
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 12 
Zastupitelstva města 

ze dne 22.10.2001 

 

Přítomní členové ZM:  Ing. Zima, ing. Tóth, ing. Šašek, ing.Dostálek, ing. Strnad,  
pí Ettelová, ing. Rýc, MUDr.Bartáková, p.Škarka, p.Juránek, 
p.Macko, p.Zezulka 

Omluven: p. Strnad, MUDr. Dragoun, p. Pecháček  
Za MěÚ:                         ing. Toman, pí Kubíčková, pí Hamalová, pí Bartíková, Ing. Orlita, 

     pí Pecháčková 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
Na začátku jednání navrhl pan Juránek zařazení nového bodu hlavního jednání s pracovním 
názvem “Podorlická iniciativa”. Návrh byl schválen. 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu, schválení programu 
02. Zprávy z jednání z městské rady 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 
      3.2 Hospodářské výsledky za tři čtvrtletí roku 2001 
      3.3 Podorlická iniciativa 
      3.4 Vyhláška o místních záležitostech veřejného pořádku 
      3.5 Vyhláška o nakládání s odpady 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou Ing. Rýc,  p. Škarka 
 
02. Zprávy z jednání městské rady 

Se zprávami z jednání  rady města  seznámil ing. Toman. 
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 
3.1 Majetkové operace 

    3.1.1 Prodej bytu č. 5 v čp. 7 v Hluboké ulici v Králíkách 

MO zveřejnil nabídku prodeje obsazeného bytu č. 5 v čp. 7 a spoluvlastnického podílu ve 
výši 59/1000 na st.p.č. 237 v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena 20.652,-- Kč. O koupi 
bytu projevil zájem pan Bohuslav Nýdecký ml., Králíky 7, který za uvedený byt nabízí 
stejnou částku. RM s prodejem souhlasí. 
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ZM/2001/12/158 
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 5 v čp. 7 v ul. Hluboká a spoluvlastnického 
podílu na st.p.č. 237 vše v k.ú. Králíky panu Bohuslavu Nýdeckému ml., Králíky 7 za 
kupní cenu 20.652,-- Kč. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
 

3.1.2 Prodej bytu č. 2 v čp. 8 v Hluboké ulici v Králíkách 

MO zveřejnil nabídku prodeje obsazeného bytu č. 2 v čp. 8 a spoluvlastnického podílu ve 
výši 409/1000 na st.p.č. 238/1 v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena 117.449,-- Kč. O 
koupi bytu projevila zájem stávající nájemnice paní Dagmar Honyisová, Králíky 8, která 
za uvedený byt nabízí stejnou částku. RM s prodejem souhlasí. 

 
ZM/2001/12/159  
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 2 v čp. 8 v ul. Hluboká a spoluvlastnického 
podílu 409/1000 na st.p.č. 238/1 vše v k.ú. Králíky paní Dagmar Honyisové, Králíky 8 za 
kupní cenu 117.449,-- Kč. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
 
3.1.3 Prodej pozemků st.p.č. 14/2 a p.p.č. 125/2 v k.ú. Dolní Boříkovice 

O koupi pozemků požádala paní Alena Urbanová z Boříkovic za účelem ucelení pozemku. 
Jedná se o původní cestu, která v současné době vede přes dvůr žadatelky. Návrh kupní 
ceny 8.120,-- Kč+ náklady spojené s převodem. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
ZM/2001/12/160  
ZM schvaluje prodej pozemků st.p.č. 14/2 a p.p.č. 125/2 vše v k.ú. Dolní Boříkovice 
manželům Aleně a Miloši Urbanovým, Dolní Boříkovice 171 za kupní cenu ve výši 
8.120,-- Kč + náklady spojené s převodem. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
 

3.1.4 Prodej části pozemku p.p.č. 570/12 v k.ú. Králíky 

O koupi části pozemku, nově označena jako p.p.č. 570/15 o výměře 282 m2 požádal pan 
Kolbaba za účelem rozšíření zahrady a následného oplocení. Pozemek má žadatel 
v pronájmu. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. Návrh kupní ceny 20.780,-- Kč + 
náklady spojené s převodem.  

 
ZM/2001/12/161  
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 570/15 v k.ú. Králíky manželům Boženě a 
Miroslavu Kolbabovým, Králíky 765 za kupní cenu ve výši 20.780,-- Kč + náklady 
spojené s převodem. 
Hlasování: 
12:0:0 
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3.1.5 Výmaz předkupního práva k nemovitostem 

Společnost s r.o. VYDRUS, Králíky 384 žádá o výmaz předkupního práva k pozemkům 
p.p.č. 1155/2, 1155/5, st.p.č. 1402, 1403, 1404, p.p.č. 2144/4, 2144/5, st.p.č. 1455, 1456 
vše v k.ú. Králíky, které bylo zřízeno v kupní smlouvě ze dne 02.04.1994. Zřízení 
předkupní práva brání vlastníkovi zřídit na nemovitostech zástavní právo ve prospěch 
bankovního ústavu, který žadateli poskytne úvěr. RM s výmazem souhlasí. Náklady s tím 
spojené ponese žadatel. 

 
Z diskuze: 
Ing. Zima – zrušení předkupního práva potřebujete na všechny uvedené pozemky?  
p. Novák – jedná se o zhodnocení celého majetku a podle tohoto výsledku budeme žádat 
banku o úvěr. Jedna z podmínek banky však je, že nemůže být na kupní smlouvě uvedeno 
předkupní právo. 
Ing. Rýc – dlouhou dobu v Králíkách fungovala sběrna. Dnes to již není co to bývávalo. 
Protože se málo platí za sběr, není zájem ani od dětí sbírat např. papír. Proč to tak je? 
p. Novák – vše je závislé na ekonomice. Něco jiného je mít sběrnu ve velkém městě a např. 
v Králíkách. Sběrné suroviny fungují, jen se za ně neplatí tolik. Tato činnost není rentabilní a 
ani ji nelze příliš dotovat. Proto hledáme jiné možnosti využití areálu a na to potřebujeme 
úvěr.  
pí Ettelová – Vydrus nabízí např. pro živnostníky jiné služby. Jestliže mám větší množství 
papíru, tak přijedou a zdarma odvezou. 
Ing. Strnad – dnes už je doba, kdy je každý z nás odpovědný za odpad, který produkuje a za 
jeho likvidaci se musí někde i platit. 
Ing. Zima – pro posouzení a případné rozhodnutí potřebujeme vědět, jakou činnost v areálu 
plánujete. Jedním z důvodů, proč jsme měli předkupní právo bylo totiž, že jsme chtěli mít vliv 
na nakládání s těmito nemovitostmi pro případ, že by byly prodávány na účel, který by byl 
v rozporu s představou města. Nezvýší se vašim novým podnikáním neúměrně doprava v této 
části města?  
p. Novák – bude tam odstavná plocha pro nákladní automobily, které budou určeny k opravě 
nebo k prodeji. Doprava zůstane přibližně na stejné úrovni jako dnes, protože se tam nepočítá 
s žádnou výrobou. V areálu TIR směrem na Prostřední Lipku potřebujeme uvolnit místo pro 
rozjetí výroby na zpracování kamene. 
 
ZM/2001/12/162  
ZM schvaluje zrušení předkupního práva ve prospěch Města Králíky k nemovitostem 
p.p.č. 1155/2, 1155/5, st.p.č. 1402, 1403, 1404, p.p.č. 2144/4, 2144/5, st.p.č. 1455, 1456 vše 
v k.ú. Králíky, které bylo zřízeno na základě kupní smlouvy mezi městem Králíky a 
společností s r.o. VYDRUS, Králíky 384.  
Hlasování: 
12:0:0 
 
 

3.1.6 Vyrovnání závazků mezi firmami JIMEX-Šenk 

MO na doporučení právního zástupce města opětovně předkládá návrh na vyrovnání 
závazků mezi firmami Šenk a Jimex, protože v případu nastaly nové skutečnosti. Pan Šenk 
podal návrh na vydání platebního rozkazu, před jeho vydáním však firma JIMEX 
odstoupila od smlouvy o dílo. Je předpoklad, že soudní řízení bude zdlouhavé a jeho 
účastníkem bude i město. S navrhovaným řešením na mimosoudní dohodu (město by 
zaplatilo 10.000,-- Kč, Jimex 22.000,-- Kč, zbytek pan Šenk) nesouhlasilo pouze město.  
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Kromě tohoto případu firma Jimex dluží městu částku 15.000,-- Kč za pokutu, vyměřenou 
Finančním ředitelstvím HK za porušení cenové kalkulace tepelné energie dodávané pro 
vytápění a ohřev TUV. Firma Jimex tento závazek neuznává a k dnešnímu dni pokutu i 
přes upomínky nezaplatila.  
MO navrhuje sloučit oba problémy a rozšířit předmět mimosoudní dohody o souhlas města 
s finanční účastí ve výši 10 000 Kč proti podmínce, že firma Jimex uzná a zaplatí svůj 
závazek 15 000 Kč. RM souhlasí s rozšířením předmětu mimosoudní dohody a doporučuje 
jeho projednání na ZM. 

 
Z diskuze: 
MUDr. Bartáková – vyjadřovala se k této nabídce firma Jimex? 
Ing. Zima – zatím ne. Majetkový odbor potřebuje od ZM doporučení, zda má vůbec 
s Jimexem o mimosoudním vyrovnání začít jednat a to může zahájit až na základě přijatého 
usnesení. 
Ing. Rýc – co má město z toho, že se zhodnotil ten dům? Kdo je majitelem domu? 
Ing. Zima – přístavba stála přes 80 tis Kč, ale město zaplatilo tak jak mělo 30 tisíc Kč. 
Zhodnocení objektu se však nezvyšuje o částku 80 tisíc Kč, ale počítá se znovu jako celý 
objekt a jeho hodnota se může změnit např.o 30 až 40 tisíc Kč. Možná méně. Toto by 
samozřejmě určil soudní znalec. Ke zhodnocení došlo v době, kdy již byly učiněny nabídky 
nájemníkům, proto se nemohlo zhodnocení domu do ceny promítnout a ani to spolu 
nesouvisí. 
Ing. Dostálek – u pohledávky za 15 tisíc jsme přesvědčeni, že máme na ně právo. Vyjadřoval 
se k němu i náš právní zástupce? Abychom nestanovili precedens i pro jiné případy. 
Ing. Zima – ano. Soudní cestou může vymáhání trvat rok i déle a procesní náklady mohou 
být takové, které se pomalu vyrovnají žalované částce. Proto se navrhuje mimosoudní 
vyrovnání, které by mohlo ukončit oba případy. 
p. Macko – je lepší se vyrovnat. Peníze dáme do něčeho co zůstane v Králíkách a zlepší se 
jeho vzhled. 
   
ZM/2001/12/163  
Vzhledem k novým skutečnostem a na návrh právního zástupce města ZM revokuje své 
usnesení č. ZM/2001/09/145 ze dne 27.08.2001. 
Hlasování: 
11:1:0 
 
ZM/2001/12/164  
ZM schvaluje mimosoudní dohodu mezi Městem Králíky, firmou Jimex, s.r.o. a firmou 
Šenk takto: Schvaluje finanční spoluúčast Města Králíky na navýšené částce za stavební 
úpravy zastřešení vnějšího schodiště objektu čp. 400 v k.ú. Králíky ve výši 10.000,-- Kč 
za předpokladu, že firma Jimex kromě svého podílu ve výši 22 000 Kč zaplatí současně 
pokutu ve výši 15.000,-- Kč, vyměřenou Finančním ředitelstvím HK. 
Hlasování: 
11:1:0 
 

3.1.7 Ručení za úvěr Ing. Vlasáka 

Dne 19.10.2001 proběhlo jednání našeho právního zástupce JUDr. Macka se zástupcem 
KB, a.s., Praha panem Novákem s těmito závěry:  

Při převodu pohledávky na město musí být prodána celá pohledávka za panem Vlasákem. 
Ta má dnes hodnotu 3,748 mil Kč.  
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Z toho mají dlužníci p. Vlasáka zaplatit 1 mil Kč ve splátkách tak, že první splátka ve výši 
410 tis.Kč musí být zaplacena do konce roku 2001 a zbytek měsíčně po 30 tis.Kč. 

Na město by převodem celé pohledávky přešel všechen zastavený majetek, tj. hotel 
Morava i pohledávky za dlužníky pana Vlasáka.  

Pro co nejpřesnější posouzení šance města na úspěch je potřeba v jednání s KB ověřit 
všechny podrobnosti o pohledávce, jejím zajištění, právním stavu vůči dlužníkům i dalších 
podmínkách převodu. K tomu je nutné přijmout usnesení, které upřesní a doplní usnesení 
přijaté minulý týden.  

Následovala diskuse, obsahující obchodní údaje.  
 
Na základě výsledku jednání s KB ZM přijímá nové usnesení, které upřesňuje usnesení 
ZM/2001/11/157: 
 
ZM/2001/12/165 
ZM předpokládá převzetí pohledávky za dlužníkem Ing. Karlem Vlasákem od KB. 
Zmocňuje starostu, aby prostřednictvím právního zástupce města pokračoval v jednání 
o podrobnostech pohledávky a o podmínkách jejího převzetí. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
3.2 Hospodářské výsledky za tři čtvrtletí roku 2001 

    Bod uvedla paní Pecháčková. 

Celkové příjmy rozpočtu činí za ¾ roku 71% plánovaných příjmů. Největší propad je u 
daně z přidané hodnoty a to o 15%, což je asi 1,5 mil Kč. Naopak vyšší příjmy jsou z daní 
právnických a fyzických osob, což činí asi 800 tis. Kč. Ostatní příjmy jsou plněny v celku 
dle předpokladu, až na příjmy z pronájmu budov škol zřizovaných státem, kde nám na 
nájemném z předcházejících let dluží 1,4 mil Kč. Účelové dotace na neinvestiční výdaje 
jsou vysoké proto, že se přes náš rozpočet hradí platy učitelů a neinvestiční výdaje škol. 
Výdaje jsou čerpány na 65% a také nejsou zaznamenány zvláštní výkyvy oproti 
schválenému rozpočtu. 
 
ZM/2001/12/166 
ZM bere na vědomí výsledky hospodaření za tři čtvrtletí roku 2001. 
Hlasování: 
11:0:0    

 
3.4 Podorlická iniciativa 

Bod uvedl p. Juránek: Hlavním důvodem zařazení tohoto bodu je dopis, který četl starosta 
Žamberka pan Chvátil na jednání zastupitelstva jako vyjádření zastupitelstva města Králíky. 
Je to stanovisko k Podorlické iniciativě a bylo prezentováno jako stanovisko města a tedy i 
jako názor můj, což mně šíleně urazilo. Proto bude možná dobré a užitečné se o Podorlické 
iniciativě dovědět něco bližšího od přítomného pana Novotného.       
 
Z diskuze: 
Ing. Zima – názor, který jsem dopisem napsal a ústy pana Tomana prezentoval na 
shromáždění starostů je můj osobní názor! Proto nebyl a ani není důvod jej předkládat ke 
schválení ZM. Není k tomu důvod ani procedurální, ani legislativní, ani právní, ani žádný 
jiný.  



 6

Pan starosta Žamberka měl tento dopis na jednání zastupitelstva v Žamberku nebo kdekoli 
jinde prezentovat pouze jako moje osobní stanovisko. Zřejmě tak přesně neučinil a já jsem ho 
tedy požádal, aby tento stav napravil.  
 
p. Novotný – nejčastější otázky na nás jsou, co vlastně chceme a proč jsme přišli s tím až teď. 
Chceme oblast bývalého Žamberského okresu přičlenit zpět k Hradeckému kraji. To je cíl 
naší iniciativy. Ta vznikla v letošním roce proto, že jsme byli přesvědčováni ze strany 
Žamberka o tom, že se již nedá nic změnit a ani není politická vůle stávající hranice měnit. Na 
MV jsme se dověděli, že na listopadovou schůzi Parlamentu je připraven návrh na změnu 
hranic 98 obcí s tím, že až na výjimky byly všechny návrhy akceptovány. Na naši připomínku 
o přiřazení k Hradeckému kraji bylo řečeno, že tak můžeme udělat pouze do konce října přes 
pozměňovací návrh ve Sněmovně. To však již samozřejmě nelze stihnout.  
Jak budeme postupovat dále? Budeme respektovat usnesení krajského zastupitelstva, že 
změna přichází v úvahu až před dalšími volbami za tři roky a bude k dispozici zákon o 
referendu na krajských úrovních. Pokud se nám nepodaří přesvědčit výraznou polovinu 
občanů, budeme konstatovat, že se nám snaha nepovedla a iniciativu ukončíme. 
Ing. Zima – v Králíkách proběhla diskuse na téma rozdělení krajů a to jak s okolními 
starosty, tak i s občany. O tom jsme na několika zasedáních ZM jednali a nakonec přijali 
usnesení, které říká, že ZM souhlasí s přiřazením k Pardubickému kraji. Takže v době, kdy se 
o tom mělo diskutovat, se o tom u nás diskutovalo a občané u nás měli několikrát možnost se 
k tomuto tématu vyjádřit. V dopise, který jste rozesílali, píšete obecně o všech 
zastupitelstvech měst a obcí, že se k této otázce nevyjadřovali. To v našem případě není 
pravda. Jiný konkrétní důvod ke vzniku iniciativy váš dopis neuváděl. K termínu vašeho 
vzniku jste až zde vysvětlili podrobnosti. Na základě toho beru zpět prohlášení o pozdním 
vzniku a omlouvám se, na ostatním obsahu svého prohlášení trvám.  
Motivy našeho rozhodnutí jsou popsány a známy a musím navíc prohlásit, že v našem městě 
není nikdo svázán s institucemi Pardubického kraje, ani nemá, pokud vím, ambice se politicky 
v krajských strukturách etablovat.  
p. Novotný – možná bylo naší chybou, že jsme pod vlivem jednání zastupitelstva v Žamberku 
ve stejném duchu oslovovali i jiná města.  
Ing. Strnad – je dobře, že nám byl vysvětlen důvod vzniku Podorlické iniciativy. Je vcelku 
pochopitelné vaše chování a to na základě jednání vašeho města, ale situace v Králíkách je 
zcela jiná. U nás ty diskuse probíhaly i když ne za velkého zájmu občanů, ale za to si můžou 
sami občané.    
 
Na závěr pan Novotný poděkoval za přijetí a ocenil korektní diskusi Zastupitelstva města 
Králíky.  
 
3.5 Vyhláška o místních záležitostech veřejného pořádku 

Na minulém jednání zastupitelstva města proběhla diskuse o obsahu Vyhlášky o místních 
záležitostech veřejného pořádku. Dnes bychom měli hlasovat o případných pozměňovacích 
návrzích a nakonec o celé vyhlášce. 

Po diskusi bylo hlasováno o těchto pozměňovacích návrzích: 

- rozšíření ulic, ve kterých by měl být pes veden na vodítku     pro 3 hlasy  neschváleno 
- rozšířit o zákaz provozování veřejné hudební produkce od 22.00 až 6.00 hodin na 

venkovní prostory          pro 10 hlasů schváleno 
- změnit zákaz veř. hud. produkce na 03,00 až 6,00 hodin     pro 3 hlasy  neschváleno 
- doplnit o lhůtu na podání žádostí na nejméně 10 dnů     pro 13 hlasů schváleno 
- přenést udělování výjimek z RM na ZM       staženo z návrhu   
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ZM/2001/12/167 
ZM schvaluje Vyhlášku č. 1/2001 o místních záležitostech veřejného pořádku a to včetně 
schválených pozměňovacích návrhů. 
Hlasování: 
12:0:0    

 

Poznámka: Vyhláška o nakládání s odpady a vyhláška o místním poplatku za likvidaci 
odpadu se bude  schvalovat na příštím jednání ZM. Na tomto jednání bude odevzdán text 
s komentářem. 

 
 
3.6 Vyhláška o nakládání s odpady a novela vyhlášky o poplatcích 

Bod uvedli Ing. Orlita a pí Bartíková. 

Podle zákona o odpadech je přesný název “Obecně závazná vyhláška Zastupitelstva města 
Králíky o zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem”. Protože 
jsme bývalou vyhláškou z roku 1997 předběhli trochu dobu i stávající zákon, tak se 
v podstatě nová vyhláška od staré příliš neliší. Mění se určení, na koho se tato vyhláška 
vztahuje, tj. na všechny osoby s trvalým pobytem a na majitele objektů sloužících 
k rekreaci. Zákon ukládá pro obce určit místa, kam se mají odpady odkládat a občan je 
povinen tato místa dodržovat. Za takto zlikvidovaný odpad se bude vybírat poplatek dle 
Vyhlášky o místních poplatcích, která by se měla také schválit.  

Obec je povinna vybírat poplatek za provoz systému likvidování komunálních odpadů. 
Rozlišují se dvě skupiny poplatníků: Každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území 
obce a fyzická osoba, která vlastní stavbu k individuální rekreaci. Dále vyhláška obsahuje 
návrh možných úlev a osvobození od poplatku. Je však potřeba si uvědomit, že co se kvůli 
úlevám a osvobozením nevybere na poplatcích, musí se zaplatit z rozpočtu města.  

Sazba poplatku se skládá ze dvou částí. Jedna je paušální částí na osobu a rok a druhá se 
odvozuje ze skutečně vynaložených nákladů na svoz a likvidaci odpadu předešlého roku.           
  

 
04. Vstupy poslanců 

 

Ing. Zima  

a) Naše snaha o získání statutu města III.stupně dále pokračuje na úrovni poslanců a 
senátorů. Bohužel je nutné říci, že městu Králíky Okresní úřad nepomáhá, čemuž 
nasvědčuje dopis ministra vnitra St. Grosse. Naopak, Okresní úřad dal ministerstvu 
informaci, že nepodporuje zvýšení počtu obcí s pověřeným úřadem a současně vyjadřuje 
obavy z jejich rozšiřování. 

b) Dostali jsme informaci z MV přes Okresní úřad, že azylantům, kterým již byl přiznán 
statut uprchlíka, je možné pronajmout obecní byty za podpory státu. Integrace azylantů je 
podporována MV přidělováním dotací městům, které dají na 10 let k dispozici státu byt k 
pronajmutí. V tom případě obec dostane 150 tis. Kč na nájemníka a 50 tis. Kč na každou 
další osobu v jeho společné domácnosti. Dalších 100 tis. Kč a 10 tis. na další osobu pro 
vybudování infrastruktury. Pokud pomineme ekonomické hodnocení, stojí za zvážení, zda 
neposkytnout nějaké byty na připravované nástavbě třetí bytovky v případě, že by nebyl 
velký zájem ze strany králických občanů.  



 8

Tento problém však není jen ekonomický, ale také filozofický – postoj k azylantům jako 
takovým. Tito uprchlíci jsou lidé, kteří chtějí především z důvodů ne ekonomických začít 
někde nový život, začít pracovat nebo chodit do školy. Právě do Králík přišlo po válce 
velké množství lidí různých národností, kteří se naučili spolu žít v tomto kraji a nejsou 
mezi nimi problémy. 
 
p. Juránek – musíme být připraveni odpovídat na otázky, že dáváme byty cizincům a ne 
králickým. 
Ing. Rýc – další problém pro tyto lidi může nastat s hledáním zaměstnání. 
Ing. Zima – mnoho lidí muselo někde začínat, třeba i tou nejpodřadnější prací a oni 
začínat chtějí a jsou připraveni vzít i takovou práci, kterou by v Králíkách možná nikdo 
nedělal. Ale v této chvíli cítím, že je spíše vůle věnovat se tomuto problému někdy jindy.  

c) Situace na gynekologickém oddělení v Králíkách není dobrá. Po dohodě s předsedou 
České lékařské komory v Ústí nad Orlicí se budou podnikat kroky, které by měly vézt 
k nápravě tohoto stavu.   

d) Dalším bodem k diskusi je výsledek zasedání osadního výboru v Dolních Boříkovicích. 
Jde o to, že pan Myška si dal žádost o stavební povolení na stavbu pilnice v dolní části 
obce. Někteří lidé s tím vyjádřili nespokojenost. Po výzvě k místnímu šetření a několika 
jednáních s panem Myškou jsme došli k přesvědčení, že takováto problematika spadá 
přesně do působnosti osadního výboru, který (to je důvod jeho existence) by měl zjistit a 
shrnout názory občanů na stavbu pilnice a dát městskému orgánu informaci, na základě 
které rozhodne. Zpráva osadního výboru je však nekonkrétní: “vést další jednání, 
popřípadě provést nové místní šetření na dotčených pozemcích a to na základě věcných 
argumentů obou zúčastněných stran”. 

p. Juránek – osadní výbor nemá rozhodovací pravomoci, nemůže dělat rozhodnutí, ale 
udělal to, že obešel sousedy. Jejich záměr je ten, že se všichni sejdou u jednoho stolu a 
pan Myška vysvětlí oč se vlastně jedná a třeba i za účasti zástupce města.  

Ing. Zima – rada města nechtěla, aby o něčem rozhodovali, ale aby situaci se 
spoluobčany prodiskutovali a zhodnotili ji jako místní občané. To měl být závěr osadního 
výboru.  

 

p.Zezulka – kontrolní výbor navrhuji doplnit o pana Bedřicha Novotného, kterého musí 
schválit ZM. 
 
ZM/2001/12/168 
ZM schvaluje Bedřicha Novotného za člena kontrolního výboru. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
Ing. Šašek – jak je to s akciemi ČS po vstupu zahraničního partnera? 
Ing. Zima – v nejbližší době se uskuteční valná hromada ČS, na které se dozvíme něco o 
jejich hodnotě. Sdružení měst a obcí pro společný postup při převodech akcií (plyn, elektro, 
ČS atd.) vyjednává o cenách a snad připraví informaci nebo doporučení.  
 
p. Juránek – přimlouvá se za udělení výjimky z časového omezení provozu diskotéky pro 
pana Součka. 
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Ing. Dostálek – interpelace na dotazy z minulého jednání ZM. 
- Ing. Toman – studie nebo projekt na lávku u klempírny se zpracovává. Výsledek bude 

znám příští měsíc. 
- Ing. Tóth – kříž v Dolních Boříkovicích byl zničen před několika lety padajícím stromem 

a nelze jej opravit do původního stavu.  
 
Ing. Tóth – na minulém ZM byl vznesen dotaz o výsledku akce Cihelna 2001. Jsou známy 
celkové částky, které jsou na straně příjmů 494 020,- Kč a na straně výdajů 410 900,- Kč.    
 
 
 
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
 
 
 
 
  
zapsal L.Tóth  

 
 
 

ověření zápisu: 
            
 
    

p. Škarka       ……………………………   
 
 
 
 
Ing. Rýc        ……………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton  Z I M A       Ing. Ladislav  T Ó T H 
        starosta               místostarosta   
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