (sypaè, cisterna,
montážní plošina…), což efektivitu no-
sièe nástaveb ještì zvýší. S tím bude
samozøejmì spojena potøeba dalšího
nosièe a vyøazení dalších neefektivních
vozidel (Škoda RTO – cisterna, AVIA
MP-13, AVIA A31 ÈIVO…).

Velmi významným efektem moder-
nizace vozového parku bude uvolnìní
èasového prostoru zamìstnancù, kteøí
se dnes vìnují opravám a jsou zdržo-
vání èastými prostoji, pro další zakáz-
ky a tím i zvýšení obratu spoleènosti.

Dalším pozitivem bude snížení obsa-
hu škodlivin ve výfukových plynech a
hluènost provozovaných vozidel – šetr-
nost k ŽP a menší míra obtìžování spo-
luobèanù provozem vozidel. Dále infor-
moval o zpùsobu financování.

Ing. Šašek – pobere tento vùz kla-
sické popelnice?

p. Morong – ano, stejnì tak jako
zelené popelnice nebo vìtší kontejne-
ry na koleèkách. Jediné co nebude
umìt jsou popelnice na tøídìný odpad.
Tento svoz prozatím zajiš�uje Ekola.

p. Pauk – kolik dní v týdnu bude
jezdit.

p. Morong – toto auto by mìlo jez-
dit 3 dny.

Ing. Zima – podìkoval p. Morongo-
vi za jeho prezentaci i okomentování
prezentace. Prezentace a zpùsob argu-
mentace jednatele byly na vysoké pro-
fesionální úrovni.

Ing. Kubín – bylo by dobré, kdyby
stejnì tak, jako prezentace p. Moron-
ga byly vypracovány všechny podkla-
dy pro ZM.

JUDr. Ježek – se kterými dalšími
subjekty spol. SMK jedná o možném
svozu odpadù.

p. Morong – cílem je oslovit obce
Èervenou Vodu, Mladkov a Lichkov.

ZM/2006/12/235: ZM udìluje sou-
hlas jednateli spoleènosti Služby
mìsta Králíky s.r.o. panu Pavlu
Morongovi s poøízením komunál-
ního vozidla MITSUBISHI CAN-
TER s nosièem nástaveb FORNAL
a výmìnné lisovací nástavby KO-
BIT PRESKO 8 v celkové hodnotì
vèetnì DPH 1.933.463,- Kè + nákla-
dy spojené s leasingem.  

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

pí Ponocná – nyní se mùže ZM vrá-
tit k bodu „4.4. Schválení zøizovací lis-
tiny pøíspìvkové organizace mìsta –
Centrum sociálních služeb“.

Ing. Bouška – oznámil, že se telefo-
nicky se spojil s bývalou vedoucí odbo-
ru sociálních vìcí a zdravotnictví pí Bar-
tíkovou, která potvrdila, že organizaè-
ní složka zøízená je, ale o zøizovacích
listinách neví. Domnívá se, že lze pøe-
pracovat a použít pøedloženou zøizova-
cí listinu pro organizaèní složku.

Ing. Zima – navrhl usnesení: ZM
schvaluje zpùsob organizaèního zajiš-
tìní pro poskytování sociálních služeb
ve mìstì Králíky a integrovaných ob-
cích formou využití stávající organizaèní
složky „Dùm s peèovatelskou službou“.
ZM dále ukládá tajemníkovi MìÚ upra-
vit zøizovací listinu organizaèní složky
Dùm s peèovatelskou službou ve smys-
lu nového zákona a pøedložit ji ke
schválení ZM. ZM ukládá RM vyøešit
otázku personálního zaøazení Mgr.
Hejkrlíka.

ZM/2006/12/236: ZM schvaluje
zpùsob organizaèního zajištìní
pro poskytování sociálních služeb
ve mìstì Králíky a integrovaných
obcích formou využití stávající
organizaèní složky „Dùm s peèo-
vatelskou službou“. ZM dále uklá-
dá tajemníkovi MìÚ upravit zøizo-
vací listinu organizaèní složky
Dùm s peèovatelskou službou ve
smyslu nového zákona a pøedložit
ji ke schválení ZM. ZM ukládá RM
vyøešit otázku personálního zaøa-
zení Mgr. Hejkrlíka.

Hlasování: 10:3:2 (schváleno)

4.6. Schválení pøedsedù výborù

p. Juránek – navrhl pøedsedou fi-
nanèního výboru Mgr. Krabce a pøed-
sedou kontrolního výboru Ing. Kubí-
na.
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Ing. Zima – navrhl pøedsedou kon-
trolního výboru Ing. Dostálka.

pí Ponocná – zeptala se výše zmí-
nìných zastupitelù, zda pøijímají kan-
didaturu.

Ing. Dostálek – nesouhlasí s kandi-
daturou na post pøedsedy kontrolního
výboru z dùvodù èasové zaneprázdnì-
nosti.

Mgr. Krabec – pøijímá kandidaturu
na post pøedsedy finanèního výboru.

Ing. Kubín – pøijímá kandidaturu
na post pøedsedy kontrolního výboru.

ZM/2006/12/237: ZM volí pøedse-
dou finanèního výboru pana Mgr.
Dušana Krabce.

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

ZM/2006/12/238:ZM volí pøedse-
dou kontrolního výboru pana Ing.
Václava Kubína.

Hlasování: 13:1:1 (schváleno)

4.7. Darovací smlouva – Franz
Jentschke, Nadace Hory Matky
Boží

Bc. Divíšek - dne 27. 11. 2006 rada
mìsta pøedjednala návrh darovací
smlouvy mezi Mìstem Králíky a nada-
cí Franz Jentschke, Nadace Hory Mat-
ky Boží, se sídlem Karwendelstr. 24c,
12203 Berlín, zastoupenou panem Ji-
øím Venclem. Nadace vìnuje mìstu
Králíky finanèní dar ve výši Kè 96.000,.
Jedná se o finanèní dar na opravy vnitø-
ních omítek v ambitech kláštera na
Dolní Hedeèi. Tento finanèní dar byl
složen na úèet mìsta dne 1. 11. 2006.
RM uložila odboru školství pøedložit
tento bod k projednání zastupitelstva
mìsta.

Mgr. Krabec – nadace byla založe-
na na poèátku devadesátých let, po
dobu své existence posbírala pøes 55
mil. korun. Po celou dobu nadace ve
velké míøe dotuje opravy kláštera Na
Hoøe Matky Boží, Poutního domu, kap-
lièek a dalších památek. Roènì z nada-
ce putuje èástka ve výši 700.000 –
800.000,-Kè. Jedná se o sumu, která je
výnosem z úrokù složené èástky, nìco
kolem 8.000.000,-Kè. Pan Jentschke
velmi dobøe spolupracuje s mìstem.
Bylo by dobré v této spolupráci nadále
pokraèovat.

ZM/2006/12/239:ZM schvaluje da-
rovací smlouvu mezi Mìstem Krá-
líky a nadací Franz Jentschke,
Nadace Hory Matky Boží (zastou-
penou panem Venclem) a povìøuje
starostku mìsta podpisem smlou-
vy.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.8. Stanovení poètu èlenù osad-
ních výborù

pí Ponocná - na základì ustanove-
ní § 120 odst. 1 zák. è. 128/2000 Sb.,
o obcích, v.z.p.p., a v souvislosti s pøí-
pravou voleb do osadních výborù, za-
stupitelstvo mìsta urèí poèet èlenù
osadních výborù pro níže uvedené obce:
Dolní Boøíkovice, Dolní Lipka, Heøma-
nice u Králík, Prostøední Lipka, Horní
Lipka, Èervený Potok, Dolní Hedeè. Se

stávajícími pøedsedy osadních výborù
byl tento bod projednán, souhlasí s na-
vrhovaným poètem tøí èlenù.

p. Juránek – osadní výbory i nyní
pracují v poètu tøí èlenù.

ZM/2006/12/240:ZM stanovuje po-
èet èlenù osadních výborù v ná-
sledujícím funkèním období (2006/
2010) pro obce Dolní Boøíkovice,
Dolní Lipka, Heømanice u Králík,
Prostøední Lipka, Horní Lipka,
Èervený Potok a Dolní Hedeè, a to
v poètu 3 èlenù.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.9. Pravidla pro zøizování a èin-
nost osadních výborù v integro-
vaných obcích mìsta

p. Doubrava – uvedl bod k jednání
a seznámil ZM s dùvody proè je nutné
zmìnit pravidla pro zøizování a èinnost
osadních výborù (OV) v integrovaných
obcích mìsta.

Ing. Zima – ZM si zøizuje jako svùj
orgán komisi pro integrované obce
(KIO). Pøipadá mu nadbyteèné, když
se v pøedložených pravidlech mluví
o tom, že OV jsou také orgány ZM.
Pøedsedové OV jsou souèasnì èleny ko-
mise pro integrované obce.

p. Juránek – komisi si jako poradní
orgán zøizuje rada mìsta, nikoliv ZM.
Existenci KIO považuje za užiteènou,
protože se pøedsedové OV musí schá-
zet, aby zjistili, že mnohé problémy obcí
jsou spoleèné a spoleènì je také øešili.
KIO existovat nemusí, mùže se tomu
øíkat i jiným názvem. O tom, že jsou
osadní výbory orgány zastupitelstva
mìsta hovoøí zákon o obcích.

Ing. Zima – proè má organizovat
volby do OV rada mìsta?

p. Juránek – podle zákona o obcích
mùže OV jmenovat ZM a zvolit jim
i pøedsedu. Z více než osmileté zkuše-
nosti ví, že OV, aby mìl nìjaký mandát
a pocit, že nìkoho zastupuje, by mìl
být lidmi z dané obce zvolen. Je samo-
zøejmì možné, aby volby organizovalo
ZM. Z èasového hlediska, ale toto není
možné. RM se schází oproti ZM každý
týden.

Ing. Zima – nezpochybòuje volby do
OV. Jen nesouhlasí s tím, aby tím zod-
povìdným za jejich prùbìh byla RM.

p. Juránek – zeptal se tedy, kdo by
dle Ing. Zimy mìl volby organizovat?

Ing. Zima - navrhuje, aby to orga-
nizovala komise pro integrované obce,
tedy zodpovìdnou osobou by mìl být
pøedseda KIO. Dále nesouhlasí, aby do
tìchto voleb byly vtahovány  politické
strany.

p. Juránek – také nesouhlasí politi-
zováním tìchto voleb.

Ing. Zima – nesouhlasí s tím, že OV
mají razítka.

p. Juránek – razítko slouží pouze k
stvrzování napø. dopisù, ale v žádném
pøípadì neslouží k potvrzování poklad-
ních dokladù.

Ing. Zima – navrhuje tyto zmìny:
1. v pøíloze è. 1 v bodì 1 místo RM

bude KIO;
2. v bodì 2 slovo starostka zamìnit

za pøedsedu KIO;
3. bod 4 vypustit.
p. Doubrava – v souèasné dobì není

zvolená komise.
JUDr. Ježek – v tom pøípadì navr-

huje zmìnu v bodì 2 místo starostky,
aby byla zodpovìdná RM.

Mgr. Krabec – navrhuje doplnìní
bodu 1 o znìní „a odpovídá za nì“, a tím
i vypuštìní bodu 2 jako totožný.

JUDr. Ježek – navrhuje: 1. doplnìní
bodu 1 o znìní „a odpovídá za nì“; 2.
zmìnu v bodì 2 místo starostky, aby byla
zodpovìdná RM; 3. vypuštìní bodu 4.

ZM/2006/12/241:ZM schvaluje zpù-
sob provedení voleb uvedený v pøí-
loze è. 1 Pravidel pro zøizování a
èinnost osadních výborù v inte-
grovaných obcích mìsta.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

p. Doubrava - RM chtìla zmìnou
zjednodušit volby do OV a odstranit
závazné termíny, které by v mnoha pøí-
padech nešly dodržet.

JUDr. Ježek - domnívá se, že by
nìjaký termín stanovený být mìl.

Ing. Dostálek – napøíklad do 6 mì-
sícù od ustavujícího zasedání ZM.

JUDr. Ježek – navrhl doplnìní bodu
5 o „nejpozdìji však do 6 mìsícù po
ustavujícím zasedání nového zastupi-
telstva mìsta“.

ZM/2006/12/242: ZM schvaluje na-
vržené zmìny v Pravidlech pro zøi-
zování a èinnost osadních výbo-
rù. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

ZM/2006/12/243:ZM v souladu se
schválenými Pravidly pro zøizová-
ní a èinnost osadních výborù po-
vìøuje RM pøípravou a vykonáním
voleb osadních výborù v integro-
vaných obcích mìsta. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.10. Obecnì závazná vyhláška
mìsta è. 1/2006

p. Brandejs - odbor ŽP pøedkládá
ZM vyhlášku týkající se odpadového
hospodáøství vèetnì odhadu pøíjmù a
výdajù pro pøíští rok a jejich zdùvodnì-
ní. Zmìny ve vyhlášce ve srovnání
s vyhláškou z minulého roku:

1. Text vyhlášky se nemìní, pro pøíš-
tí rok zùstává cena poplatku stejná, viz
èlánek 3 vyhlášky.

Díky provedeným zmìnám (staveb-
ní odpad, úprava provozní doby sbìr-
ného dvora, zrušení dne harampádí)
promítnutým do smlouvy s firmou SMK
s.r.o. mùže poplatek pro pøíští rok zù-
stat ve stejné výši, tj. 470 Kè/rok za
poplatníka bez ohledu na zvýšení po-
platku za skládkování ze zákona o 100
Kè/tunu v roce 2007.

2. Souèástí schvalované vyhlášky je
pøíloha è.1.

Cenová kalkulace zúètovatelné èásti
poplatku za sbìr, pøepravu a odstraòo-
vání netøídìného komunálního odpa-
du ve mìstì Králíky dle skuteèných
nákladù za rok 2005. Skuteèné nákla-
dy na sbìr, pøepravu a odstraòování
netøídìného komunálního odpadu èiní
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2.410.348,-Kè.
Poèet poplatníkù k 31. 12. 2005:
- osoby s trvalým pobytem na území

mìsta = 4.603 poplatníkù,
- osoby vlastnící stavby sloužící k in-

divid.rekreaci = 211 poplatníkù,
C E L K E M = 4.814 poplatníkù.
Sazba poplatku dle písm. b) èiní

2.410.348 : 4814 = 501,- Kè.
Sazba zúètovatelné èásti poplatku se

v souladu s § 10 b) odst. 3 b)  zákona è.
565/1990 Sb. ve znìní pozdìjších plat-
ných pøedpisù  stanovuje na  250,- Kè
za osobu a rok.

Skuteèné celkové náklady na sbìr a
svoz netøídìného odpadu za rok 2005
byly 2.410.348,- Kè, celkový poèet po-
platníkù v roce 2005 byl 4814, rozúèto-
vané náklady na 1 poplatníka tedy èiní
501 Kè, proto v pøíloze è. 1 navrhujeme
èástku 250 Kè.

Údaje v pøíloze musí být vždy uvede-
ny za celý kalendáøní rok, proto se zde
pracuje s èísly za rok 2005, pøestože
pro výpoèet nákladù pro pøíští rok se
ve výše uvedených tabulkách používa-
jí aktuálnìjší údaje za rok 2006.

ZM/2006/12/244:ZM schvaluje
Obecnì závaznou vyhlášku mìsta
Králíky è. 1/2006 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažïo-
vání, sbìru, pøepravy, tøídìní, vy-
užívání a odstraòování komunál-
ních odpadù pro rok 2007. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

5. Vstupy obèanù

Ing. Bouška – v souladu s naøíze-
ním vlády è. 50/2006 ze dne 22.2.2006
kterým se mìní naøízení vlády è.37/
2003 Sb., o odmìnách za výkon funkce
èlenùm zastupitelstev ze dne 22. 1.
2003, ve znìní pozdìjších pøedpisù pøed-
ložil ZM návrh na schválení mìsíèní od-
mìny neuvolnìným èlenùm RM ve
výši 1.640,-Kè a to od 15. 11.

ZM/2006/12/245: ZM schvaluje
výši mìsíèní odmìny pro neuvol-
nìné èleny RM a to od 15. 11. 2006
ve výši 1.640,-Kè.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, §
17 a § 95 zákona è. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zøízení) k nahlédnutí v zá-
pisu na mìstském úøadu.

Hlasování: 13:0:2 (schváleno)

Ing. Bouška – v souladu s naøíze-
ním vlády è. 50/2006 ze dne 22. 2. 2006
kterým se mìní naøízení vlády è. 37/
2003 Sb., o odmìnách za výkon funkce
èlenùm zastupitelstev ze dne 22.1.2003,
ve znìní pozdìjších pøedpisù pøedložil
ZM návrh na schválení mìsíèní odmì-
ny neuvolnìným èlenùm zastupitelstva
vykonávajícím funkci pøedsedy výbo-
ru ve výši 1.340,-Kè a to od 11. 12. 2006.

ZM/2006/12/246:ZM schvaluje výši
mìsíèní odmìny pro neuvolnìné
èleny zastupitelstva za výkon
funkce pøedsedy výboru od 11. 12.
2006 ve výši 1.340,-Kè.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, §
17 a § 95 zákona è. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zøízení) k nahlédnutí v zá-
pisu na mìstském úøadu.

Hlasování: 13:0:2 (schváleno)
p. Neterda – vznesl dotaz kdy bude

pøedán sportovní areál u bílé školy.
p. Pecháèková – akce nebyla dosud

zaplacena dodavateli, nelze zatím pøe-
dat ZŠ Moravská k provozování. Spo-
lupodíl mìsta na grantu musí být uhra-
zen do konce roku.

Ing. Strnad – upozornil na nebez-
peèný stav stánku (bývalý novinový
stánek typu Raketa) na tréninkovém
høišti. Dále se dotázal, kdo je za tento
stánek odpovìdný (èí stánek je).

Ing. Bouška – stánek patøí SDH
Králíky. Bude s nimi projednáno od-
stranìní.

Ing. Strnad – pøi pøedvolání osoby
podávající vysvìtlení v rámci pøestup-
kového øízení je s obèany nedùstojnì
zacházeno – musí stát pøed komisí.
Konkrétní pøípad se týká starší osoby
se zdravotními problémy.

p. Macháèek – toto vychází ze zá-
kona.

JUDr. Ježek – žádné takové usta-

novení zákona nezná.
p. Ponocná – tuto záležitost projed-

náme s pøedsedou pøestupkové komi-
se Mgr. Urbanem

6. Vstupy zastupitelù

p. Hejtmanský – mezi obèany mìs-
ta by byl velký zájem o návštìvu sau-
ny. Nebylo by možné v této vìci nìco
udìlat.

p. Doubrava – provoz sauny je vhod-
ný pro podnikatelskou sféru, není to
záležitost mìsta

p. Neterda – sauna je provozuschop-
ná, ale náklady na její provoz jsou vel-
mi vysoké.

Mgr. Krabec – o zprovoznìní sauny
se nìkolikrát jednalo, ale nenašel se
nikdo, kdo by mìl o její provozování
zájem.

Jednání zastupitelstva ukonèila sta-
rostka mìsta ve 22:40 hod.

Informaèní výpis zpracovala redak-
ce KZ

Z pracovního kalendáøe
vedení mìsta

20. 11. – setkání starostù Mikro-
regionu Králicko a zástupcù firmy
REDEA Vamberk na téma Turistic-
ká oblast Králický Snìžník – part-
nerství v cestovním ruchu.

22. 11. – návštìva zástupcù fir-
my Autoliv z Nìmecka – informace
o zahájení èinnosti.

23. 11. – starostka – úèast na jed-
nání Správní rady ORLICKO v Èer-
vené Vodì;

- návštìva KÈT z Ústí nad Orlicí
– organizaèní zajištìní Zimního sra-
zu KÈT.

1. 12. – místostarosta a tajem-
ník v Praze na jednání Øídícího vý-
boru Benchmarkingové iniciativy
2005.

6. 12. – návštìva radního Pardu-
bického kraje Bc. Miloslava Macely.

7. 12. – setkání vedení mìsta
s pøedsedy osadních výborù.

11. 12. – návštìva poslance PS
Parlamentu ÈR Ing. Miloslava Souš-
ka.

16. 12. – návštìva poslankynì PS
Parlamentu ÈR Mgr. Ladislavy Ze-
lenkové v rámci dìtského fotbalo-
vého turnaje PATRIOT CUP 2006.

18. 12. – starostka – úèast na Re-
gionálním kongresu Euroregionu
Glacensis ve Skuhravì nad Bìlou.

20. 12. – starostka a místosta-
rosta – jednání na odboru životní-
ho prostøedí Krajského úøadu v Par-
dubicích o územním plánu mìsta.

21. 12. – starostka a místosta-
rosta – zasedání Valné Hromady
Sdružení obcí ORLICKO v Mistro-
vicích.

Dokonèovací práce na stavbì rozhledny na Køížové hoøe u Èervené Vody



 16 - Králický zpravodaj 1/2007

Stomatologické služby
Oblast Èervené Vody, Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka a

Žamberka - Ordinaèní hodiny - sobota, nedìle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.:

465 676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétnì v
sekci: Krajský úøad/Informace z odborù/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékaø/ka obec místo telefon
13. 01. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
14. 01. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
20. 01. So MUDr. Vítková Èervená Voda è.p. 333 (Moviom) 465 626 460
21. 01. Ne MUDr. Vítková Èervená Voda è.p. 333 (Moviom) 465 626 460
27. 01. So MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
28. 01. Ne MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
03. 02. So MUDr. Applová Dolní Èermná è.p. 222 465 393 266
04. 02. Ne MUDr. Applová Dolní Èermná è.p. 222 465 393 266

V územním plánu Pardubického kraje
byla schválena trasa R35 jižním smìrem

Ve ètvrtek 14. prosince 2006 se
uskuteènilo jedno z nejdùležitìj-
ších zasedání Zastupitelstva Par-
dubického kraje . Byl schválen
územní plán Pk, rozpoèet kraje na
rok 2007 a vstup Pk do akciové
spoleènosti EBA, která provozuje
civilní èást letištì v Pardubicích.

Schválením územního plánu vel-
kého územního celku Pk byla do-
konèena 5 let trvající práce na po-
øízení dokumentu, který má Pk
jako první a jediný kraj v republi-
ce. Územní plán je mezi veøejnos-
tí diskutován pøedevším z pohle-
du trasování rychlostní komunika-

ce R35. Tímto usnesením jsme
schválili vedení této silnice tzv.
jižní trasou s tím, že zároveò jsme
rozhodli o poøízení zmìny územ-
ního plánu Pk. Bude se provìøo-
vat vedení koridoru R35 severnì

od Vysokého Mýta k Litomyšli
s vymezením pøivadìèe od Ústí
nad Orlicí a Èeské Tøebové. Už v
letošním roce se zaène s pøípra-
vou úseku po Zámrsk, který bude
navazovat na nedávno otevøený

úsek dálnice D11 mezi Hradcem
Králové a Pardubicemi.

Dále byl schválen rozpoèet Par-
dubického kraje na rok 2007. Roz-
poèet poèítá s pøíjmy ve výši 2,805
mld. Kè,  z toho daòové pøíjmy
2,465 mld. Kè a výdaje 3,575 mld.
Kè. Rozdíl mezi pøíjmy a výdaji
bude kryt úvìrem od Evropské in-
vestièní banky ve výši 1,1 mld. Kè,
z èehož bude 770 mil Kè použito
v roce 2007 a zbytek v roce 2008.
V podmínkách pro pøijetí úvìru
bude uvedena možnost navýšení
až o 300 mil. Kè a to v pøípadì
potøeby v dobì transformace ne-
mocnic na akciové spoleènosti.

Dalš ím dùležitým usnesením
bylo schválení vstupu Pk do spo-
leènosti EBA a.s. upsáním akcií a
penìžitým vkladem ve výši 13,6
mil. Kè. O vstupu do této a.s. se
jednalo již více než rok a to pøe-
devším proto, že se nepodaøila do-
hoda se strategickým partnerem.
Pøitom je velmi nutné pøipravit
vybudování nového odbavovacího
terminálu, který umožní realizo-
vat pøepravní výkony v požadova-
ném rozsahu a kvalitì služeb podle
kritérií Schengenské dohody.

Ladislav Tóth
èlen zastupitelstva Pk



Králický zpravodaj 1/2007 - 17

Spoleèenská  kronika

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem è.101/2000 Sb.
o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Své životní jubileum v mìsíci lednu oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

92 let - František Holèapek
89 let - Marie Bábková
84 let - Karel Moláèek
83 let - Jiøí Srbecký,

- Jiøina Boušková,
- Hedvika Zacharievová

82 let - Jaroslav Nìmec,
- Rùžena Mertová

81 let - Anna Stránská,
- Hildegard Zemanová

80 let - František Litvik,
- Vincenc Krejèí

79 let - Ludmila Uhrinèatová,
- Marie Rujíková

78 let - Ladislav Titz
77 let - Marie Vraštilová,

- Božena Králová,
- Josef Beneš

76 let - Marie Kolínková,
- Karel Kellner,
- Štefanie Macejáková,

76 let - Miroslav Vrbický,
- Ludmila Pražáková

75 let - Anna Beranová,
- Zdìnka Benešová,
- Božena Madìrová

74 let - Jaroslav Holas,
- Anna Mišáková,
- Eva Laryšová

73 let - Stanislav Vacek,
- František Berka,
- Josef Cenek

72 let - Jindøich Skala,
- Antonín Beran

71 let - Karel Kubù,
- Ludovít Tóth,
- Rudolf Altman

70 let - Jaroslav Flekr,
- Slavoj Šembera,
- Jaroslav Zezulka,
- Helena Michalièková,
- Maria Èurdová,
- Marie Štìpánková

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Ludvík Vladeka, Dieter Prause, Vojtìch Bednáø

Ondøej Kadrnožka, Michal Døízhal

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Miloš Èernohous – Silvia Dolejšová

Odešla nám, jak osud si to pøál,
ale v našich srdcích žije dál.
V neznámý svìt šla spát,
zaplakal každý, do ji mìl rád.
Tìžko je bez ní žít,
v srdci ji navždy budeme mít.

Dne 13.  1 . 2007  vzpomeneme
1. smutné výroèí úmrtí naší mamin-
ky, babièky, manželky a paní

Libuše Štorkové z Králík.
 S láskou vzpomínají dcery Bohuslava, Iveta a Monika s ro-

dinami a manžel Bohuslav.

Policie Èeské
republiky

Obvodní oddìlení
Králíky informuje

Do dvou osobních vozidel se
v Králíkách ,na poèátku mìsíce
prosince 2006, vloupal dosud ne-
známý pachtel. U obou vozidel roz-
bil skla dveøí a zevnitø odcizil pe-
nìženky s osobními doklady , fi-
nanèní hotovostí a platebními
kartami. Zpùsobená škoda se po-
hybuje okolo 9. tisíc korun.

Pøi své cestì z Ústí nad Orlicí byl
v Králíkách hlídkou policie kontrolo-
ván 20-ti letý muž z Velkých Losin.
Mladík øídil osobní motorové vozidlo a
to i pøesto, že není držitelem øidièské-
ho oprávnìní. Ve zkráceném pøíprav-
ném øízení mu bylo sdìleno podezøení
ze spáchání trestného èinu a nyní èeká
na své potrestání.

O celou výplatu pøišel ukrajin-
ský obèan pracující v místní fir-
mì. Neznámý pachatel pøekonal
visací zámek jeho šatní skøíòky a
odcizil mu celkem 17.000,-Kè.

Øádková inzerce
Hledám pracovité brigádníky na

stavební práce, hned od jara, v týd-
nu i o víkendu, platba ihned hoto-
vì. Tel.: 465 524 794, pe-
tras@apos.cz.

Králický Snìžník na internetu:
www.kralickysneznik.cz

Upozoròujeme naše ètenáøe, že sou-
kromou inzerci je možno umístit i
na webových stránkách mìsta pod
odkazem:

h t t p : / / w w w . k r a l i k y . c z /
main.php?action=inzert

Od tohoto èísla Králického zpra-
vodaje bude inzerce uveøejnìná v této
rubrice zároveò i na webových strán-
kách mìsta.
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Program na LEDEN
pátek   5.   GRANDHOTEL   zaè. ve 20.00 hod
V komorní smutné komedii Davida Ondøíèka hraje kro-

mì šestice protagonistù významnou roli prostøedí – pøíbìh
se odehrává ve slavném futuristickém hotelu na vrcholu
libereckého Ještìdu, kde èasto prší a panují mlhy. Vztahy
nesourodého osazenstva hotelu jsou stejnì promìnlivé jako
poèasí.

úterý   9.   WORLD TRADE CENTER   zaè. ve 20.00 hod
Režisér Oliver Stone

natoèil snímek o 11. záøí
2001 jako „hluboce osobní
záležitost“ a jako poctu
tìm, kteøí onoho dne tra-
gicky zahynuli. Skuteèný
pøíbìh dvou policistù, kte-
øí byli jedni z prvních v
zasažené budovì WTC,
následnì však byli zasypá-
ni v troskách zhroucené-
ho mrakodrapu.

pátek   12.   ZÍTRA NEHRAJEME!   zaè. ve 20.00 hod
Nedávno zesnulý režisér Robert Altman, nositel Oscara

za celoživotní dílo, natoèil jako svùj poslední film smutnou
hudební komedii, v níž mísí skuteèné a smyšlené prvky.
Nesourodý kolektiv hercù a zpìvákù se pøipravuje na svou
poslední show ve slavném americkém rozhlasovém poøadu.

úterý   16.   SKRYTÁ IDENTITA   zaè. v 20.00 hod
Kriminální drama s Leonardem DiCapriem, Mat-

tem Damonem a Jackem Nicholsonem v hlavních
rolích. Dva mladí policisté skrývají svoji pravou
identitu, každý ovšem ve službách nìkoho jiného.
Rafinovanì vystavìný a drsný pøíbìh pøedèí vìtšinu
obdobných kriminálních thrillerù.

pátek   19.   POTOMCI LIDÍ   zaè. ve 20.00 hod
V roce 2027 je svìt na pokraji katastrofy. Už osmnáct let

se nenarodilo jediné dítì a všude vládne chaos, lokální vá-
leèné konflikty, energetická a ekologická krize. Londýnský
úøedník Theo (Clive Owen) se musí postarat o mladièkou
èernošku Kee, jež úzkostlivì tají své tìhotenství v obavì
z politického zneužití.

úterý   23.   ASTERIX A VIKINGOVÉ   zaè. v 17.00 hod
Animované dobrodružství oblíbených hrdinù Asterixe a

Obelixe zaèíná ve chvíli, kdy do Galie dorazí ponìkud na-
tvrdlí vikingští váleèníci, kteøí touží poznat strach. Rodinný
snímek pobaví typickým po�ouchlým i laskavým humorem,
jemnou ironií a propracovanými gagy.
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pátek   26.   SHORTBUS   zaè. ve 20.00 hod
Nìkolik vzájemnì spjatých protagonistù se setkává v sou-

kromém newyorském klubu Shortbus. Šokující erotická
komedie na divákovi ponechává rozhodnutí, zda se dívá na
pornografii nebo na provokaci s hlubším podtextem. K fil-
mu je vhodnì pøipojen animovaný snímek „Karneval zví-
øat“ režisérky Michaely Pavlátové.

úterý   30.   HADI V LETADLE   zaè. ve 20.00 hod
Mladík Sean se stal náhodným svìdkem vraždy a mocný

gangster Eddie ho rozhodnì nemíní nechat naživu. Sean
letí svìdèit do Los Angeles v doprovodu agenta FBI, nikdo
však netuší, že v letadle jsou stovky „èerných pasažérù“. Na
internetu se již diskutuje o volném pokraèování snímku a
hledá se vhodný název, zatím jsou favoritem „Ovce v ponor-
ce“.

Klub Na Støelnici Králíky
LEDEN 2007

sobota   6. 1.  zaè. v 19.00 hodin
SATURNIN
Náhradní termín divadelního pøedstavení. Slavný humo-

ristický román Zdeòka Jirotky byl zfilmován i zdramatizo-
ván. Známou zápletku o tom, co se stane, když vás vìrný
sluha pøestìhuje na loï, kterou navštíví teta Kateøina s
Miloušem, inscenuje divadelní soubor TYL z Rakovníka.
Vstupné 60,- Kè.

pátek   12. 1.   zaè. v 18.00 hodin
SÚDÁN - SRDCE AFRIKY
Cestopisná pøednáška s velkoplošnou projekcí o nejvìtší

zemi v Africe – Súdánu. Oèima a objektivem pastora Jedno-

ty bratrské v Ústí nad Orlicí Bc. Daniela Dostrašila. Foto-
grafie z jeho humanitární cesty do Chartumu a okolí, ces-
ta k pyramidám královny ze Sáby; život v uprchlických
táborech a v luxusních ètvrtích, život bez vodovodu, elek-
tøiny a kanalizace; návstìva nubijské školy; pronásledo-
vání køes�anù a zákony šaría, následky 30tileté obèanské
války; jak se jí fu-fu bez použití pøíboru, súdánské zácho-
dy, lékaøská péèe pro chudé a bohaté; Mahdiho mauzole-
um; jak byl zatèen tajnou policií za fotografování, jak  pa-
šoval pùl miliónu korun na pomoc vdovám; životní pod-
mínky dìtí, ženská obøízka; islám a terorismus... Ochut-
návka pravé súdánské kávy zdarma. Vstupné dobrovolné.

sobota   20. 1.   zaè. v 19.30 hodin
MATURITNÍ PLES SOU
Tradièní maturitní ples poøádá maturitní roèník Støed-

ního odborného uèilištì v Králíkách, pøedprodej vstupe-
nek: Trafika Doubrava na Velkém námìstí v Králíkách.

sobota   27. 1.   zaè. v 19.30 hodin
SPORTOVNÍ PLES
Poøádá fotbalový oddíl TJ Sokol Boøíkovice, pøedprodej

vstupenek: obchod Racionální výživa na Velkém námìstí v
Králíkách.

Další informace o poøadech Klubu Na Støelnici a o
pøedprodeji vstupenek: kanceláø Støelnice, tel.: 465 631
473 nebo 603 849 460, a také na internetové adrese
www.strelnice.cz.

Pavel Strnad, Klub Na Støelnici Králíky

Základní umìlecká škola v Králíkách
si vás dovoluje pozvat na koncert mladých zaèí-
najících uèitelù ZUŠ, Kristýny Dominikusové a
Milana Fogla. Jako hosté vystoupí vítìzka Kociá-
novy houslové soutìže Markéta Dominikusová a
smyècový soubor Cvrèci z Letohradu pod vede-
ním Miroslavy Stejskalové.

Koncert se koná v pátek 19. 1. 2007
v 18.00 hodin v sále ZUŠ.

Srdeènì zvou uèitelé
----------------------------------------------------------------------

Základní umìlecká škola v Králíkách
poøádá koncert vítìzù škol-
ního kola v komorní høe s pøe-
vahou dechových nástrojù.
Koncert se koná ve ètvrtek
25. 1. 2007 v 18.00 hodin v
sále ZUŠ.

Srdeènì zvou žáci a uèitelé

Pøijmeme nového pracovníka
do prodejny stavebnin

firmy STAVOFIN, s.r.o., v Králíkách
pracovní zaøazení: skladník – prodejce
požadujeme:
- doporuèený vìk 25-35 let (fyzicky nároèná práce)
- znalost práce na PC
- øidièský prùkaz skup. B podmínkou (øidièský prùkaz
skup. C a proškolení na vysokozdvižné vozíky vítány)
- zkušenosti z prodeje, flexibilita a správné pracovní nasazení

Nástup do zamìstnání v bøeznu 2007.

Informace na telefonu 465 631 122.



 20 - Králický zpravodaj 1/2007

Seznam kulturních a sportovních akcí
v blízkém okolí na mìsíc LEDEN

13. 1.

Den otevøených dveøí
Žamberk, od 09:00 do 14:00, SŠ ob-

chodu, øemesel a služeb, Zámek. Kon-
takt: tel: 465 614 225, 465 614 226,
www.zamek.zamberk.cz.

Ro(c)k podvra�ákù
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film ÈR - èerná komedie.
Nový film Karla Janáka (Snowborïá-
ci, Raf�áci) se odehrává ve svìtì mla-
dých muzikantù, kteøí se neèekanì
ocitnou tváøí v tváø praktikám podsvì-
tí a mafie. V hlavních rolích: Vojtìch
Kotek a Jiøí Mádl. Èesky, 104 min., od
12. let, cena: 70,- Kè, pøedprodej: 465
614 583.

Spoleèenský veèer s tancem
Králíky, 19:30, Klub Na Støelnici, K.

Èapka 374. Závìreèný spoleèenský
veèer uzavøe zimní setkání „Králicko -
ráj turistù“. Pøedprodej: 465 631 473.

14. 1.

Ro(c)k podvra�ákù
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film ÈR - èerná komedie.
Pøedprodej: 465 614 583.

16. 1.

Potomci lidí
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film USA, VB, Kanada -
sci-fi. Titulky, 109 min., od 15. let, cena:
60,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

17. 1.

Rock podvra�ákù
Letohrad, 19:30, Dùm kultury - ki-

nosál, Družstevní 597. Èerná komedie
(104 min.), nepøístupný do 12 let. Pøed-
prodej: 465 622 092.

Potomci lidí
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film USA, VB, Kanada -
sci-fi. Titulky, 109 min., od 15. let, cena:
60,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

18. 1.

Asterix a Vikingové
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál,

A. Hanuše. Film Francie, Dánsko. 78
min., pøístupný, pøedprodej: 465 641
371.

Jan Burian - Dívèí válka
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Nejen koncert o souèas-
ných ženách a mužské krizi, o tom, kdo
by mìl být feminista a proè mají mít
ženy pøednost ve dveøích a muži v gra-
matice. Cena: 80,- Kè, pøedprodej: 465
614 583.

20. 1.

V tom domì straší

Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo,
Nádražní 39. Film USA - rodinný, ani-
movaný. Zaklepejte s námi na dveøe
záhadného domu. Dvanáctiletý DJ
Walters se rozhodne spoleènì se svým
kamarádem odhalit tajemství poloroz-
padlého domu, ve kterém záhadnì mizí
vìci. Širokoúhlý, èesky, 91 min., pøí-
stupný, cena: 70,- Kè, pøedprodej: 465
614 583.

Sáòkyjáda
Jablonné nad Orlicí, 14:00, areál kou-

palištì. Poøádá Junák. Pøedprodej: 465
641 371.

Spoleèenský ples
Kunvald, 20:00, Sokolovna. Hudeb-

ní skupina Aspekt - pøedtanèení- tom-
bola.

Hasièský ples
Jablonné nad Orlicí, 20:00, Hotel U

Dubu - sál, Slezská 38. K tanci hraje
kapela „Letrando“. Pøedprodej: 465 641
371.

21. 1.

V tom domì straší
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film USA - rodinný, ani-
movaný. Širokoúhlý, èesky, 91 min.,
pøístupný, cena: 70,- Kè, pøedprodej: 465
614 583.

Tradièní dìtský maškarní karne-
val

Kunvald, 14:00, Sokolovna. Soutì-
že, tombola, vyhodnocení masek.

23. 1.

Pravidla lži
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film ÈR - thriller. Dva-
náct lidí se nechá dobrovolnì zavøít na
statku na Šumavì. Na rok se zøeknou
svobody a snaží se pøekroèit svoji mi-
nulost. Je jeden z nich vrah? 115 min.,
od 15. let, cena: 60,- Kè, pøedprodej:
465 614 583.

24. 1.

Pravidla lži
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film ÈR - thriller. 115
min., od 15. let, cena: 60,- Kè, pøedpro-
dej: 465 614 583.

Casino Royale
Letohrad, 19:30, Dùm kultury - ki-

nosál, Družstevní 597. Dobrodružný
akèní film (147 min.), titulky, nevhod-
ný do 12 let. Pøedprodej: 465 622 092.

25. 1.
Lovecká sezóna
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál,

A. Hanuše. Film USA. Co se stane, když
si medvìd (by� animovaný) navykne
na televizi a sladkosti? Vznikne další
komedie s mluvícími zvíøaty! Do života
Booga, zdomácnìlého medvìda grizzly-

ho, vtrhne jako uragán vychrtlý a upo-
vídaný jelen Elliot. Když Elliot Booga
pøesvìdèí, aby opustil svùj pohodlný
domov v garáži a okusil jak chutná
život v opravdové pøírodì, vìci se rych-
le zaènou vymykat kontrole. 99 min.,
pøístupný, pøedprodej: 465 641 371.

26. 1.

4. Sportovní ples
Èeská Rybná, 20:00, sál OÚ. Hudba:

Fantasy music. Taneèní vystoupení,
tombola.

27. 1.

Kráska v nesnázích
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film ÈR - tragikomedie.
Pro divácký úspìch reprízujeme film
J. Høebejka o sexu, penìzích a dobrém
èlovìku. Hrají: A. Geislerová, R. Luk-
nár, J. Abrhám, E. Vašáryová, J.
Schmitzer. Širokoúhlý, 110 min., od 15.
let, cena: 70,- Kè, pøedprodej: 465 614
583.

28. 1.

Kráska v nesnázích
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film ÈR - tragikomedie.
Cena: 70,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

Lenka Filipová
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál,

A. Hanuše. Pøedprodej: 465 641 371.

30. 1.

Extrémní svahy
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film USA - akèní. Pìt
nejlepších snowboardistù svìta pøijíždí
na Aljašku, kde se koná extrémní zá-
vod ve snowboardingu. Sjezd na hranì
života, hory, adrenalin, riziko. Natoèe-
no s profesionálními prknaøi, veškeré
zábìry extrémních sjezdù jsou skuteè-
né. Širokoúhlý, titulky, 110 min., od 12.
let, cena: 60,- Kè, pøedprodej: 465 614
583.

31. 1.

Extrémní svahy
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film USA - akèní. Široko-
úhlý, titulky, 110 min., od 12. let, cena:
60,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

Holandská zimní rallye
Letohrad, 13:00, Spoleèenské cent-

rum Nový Dvùr, Šedivská. 90 vozidel
vyrobených v letech 1927 - 1967 bude
mít asi dvì hodiny zastávku v Letohra-
dì. Trasa rallye: Holandsko, Nìmecko,
Èeská republika, Polsko a Rakousko.
Celá plocha v Novém dvoøe bude vy-
hrazena pro parkování vozidel rallye.

Ètení z kroniky mìsta
Jablonné nad Orlicí, 17:00, Knihov-

na. Starosta Miroslav Wágner ète z
kroniky na téma ØEMESLA.
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Dne 26. 12. 2006 se uskuteènil první vánoèní turnaj v bowlingu O pohár FI
JK-KOTEX. Poøadí turnaje: 1. Martin Šimánek 311 bodù, 2. Jarda Vacek 302
bodù, 3. Zdenek Mucha 297 bodù, 4. Leoš Ježek 289 b., 5. Milan Eliáš 286 b.,
6. Pavel Hadaè 280 b., 7. Josef Krejèí 260 b., 8. Martin Dostál 259 b., 9. Roman
Pyšl 237 b., 10. Jan Sydorjak 233 b., 11. Roman Švéda 230 b., 12. Tomáš
Tatýrek 227 b., 13. Martin Sydorjak 218 b., 14. Lukáš Schweidler 216 b., 15.
Olga Tatýrková 197 b., 16. Josef Tatýrek 172 b., 17. Petr Václavík 168 b., 18.
Roman Tatýrek 162 b.

Rozhledna na Køížové hoøe tìsnì
pøed dokonèením. Foto: Obec Èerve-
ná Voda

Taktické pokyny trenéra - družstvo DVÚ Králíky se
umístilo na 3.místì.

Oddíl TJ Jiskra Králíky - 2.místo.

PATRIOT CUP 2006

Vystoupení MŠ Moravská.

Vítìzné družstvon TJ Sokol Štíty.
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Okresní hokejový pøebor mužù
Králíky : Lanškroun 3 : 4 (0:1, 1:2, 2:1)
Sestava: Kalianko - Zezulka, Valèík, Starý, Slanina - Špo-

nar Martin, Paulus, Šponar Jar., Kubíèek M. st., Hlava Jiøí,
Kaplan, Kempf, Hlava Jakub.

Branky: Šponar Jar. (Paulus), Hlava Jiøí (Šponar Jar.),
Paulus (Šponar Jar.).

Vyrovnané utkání s množstvím nevyužitých šancí na obou
stranách se muselo 350 divákùm urèitì líbit.

Svitavy : Králíky 6 : 1 (3:0, 2:1, 1:0)
Sestava: Kalianko - Zezulka, Valèík, Starý, Slanina - Špo-

nar Martin, Paulus, Šponar Jar., Kubíèek M. st., Hlava Jiøí,
Kaplan, Kempf.

Branky: Kaplan (Hlava Jiøí).
Do utkání jsme vstoupili hodnì opatrnì co se nám nevy-

platilo a soupeø to trestal. I když druhá a hlavnì tøetí tøetina
byla lepší, s výsledkem se nám už víc nepodaøilo udìlat.

Choceò „B“ : Králíky 7 : 5 (4:2, 1:1, 2:2)
Sestava: Kalianko - Zezulka, Valèík, Starý, Slanina - Špo-

nar Martin, Paulus, Šponar Jar., Hlava Jakub, Hlava Jiøí,
Kaplan, Kempf.

Branky: Šponar Martin (Valèík, Paulus), Hlava Jakub,
Španar Jar. (Šponar Martin), Kaplan (Starý), Šponar Jar.
(Paulus).

Do utkání jsme vstupovali s vìdomím nedostat desítku.
Favorit celé soutìže po celé utkání hru kontroloval, ale ni-
jak výraznì neoslnil. Výbornì zachytal Pavel Kalianko, kte-
rý roste zápas od zápasu.

Králíky : Dlouhoòovice 8 : 0 (3:0, 2:0, 3:0)
Sestava: Kalianko - Zezulka, Valèík, Starý, - Šponar Mar-

tin, Paulus, Šponar Jar., Kubíèek M.st., Hlava Jiøí, Kaplan,
Diblík, Šponar Michal.

Branky: Šponar Jar. 2 (na obì Zezulka), Valèík (Kubí-
èek), Hlava Jiøí (Kaplan), Paulus (Šponar Jar.), Zezulka (Špo-
nar Martin), Kaplan (Hlava Jiøí), Kubíèek M. st. (Kaplan).

Vylouèení: 5:12
Utkání jednoznaèného prùbìhu bylo velmi tvrdé hlavnì

ze strany hostí.

Èeská Tøebová : Králíky 5 : 3 (0:2, 0:1, 5:0)
Sestava: Kalianko - Zezulka, Valèík, Slanina, Starý, Špo-

nar Martin, Paulus, Šponar Jar., Hlava Jakub, Kubíèek M.st.,
Hlava Jiøí, Kaplan.

Branky: Šponar Jar. (Šponar Martin), Paulus (Šponar
Jar.), Kubíèek (Kaplan, Hlava Jiøí).

Dvì tøetiny jsme hráli velmi dobøe takticky s papírovì
silnìjším soupeøem, ale v poslední tøetinì jsme totálnì pro-
padli. Zápas mìl skvìlou diváckou kulisu, hrálo se pøed 550
diváky.

Moravská Tøebová „B“ : Králíky 11 : 5 (5:1, 1:2, 5:2)
Sestava: Kalianko - Zezulka, Slanina, Starý, Šponar Mar-

tin, Paulus, Šponar Jar., Hlava Jakub, Kubíèek M.st., Hlava
Jiøí, Diblík, Šponar Michal, Kaplan.

Branky: Kaplan 2, Diblík, Hlava Jakub, Šponar Jaroslav.
Vylouèení: 12:5, domácí 1x 5+OK, v oslabení 4:0!!!!
Utkání, ve ktérém nám nevyšel zaèátek a už ve ètvrté

minutì jsme prohrávali 4:0. Podaøilo se nám snížit na 6:3,
ale hrubé chyby v obranì nás v poslední tøetinì pøipravily o
pøijatelnìjší výsledek.

Žamberk : Králíky 6 : 1 (2:0, 3:1, 1:0)
Sestava: Kalianko - Zezulka, Valèík, Slanina, Starý, Fel-

gr, Šponar Martin, Paulus, Šponar Jar., Hlava Jakub, Kubí-
èek M.st., Hlava Jiøí, Diblík, Kopecký, Kaplan

Branka: Šponar Jar. (Paulus, Valèík).
Vylouèení: 11:12, Žamberk 2 x 5+OK, využití 3:1, v osla-

bení 3:0!!!!
Velmi tvrdé utkání ze strany Žamberka, kteøí za rozhod-

nutého stavu hráli tvrdì na což doplatil hlavnì Sláva Felgr.

Králíky : Vodìrady 5 : 3 (2:1, 2:1, 1:1)
Sestava: Kalianko - Zezulka Zdenìk. ml., Valèík Roman,

Slanina Drahoš - Šponar Martin, Paulus David, Šponar Ja-
roslav - Hlava Jakub, Kubíèek Milan st., Hlava Jiøí - Kaplan

Jaroslav, Šponar Michal, Diblík Miroslav.
Branky: Pavlus, Valèík, Šponar Martin, Šponar Jaroslav,

Hlava Jakub.

Tabulka:
1. Moravská Tøebová B 6 0 1 61:26 12
2. Žamberk 6 0 1 38:26 12
3. Choceò B 5 1 1 45:20 11
4. Svitavy 5 1 1 31:20 11
5. Lanškroun 5 0 2 38:20 10
6. Èeská Tøebová 4 0 3 46:23 8
7. Øetová 3 0 4 40:35 6
8. Tisová 2 2 3 35:32 6
9. Vodìrady 3 0 3 30:25 6

10. Králíky 2 0 5 28:38 4
11. Vermìøovice 1 1 4 22:33 3
12. Semanín 1 1 5 23:49 3
13. Nekoø 1 0 6 10:56 2
14. Dlouhoòovice 1 0 6  3:50 2

Zdroj: http://ledhokejkra.blog.cz

Zimní turistický sraz
Odbor KÈT Horal Ústí nad Orlicí pod záštitou sta-

rostky mìsta Králíky poøádá ve dnech 11. – 14. ledna
2007 zimní turistický sraz. Vzhledem ke stávajícím
klimatickým podmínkách byl upraven pùvodní pro-
gram akce takto:

11. 1. 2006 (ètvrtek)
Prezence úèastníkù od 12.00 hod. – hotel Beseda (Velké

námìstí 6, Králíky), ubytování v ZŠ Moravská.
Seznámení s okolím mìsta – vycházková trasa Králíky

námìstí - Hrabìcí stezka – rozhledna Val - klášter – Mari-
ánský pramen – Králíky.

Slavnostní zahájení akce – 17.00 hod. salonek hotelu
Beseda.

12. 1. 2006 (pátek)
Pìší turistická trasa „Pøechod høebene Suchého vr-

chu“ (výlet s prùvodcem).
Sraz úèastníkù pochodu na nádraží ÈD v Králíkách, od-

jezd vlakem ÈD 7.39 hod. do Mladkova. Pøechod høebene
Suchého vrchu bude zahájen ze stanice ÈD Mladkov, cílem
pochodu je mìsto Štíty. Odjezd vlaku ze Štítù do Králík
(16.03 hod., 17.25 hod.).

Klub Na Støelnici pøipravil pro všechny obèany cestopis-
nou pøednášku s názvem SÚDÁN – SRDCE AFRIKY. Pøed-
náška zaèíná v 18.00 hod. ve velkém sále Klubu Na Støelni-
ci. Bližší informace naleznete na www.strelnice.cz, pøípad-
nì v lednovém èísle Králického zpravodaje. Vstupné dobro-
volné.

13. 1. 2006 (sobota)
Pìší turistická trasa „Pohoøím Jeøábu“ (výlet s prùvod-

cem).
Sraz úèastníkù pochodu na nádraží ÈD v Králíkách, od-

jezd vlakem ÈD v 08.47 hod. do Èervené Vody.
Plán trasy: Køížová hora – Severomoravská chata – Sv.

Trojice – klášter na Hoøe Matky Boží – Králíky.
Na Køížové hoøe je pro úèastníky pochodu zajištìna pro-

hlídka stavby rozhledny.
Ukonèení a vyhodnocení akce od 19.00 hod. v hotelu Be-

seda.

14. 1. 2006 (nedìle)
Králická pevnostní oblast – okruh po vojenských muze-

ích (výlet s prùvodcem).
Sraz úèastníkù na námìstí v Králíkách v 09.00 hod.

Zmìna programu vyhrazena, srdeènì zveme všechny
obèany Králicka na plánované akce.

Kontakt: Otakar Boura, KÈT Horal, Letohradská 1363,
562 01 Ústí nad Orlicí, www.kcthoral.cz, mail: kctho-
ral@tiscali.cz, telefon: +420 603 772 985.
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Vánoèní turnaj ve stolním tenisu 2006
Již tradiènì každý rok 27. 12. a 28. 12. 2006 poøádá

oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Králíky vánoèní turnaj
ve stolním tenisu pro registrované, neregistrované a žáky.
Turnaj se stal již velice známým a byl zaøazen do celo-
roèního kalendáøe sportovních akcí v rámci okresu Ústí
nad Orlicí.

Na turnaji se scházejí již známí hráèi, kteøí na náš tur-
naj jezdí pravidelnì každý rok. Letos nám pomohlo i tro-
chu poèasí, silnice byly bez snìhu a tak doprava do našeho
mìsteèka byla bez problémù a všichni úèastníci pøijeli a
odjeli v poøádku.

Turnaj je oblíben hlavnì pro svùj herní systém, díky
kterému si úèastníci zahrají minimálnì 6 zápasù v soutìži
jednotlivcù a minimálnì jednou ve ètyøhrách.

Turnaje registrovaných 27. 12. 2006 se zúèastnilo cel-
kem 37 hráèù z 9 oddílù, z toho jedna žena. Zastoupení
jednotlivých oddílù – Miedzilesie 3, Orel Orlice 3, Klodzko
5, Sokol Jedlí 6, TTC Ústí nad Orlicí 1 (žena), TJ Jiskra
Králíky 12, Sokol Velké Losiny 5, TJ Sokol Nový Malín 1,
Liberec 1.

Bylo odehráno celkem 123 zápasù a 448 setù, z toho
33 zápasù a 135 setù v hlavní soutìži, 17 zápasù a 61 setù
soutìži útìchy, 15 zápasù a 51setù ve ètyøhrách.

Výsledky turnaje:

Hlavní soutìž muži: 1. Suchomel Aleš – Liberec, 2.
Pavel Jan – Orel Orlice, 3. Smolík Michal – Sokol Velké
Losiny, 4. Dostál Ludìk – TJ Jiskra Králíky.

Soutìž útìchy: 1. Kròávek Zdenìk – Sokol Jedlí, 2.
Švéda Josef – TJ Jiskra Králíky, 3. Cikryt Petr st. – Sokol
Velké Losiny, 4. Lohynský Lukáš – TJ Jiskra Králíky.

Ètyøhry: 1. Pavel Jan – Svoboda Miloš – Orel Orlice, 2.
Smolík Michal – Honemann Vlastimil st. – Sokol Velké
Losiny, 3. Novotný Eduard – Cikryt Petr st. – Sokol Velké
Losiny, 4. Dostál Ludìk – Kubíèek Milan – TJ Jiskra Krá-
líky.

Turnaje neregistrovaných a žákù 28. 12. 2006 se zúèast-
nilo 25 dospìlých hráèù a 8 žákù. Z toho 5 žákù z Medzi-
lesie.

Bylo odehráno celkem 113 zápasù a 396 setù, z toho
v hlavní soutìži mužù 73 zápasù a 251 setù, v soutìži žák
24 zápasù a 85 setù, v soutìži útìchy mužù 9 zápasù a 29
setù, ve ètyøhrách 7 zápasù a 31 setù .

Hlavní soutìž muži: 1. Jurèik Pavel – Miedzilesie, 2.
Poznaòski Cyprián – Miedzilesie, 3. Biernacki Dominik –
Miedzilesie, 4. Tlustochowicz Filip – Miedzilesie.

Ètyøhry muži: 1.Pospíšil Tomáš – Pospíšil Jiøí – Králí-
ky, 2. Hlava Karel – Hlava - Králíky, 3. Ïurovský Jan –
Šulc Jaroslav, 4. Chaloupka Aleš st. – Chaloupka Aleš ml.
– Praha.

Soutìž útìchy – muži: 1. Roth Jiøí – Praha, 2. Cha-
loupka Aleš ml. – Praha, 3. Gábler Radek st. – Králíky, 4.
Panik Gabor – Miedzilesie.

Soutìž útìchy – žáci: 1. Dostál Dominik – Králíky, 2.
Pospíšil Tomáš ml. – Králíky, 3. Gloeczynky Cyprián – Krá-
líky, 4. Kubeš Jan - Králíky.

Podìkování:
Velký dík patøí nejen organizátorùm a úèastníkùm tur-

naje, kteøí vìnovali svùj volný èas bílému míèku a aktivní-
mu pohybu v povánoèním èase, ale hlavnì sponzorùm tur-
naje, kteøí pøispìli buï finanèní èástkou nebo vìcnými ce-
nami a postarali se tak o ještì vìtší atraktivitu našeho
turnaje. Jsou to: Lesy ÈR, s.p., MìÚ Králíky, Zelenina
p. Zezulka, Kartáèovány Èervená Voda, NOVALAMP
s.r.o. Králíky, p. Radek Kalous, Uhelné sklady p. Stei-
nerová, p. Knápek – Štíty, Elektro Rýznar – Štíty,
Èeská pojiš�ovna p. Kysilková, Restaurace p. Mu-
cha, Restaurace U Tomáše, Klempíøství p. Moravec,
p. František Krátký, ZŠ Moravská, Sklenáøství p.
Èernohous.

ZŠ 5. kvìtna dìkujeme za zapùjèení stolu na stolní te-
nis.

Závìrem bych chtìl popøát všem mnoho štìstí, zdraví a
úspìchù v novém roce a pozvat všechny za rok ve stejném
èase na další roèník vánoèního turnaje v Králíkách.

Za oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Králíky
Antonín Vyšohlíd
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