
Město Králíky 
 

Zápis z ustavujícího zasedání  
zastupitelstva města č. 11 

ze dne 11. 11. 2002  
   
 

Přítomní členové Zastupitelstva města: Jan Škarka, Mgr. Jiří Stejskal, Mgr. Zdeněk 
Němeček, Ing. Anton Zima, Oldřich Švéda, MUDr. Marie 
Špičková, Jaroslav Martinec, Mgr. Jarmila Berková, Pavel 
Kalianko, Ing. Ladislav Tóth, Arnošt Juránek, Mgr. Karel 
Hlava, Mgr. Dušan Krabec, Mgr. Alena Krabcová, Ing. 
Roman Kosuk  

 Za MěÚ:  Ing. Toman 
 
 
Program: 
01. Ověření platnosti výsledků komunálních voleb 
02. Slib členů zastupitelstva 
03. Volba ověřovatelů zápisu  
04. Volba starosty města 
05. Volba místostarosty  
06. Volba členů Rady města 
 
01. Ověření platnosti výsledků komunálních voleb 2002   

Nejstarší člen ZM pan Jan Škarka zahájil ustavující zasedání Zastupitelstva města  a 
požádal tajemníka MěÚ  ing.  Bernarda Tomana, aby seznámil přítomné z výsledky 
komunálních voleb pro rok 2002 – 2006.  
Registrační úřad vydal kandidátům zvoleným ve volbách 1. a 2. 11. 2002 osvědčení o 
zvolení: 
 
Strana zelených       Ing. Roman Kosuk, Mgr. Alena Krabcová 
Sdružení nezávislých –  
Volba pro město      Mgr. Jiří Stejskal 
KSČM        Jan Škarka, Oldřich Švéda 
Unie Svobody -  DU      Mgr. Jarmila Berková,  Ing. Anton Zima  
Moravská  demokratická strana     Mgr. Dušan Krabec,  Arnošt Juránek 
Sdružení nezávislých – Nezávislí 2002    Mgr. Zdeňek Němeček, Pavel Kalianko 
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lidová    Ing. Ladislav Tóth  
Česká strana sociálně demokratická   Jaroslav Martinec  
Občanská demokratická strana     MUDr. Marie Špičková, Mgr. Karel Hlava  

 
02. Slib členů Zastupitelstva města 

Všichni členové nového zastupitelstva  složili Slib podle § 69 Zákona o obcích 128/2000 
Sb.  
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03. Volba ověřovatelů zápisu 
Pro ověření zápisu byli zvoleni ing. Ladislav Tóth a Arnošt Juránek. 

 
04. Volba starosty 

Za Stranu Zelených, KSČM , Moravskou demokratickou stranu, Českou stranu sociálně 
demokratickou a Sdružení Nezávislých 2002 navrhl pan Arnošt Juránek na nového starostu 
pana Mgr. Dušana Krabce. Pan Mgr. Dušan Krabec kandidaturu přijal.  

 
V diskusi k tomuto bodu vystoupil odstupující starosta  ing. Anton Zima se slovy: 
Měl jsem po 12 let příležitost a čest dělat krásnou práci. Měl jsem příležitost společně s lidmi 
našeho města pracovat na zlepšování podmínek života i na přípravě budoucnosti. 
Spolupracoval jsem s mnoha chytrými, pracovitými a čestnými lidmi, kteří vytvářeli mnoho 
krásných věcí, mnoho velkých hodnot a mají zásluhu na všem novém, hezkém a užitečném 
v našem městě. 
Letošní volby do zastupitelstva města mi určily novou roli. Já ji samozřejmě respektuji, 
dovolte mi však ne osobní, ale oficiální poznámku. 
Letošní předvolební kampaň byla nehezká, zlá a špinící. Ti čestní a pracovití lidé, kteří 
spoluvytvářeli naše město, byli pošlapáni, zostouzeni, zesměšněni. V očích veřejnosti, v očích 
přátel, v očích svých blízkých a rodin. Do čela jim bylo vpáleno znamení lotra. Jen tak – pro 
úspěch druhých. 
Já chci všem potupeným říct, že byli dobří, že byli normálními lidmi se svým srdcem, se 
svými city i svou důstojností. A že jim moc děkuji za vše, co dobrého dělali. A že si jich 
vážím.  
Nové vedení města, které se připravuje na svou odpovědnou činnost, je reprezentováno jistě 
schopnými lidmi z několika spolupracujících stran. Bohužel se však nikdo z nich 
nedistancoval od takovéto kampaně. Ale především činy, které byly v této kampani 
deklarovány, jsou v mnohém destruktivní a já to ze své podstaty nemohu podpořit.  
Proto chci veřejně říci, že ne z pocitu uraženosti, ale z principu, o kterém jsem právě mluvil, 
nebudu pro reprezentanty těchto stran hlasovat.  
Přesto přeji novému vedení města tolik víry, kolik jsme měli před 12 lety my, když jsme 
město jako šedivé a zanedbané přebírali. 
Přeji jim také tolik energie a obětavosti, kolik je třeba položit na oltář potřeb lidí a našeho 
města. Přeji jim také pokoru a skromnost, aby poznali, že pracují s lidmi, kteří mají svoji 
hodnotu a důstojnost. Aby poznali, co je služba člověku, co je služba městu a co je služba 
budoucnosti. 
To město si to zaslouží. To město je krásné. Já ho mám rád. 
Buďte na sebe hodní. 
 
ZM/2002/11/118  
Zastupitelstvo města zvolilo starostu města Králíky pro volební období 2002-2006 pana 
Mgr. Dušana Krabce. 
Hlasování: 
12 pro 
1 proti 
2 zdrželi se hlasování  
 
Mgr. Krabec:  “Děkuji  občanům za zvolení  a uvědomuji si zodpovědnost, kterou na sebe  

touto funkcí přijímám”. 
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05. Volba místostarosty 
 Za strany ODS, KDU – ČSL, US-DU a Nezávislí pro město navrhl pan ing. Anton Zima 
do funkce místostarosty pana ing. Ladislava Tótha.  

 Za strany KSČM,  Zelených, Moravskou dem. stranu, ČSSD a Nezávislí 2002 navrhl pan   
Jan Škarka pana Arnošta Juránka.  

Hlasování pro ing. Ladislava Tótha 
6 pro 
8 proti  
1 zdržel 
 
Hlasování pro pana Arnošta Juránka 
8 pro 
4 proti 
3 zdrželi 
p. Juránek:  “Děkuji za důvěru, s městem to myslím dobře”. 
 
ZM/2002/11/119 
Zastupitelstvo města zvolilo místostarostu města Králíky pro volební období 2002-2006 
pana Arnošta Juránka. 
Hlasování: 
8 pro 
4 proti 
3 zdrželi  
 
06. Volba členů Rady města 
 Za strany KSČM,  Zelených, Moravskou dem. stranu, ČSSD a Nezávislí 2002 navrhl Jan 

Škarka pana Mgr.  Zdeňka Němečka. 
 Hlasování: 
 8 pro 
 2 proti 
 5 zdrželo  
 
 Za stranu KSČM, Zelených, MoDS, ČSSD, Nezávislí 2002,  navrhl pan Jan Škarka pana  
 ing. Romana Kosuka. 
 Hlasování: 
 8 pro 
 4 proti 
 3 zdrželi 
 

Za stranu KSČM, Zelených, MoDS, ČSSD, Nezávislí 2002,  navrhl pan Jan Škarka pana 
Oldřicha Švédu. 

 
 Hlasování: 
 8 pro 
 2 proti 
 5 zdrželo 
 
ZM/2002/11/120 
Zastupitelstvo města Králíky zvolilo pro volební období 2002 – 2006 členy Rady města 
pana Mgr. Zdeňka Němečka, ing. Romana Kosuka, pana Oldřicha Švédu.  
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Diskuze: 
Starosta města pan Mgr. Dušan Krabec vyzval občany k diskuzi.  
 
ing. Pavel Strnad: ve svém diskusním příspěvku vyjádřil obavy nad odtržením města 
Žamberka od Pardubického kraje. Vyjádřil obavy na tím, že někteří členové nového 
zastupitelstva jsou na tzv. Cibulkových seznamech. Vyzval nového členy Rady města pana 
ing. Romana Kosuka, aby zvážil svůj postoj, který vyjádřil ve svém příspěvku v  Novém 
Králicku, zejména zpochybňování výběru nových pracovníků na pověřený úřad v Králíkách. 
Vyzval ing. Romana Kosuka, aby odstoupil z Rady města.  
 
ing. Roman Kosuk: “Návrh na odstoupení nepřijímám”. 
 
Mgr. Jan Křivohlávek:  Ztotožnil se s článkem pana Kosuka, který se o dění ve městě 
zajímá.  
 
Na závěr ustavujícího zasedání zastupitelstva města Králíky pan starosta Mgr. Krabec 
poděkoval přítomným  občanům za účast a rozloučil se  slovy: “Nastupujeme do rychlíku, na 
který máme  dvanáct let zpoždění, odčinit to můžeme pouze poctivou prací”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Dušan Krabec       
          starosta       
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
ing. Ladislav Tóth   ……………………………………. 
 
Arnošt Juránek   …………………………………… 
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