
Město Králíky 
 

Zápis z mimořádného zasedání 
zastupitelstva města č. 4 

konaného dne 30. března 2004 
 

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Roman Kosuk (1)      Mgr. Zdeněk Němeček (9) 
Mgr. Alena Krabcová (2)     Pavel Kalianko (10) 
Mgr. Jiří Stejskal (3) Ing. Pavel Strnad (11) 
Jan Škarka (4)       Mgr. Jan Holčapek (12) 
Mgr. Jarmila Berková (5)     MUDr. Marie Špičková (13) 
Jarmila Venzarová (6)     Mgr. Karel Hlava (14) 
Mgr. Dušan Krabec (7)     Antonín Vyšohlíd (15) 
 
Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   0  zdržel se hlasování,   x  nepřítomen 
 
Nepřítomní členové zastupitelstva města: omluven Arnošt Juránek (8) 
 
Za MěÚ: 
pí Kubíčková, p. Bc. Bouška 
 
Program jednání: 

 
01. Zahájení a prezentace 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
03. Zástava nemovitého majetku města Králíky ve prospěch Komerční banky, a.s. 

 

01. Zahájení a prezence 
Starosta města Mgr. Krabec zahájil zasedání přivítáním přítomných členů ZM Králíky. 

Program jednání ZM byl schválen. 
 

02. Určení ověřovatelů zápisu 
Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Němeček a Mgr. Holčapek. 
 

03. Zástava nemovitého majetku města Králíky ve prospěch 
Komerční banky, a. s.  
Mgr. Krabec – uvedl, že 9. 11. 1992  uzavřelo Město Králíky s Komerční bankou zástavní 

smlouvu, na budovu č.p. 5 se st. parcelou č. 235/1 a 235/2. Jednalo se o zajištění 
úvěru Ing. Karla Vlasáka a to do maximální výše 3 000 0000,- Kč z celkové výše úvěru 
10 000 000,- Kč (nákup hotelu Morava v obci Dolní Morava). Ing. Vlasák své závazky 
vůči KB nesplnil. V roce 2001 začala KB uplatňovat aktivně své nároky. V polovině 
července 2003 došlo na MÚ Králíky oznámení o postoupení pohledávky. Pohledávka Ing. 
Vlasáka, tj. i její zajištění, přešla na GE Capital Bank. V minulém týdnu starostu 
kontaktovala firma, která provádí oceňování nemovitostí, resp. majetku dlužníků či 
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zástavních dlužníků, s tím, že hodlá provést ocenění budovy radnice pro případnou 
realizaci zástavy, a to pro GE Capital Bank. Z toho vyplynulo, že banka hodlá se zástavou 
nakládat. Po této informaci starosta v přítomnosti právní zástupkyně města se zúčastnil 
schůzky s pracovníkem banky GE Capital Bank. Z tohoto jednání vyplynuly tři možné 
varianty:  

 1/ Ze zástavy se vyvázat úhradou 3 000 000,- Kč 

 2/ Pokusit se uspíšit řešení úředního prodeje hotelu Morava. 

 3/ Odkoupit pohledávku banky za Ing. Vlasákem. 

 
Ing. Strnad – se ptá, zda bylo nevyhnutelně nutné, aby se řešení věci vyvinulo tak rychle a 

nebo právní zástupkyně dostatečně nejednala v této záležitosti. 
 
Mgr. Krabec – upozornil, že řešení této záležitosti ze strany GE Capital Bank je prováděno  

velice rychle, odmítá opomenutí ze strany právní zástupkyně města.  
 
Mgr. Němeček – si myslí, že takový to druh smlouvy a ručení městským majetkem byl velice 

nevhodný. 
 
p. Jungvirt – požaduje od bývalého vedení města v čele s panem Ing. Zimou, aby nesli za 

tuto věc minimálně morální odpovědnost.  
 
Mgr. Krabec – zodpovědnost za toto rozhodnutí spadá na celé ZM z roku 1992, je však 

pouze v morální rovině. Optikou roku 2004 se hůře posuzují události v roce 1992, 
v každém případě to bylo špatné rozhodnutí. 

 
p. Jungvirt – chápe, že trestní odpovědnost není možná, ale upozorňuje, že tím, kdo 

prosazoval p. Vlasáka, byl hlavně p. Zima. Proto se domnívá, že by měl nést morální 
odpovědnost. 

 
Ing. Strnad – upozornil, že ručení za úvěr majetkem města bylo několik desítek. V roce 1992 

byl dům č.p. 5 ve velmi špatném stavu a nebyl využíván jako úřad. 
 
MUDr. Špičková - kde v případě odkoupení pohledávky město vezme finance ? 
 
Mgr. Krabec – v úvahu připadá úvěr. 
 
Mgr. Krabcová - o jak vysokou částku město ve spojení s ručením za podnikatelské úvěry již 

přišlo ? 
 
Mgr. Krabec - požádal p. Kubíčkovou o vypracování všech případů, kde se ručilo majetkem 

města. V jaké výši, čím a  jak byly ukončeny. 
 
ZM/2004/04/056: ZM schvaluje odkoupení zůstatkové výše pohledávky GE Capital 

Bank za Ing. Karlem Vlasákem, která je mj. zajištěna zástavní smlouvou ze dne 
9.11.1992 mezi Městem Králíky a Komerční bankou a.s., jejímž předmětem bylo 
zřízení zástavního práva na budovu č.p. 5 se st. parcelou č. 235/1 a 235/2 zapsané na 
LV č. 1 k.ú. a obec Králíky. 
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Hlasování: 11:0:3 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 + + + 0 + + x + + 0 + + + + 
 
ZM/2004/04/057: ZM schvaluje nabídkovou cenu za odkoupení pohledávky za Ing. 

Karlem Vlasákem od GE Capital Bank 2.000.000,- Kč plus minus 5%. 
Hlasování: 11:0:3 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 + + + 0 + + x + + 0 + + + + 
 
Mgr. Krabec – požádal ZM o návrh, jakým by bylo možné získat 2 000 000,- Kč na pokrytí 

pohledávky od GE Capital bank. 
 
p. Jungvirt – navrhuje prodej nemovitostí města. 
 
Mgr. Krabec – město nemá v současnosti možnost prodávat nemovitý majetek, s výjimkou 

asi 3 domů na náměstí. Eventualitou by mohl být prodej pozemků, určených na 
vybudování supermarketu, ale zde jednání dosud nepokročila. 

 
ZM/2004/04/058: ZM schvaluje otevření úvěru ve výši 2 000 000,- Kč. 
 
Hlasování: 10:1:3 (schváleno) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- + 0 + 0 + + x + + 0 + + + + 
 
ZM/2004/04/058: ZM zmocňuje Mgr. Dušana Krabce, aby ve spolupráci s právní 

zástupkyní města realizoval právní úkony města Králíky vedoucí k odkoupení této 
pohledávky včetně podpisu příslušných dohod mezi Městem Králíky a GE Capital 
Bank. 

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

0 + + + 0 + + x + + 0 + + + + 
 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
Ověřovatelé: 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 

Mgr. Zdeněk Němeček      Jan Holčapek 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta 
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