
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 05 
Zastupitelstva města 

ze dne 23.04.2001 

 

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

Omluven: p. Strnad, p.Zezulka 
Za MěÚ:                         ing. Toman, pí Kubíčková, pí Pecháčková 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání z městské rady 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 
      3.2 Závěrečný účet obce za rok 2000 
       3.3 Vyhláška o některých omezujících opatřeních k zabezpečení 
  místních záležitostí veřejného pořádku 
      3.4 Jmenování předsedů kontrolního a finančního výboru 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou p. Škarka a MUDr. Dragoun 
Zasedání zahájil ing.Zima. Vzhledem k tomu, že Okresní úřad vznesl k vyhlášce 
legislativní připomínky, navrhl Ing. Zima ji v dnešním programu neprojednávat. 
S navrženou změnou programu všichni přítomní souhlasili. 
 

02. Zprávy z jednání rady města 
Se zprávami z jednání rady města seznámil ing. Toman. 

 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 
3.1 Majetkové operace 
 

3.3.1 Prodej obsazeného bytu č. 9 v čp. 500 v ul. Orlická v Králíkách  

MO zveřejnil nabídku prodeje bytu č. 9 v čp. 500 a spoluvlastnického podílu ve výši 
85/1000 pozemku st.p.č. 693 a p.p.č. 1024/34 v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena je 
98.454,-- Kč. O koupi bytu projevili zájem manželé Pavel a Josefa Kempfovi, Králíky 697. 
RM s prodejem souhlasí. 

Usnesení ZM/2001/05/072 
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 9 v čp. 500 a spoluvlastnického podílu ve výši 
85/1000 pozemku st.p.č. 693 a p.p.č. 1024/34 v k.ú. Králíky manželům Pavlu a Josefě 
Kempfovým, Králíky 697 za kupní cenu ve výši 98.454,-- Kč. 
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Hlasování: 



 2

13:0:0 
 

3.3.2 Prodej pozemku st.p.č. 773 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku pod bytovým domem čp. 661 požádali jednotliví vlastníci bytových 
jednotek ve výši svých spoluvlastnických podílů. Kupní cena je ve výši 23.320,-- Kč + 
náklady spojené s převodem. RM s prodejem souhlasí. 

 
Usnesení ZM/2001/05/073 
ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 773 v k.ú. Králíky vlastníkům bytových jednotek 
manželům Faltovým, Sekaninovým, paní Havlíčkové, manželům Kosukovým, paní 
Kudlíkové, Mačálíkové, manželům Pavelkovým, paní Sekerové, panu Heřtovi, 
manželům Matouškovým, Neoralovým a Kočovým dle výše spoluvlastnických podílů na 
společných částech domu čp. 661 za kupní cenu 23.320,-- Kč+náklady spojené 
s převodem. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.3.3 Záměr prodeje pozemků st.p.č. 172/1 a 172/2 a p.p.č. 499/2 v k.ú. Prostřední Lipka 

O koupi pozemků požádal pan Pavel Temňák, Prostřední Lipka 117 za účelem 
zemědělského využití. Jedná se o pozemky, které žadatel užívá a má je v pronájmu, odbor 
VTSM souhlasí s prodejem bez připomínek, na pozemku p.p.č. 499/2 je černá skládka, 
kterou by mohl žadatel zrekultivovat nebo odstranit. RM s prodejem souhlasí. 

 
Usnesení ZM/2001/05/074 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 172/1, st.p.č. 172/2 a p.p.č. 499/2 v k.ú. 
Prostřední Lipka a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.4 Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 332/1 v k.ú. Králíky 

O koupi části pozemku požádali vlastníci přilehlé nemovitosti z důvodu zřízení parkoviště 
a zahrady dle projektové dokumentace. Na části pozemku, která zůstane ve vlastnictví 
města je plánován chodník. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, podmínkou je souhlas 
budoucího majitele s přemístěním el. sloupu z plánovaného chodníku na pozemek p.p.č. 
332/1, SÚ nemá námitek s dělením parcel dle předložené situace. RM s prodejem souhlasí. 
Vzhledem k zahájení stavebních úprav žádá o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 

 
Usnesení ZM/2001/05/075 
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 332/1 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
zveřejnit. 
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na předmětný pozemek do doby 
uzavření řádné kupní smlouvy. 
Hlasování: 
13:0:0 
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3.1.5  Nákup pozemků st.p.č. 231 a p.p.č. 355/2 v k.ú. Dolní Boříkovice 

Jedná se o pozemek pod hasičskou zbrojnicí a dále o pozemek v bezprostřední blízkosti 
objektu. Vlastníkem pozemků jsou spoluvlastníci (12), které zastupuje pan Pavel Kalianko, 
Dolní Boříkovice 175. Jedná se o pozemky o výměře 506 m2, návrh kupní 10.120,-- Kč. 
RM s nákupem souhlasí. 

 
Usnesení ZM/2001/05/076 
ZM schvaluje nákup pozemků st.p.č. 231 a p.p.č. 355/2 v k.ú. Dolní Boříkovice od 
spoluvlastníků nemovitostí, které zastupuje pan Pavel Kalianko, Dolní Boříkovice 175 
za kupní cenu 10.120,-- Kč. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.6  Úplatný převod nemovitosti na st.p.č. 787/2 a 787/1 a st.p.č. 787/2 v k.ú. Králíky 

MO uzavřel kupní smlouvu na spoluvlastnický podíl st.p.č. 787/1, požádal o dodatečné 
projednání dědictví spoluvl. podílu st.p.č. 787/1 v k.ú. Králíky. Stavba garáží a st.p.č. 
787/2 v k.ú. Králíky je ve vlastnictví ČR-OkÚ Ústí nad Orlicí. MO navrhuje vzhledem 
k dalšímu využití požádat o úplatný převod. RM souhlasí s úplatným převodem. 

 
Usnesení ZM/2001/05/077 
ZM schvaluje úplatný převod nemovitosti garáže na st.p.č. 787/1 a 787/2, st.p.č. 787/2 
v k.ú. Králíky od ČR-Okresního úřadu Ústí nad Orlicí. 
Hlasování: 
12:1:0 
 
3.3.7 Příspěvek AMK Králíky 

Bod uvedl Ing. Zima. 
AMK Králíky byl po dlouhá léta jednou z nejaktivnějších organizací. Před časem AMK 
ukončil svoji aktivní činnost, přičemž mu zůstala na kontě určitá finanční částka. Po 
diskusích nad různými alternativami se AMK rozhodl, že městu Králíky převede finanční 
obnos ve výši 90.000,- Kč a to na doplnění informačního a orientačního systému ve městě. 
Při této příležitosti je třeba za tyto peníze všem členům AMK poděkovat. 
 

Z diskuze: 
pí Ettelová – AMK Králíky fungoval spoustu let a udělal při tom hodně práce. Byla snaha 
předat tento AMK mladým, kteří se angažovali hlavně v motocrossu, ale nakonec taky 
skončili. Návrh na převod peněz městu byl přijat jako nejlepší s tím, že budou použity 
výhradně na vybudování orientačního systému ve městě. 
Ing. Rýc – použít peníze pro tyto účely je dobrý nápad a pro město to bude velmi přínosné. 
MUDr. Bartáková – několik měst v okolí to má také, Letohrad nebo Žamberk a je to pěkné. 
 
Usnesení ZM/2001/05/078 
ZM oceňuje příspěvek AMK Králíky k rozvoji města a přijímá částku 90.000,- Kč. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
 
 
3.3.8 Delegování zástupce města ne jednání valných hromad  
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Podle nového zákona o obcích je nutné usnesením ZM zvolit svého zástupce pro jednání 
na valných hromadách ve společnostech, kde má město majetkovou spoluúčast. Naše 
město je v současné době ve společnostech VaK Jablonné nad Orlicí, EKOLA České 
Libchavy, Česká spořitelna a Českomoravský průmysl kamene. 
 

Usnesení ZM/2001/05/079 
ZM deleguje, v souladu  s ustanovením § 84 ods.2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. 
v platném znění, starostu Ing. Antona Zimu k zastupování města Králíky na jednání 
valných hromad obchodní společnosti VaK Jablonné nad Orlicí s platností do 
31.12.2002. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
Usnesení ZM/2001/05/080 
ZM deleguje, v souladu  s ustanovením § 84 ods.2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. 
v platném znění, starostu Ing. Antona Zimu k zastupování města Králíky na jednání 
valných hromad obchodní společnosti Ekola České Libchavy, s.r.o. s platností do 
31.12.2002. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
Usnesení ZM/2001/05/081 
ZM deleguje, v souladu  s ustanovením § 84 ods.2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. 
v platném znění, starostu Ing. Antona Zimu k zastupování města Králíky na jednání 
valných hromad obchodní společnosti Česká spořitelna s platností do 31.12.2002. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
Usnesení ZM/2001/05/082 
ZM deleguje, v souladu  s ustanovením § 84 ods.2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. 
v platném znění, starostu Ing. Antona Zimu k zastupování města Králíky na jednání 
valných hromad obchodní společnosti Českomoravský průmysl kamene s platností do 
31.12.2002. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.3.9 Prodej podílu ve společnosti Ekola České Libchavy 

Bod uvedl. Ing. Tóth 

V roce 1993 vznikla z iniciativy 10 měst a obcí a německé firmy A.S.A. společnost 
zabývající se likvidací tuhého komunálního odpadu, přičemž města vlastnili 51% podílu. 
Po čase však z této společnosti firma A.S.A. odstoupila. Město Králíky má v této 
společnosti výši vkladu 376.000,- Kč  zákl. jmění, což činí 3,36%. Na valné hromadě jsme 
rozhodli, že by bylo vhodné vyhledat strategického partnera. Ten by do společnosti vložil 
další finanční prostředky, které jsou nutné na oživení chodu celé společnosti. Téměř 
všechna města jsou rozhodnuta prodat nadpoloviční část svého podílu novému 
společníkovi, kterým bude pravděpodobně firma Marius Pedersen. Na nového partnera se 
však musí vypsat výběrové řízení, s tím, že mu bude nabídnuta nadpoloviční většina podílu 
ve společnosti. V současné době se připravuje v Ekole vybudování závodu s novou 
technologií na zpracování bioodpadu pomocí fermentace. Tento závod bude stát 20 mil. Kč 
a pokud by jej měla realizovat Ekola, musely by za několika milionový úvěr ručit města.     
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Z diskuze: 
Ing. Zima – je potřeba ještě dodat, že město Králíky nevozí TKO do Ekoly České Libchavy, 
ale do Rapotína. Dále, pokud přijde strategický partner, který získá nadpoloviční většinu, 
bude naše možnost rozhodování omezena.  
Ing. Šašek – pokud by byla možnost prodat výhodně celý náš podíl, bylo by to lepší. 
p. Juránek – bylo řečeno, že téměř všechna města. Které nechce a proč. 
Ing. Tóth – proti je Letohrad. Navrhuje uzavřít smlouvu s firmou, která by se ujala pouze 
řízení společnosti.  
Ing. Toman – strategický partner bude jistě chtít zvýšit  cenu  za zpracování TKO a snížit 
cenu za nadpoloviční podíl  ve společnosti.  
Ing. Tóth – buďto počkáme až jakou cenu nabídne a pak se rozhodneme zda prodáme, nebo 
si necháme vypracovat posudek na tržní cenu společnosti a pod tuto cenu nepůjdeme. Tento 
posudek je však drahý a může se nechat vypracovat až když bude jisté, že dostane většinu.    
 
Usnesení ZM/2001/05/083 
ZM schvaluje záměr prodeje svého podílu ve společnosti Ekola České Libchavy s.r.o. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.2 Závěrečný účet za rok 2000 

Bod uvedla pí Pecháčková. 
 
Závěrečný účet města musí podle nového zákona schválit ZM. Celkové příjmy za loňský rok 
činily 71 mil. Kč což je přibližně 122% schváleného rozpočtu a výdaje činily 68 mil. Kč což 
116% plánovaných výdajů. Další necelé 3 mil. Kč bylo financování, tj. splátky úvěrů. Na 
účelových dotacích získalo město od státu a OkÚ částku 7,6 mil. Kč z kterých jsme 
nevyčerpali 2.302 tis. Kč a musíme je vrátit do státního rozpočtu. Dále se v závěrečném účtu 
objevuje částka 100.000,- Kč, kterou nám odvedla školní jídelna.  
 
Usnesení ZM/2001/05/084 
ZM projednalo závěrečný účet Města Králíky za rok 2000 a vyjadřuje souhlas 
s hospodařením bez výhrad.  
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.2.1 Rozpočtová opatření 

Podle nového zákona přísluší ZM schvalovat rozpočtová opatření. Jedno rozpočtové 
opatření je  1.400,- Kč na pokrytí výdajů spojené se sčítáním lidu, domů a bytů. Druhé je 
ve výši 610.000,- Kč na doplatek ztráty ostatním dopravcům zabezpečujícím dopravní 
obslužnost. Z toho částka 228.000,- Kč je doplatek za IV. čtvrtletí loňského roku a 
382.000,- Kč je záloha za I. a II. čtvrtletí letošního roku. 

Z diskuze: 
MUDr. Dragoun – jakým procentem pokryje tato částka naše výdaje na dopravní obslužnost. 
Ing. Zima –  ztráta dopravní obslužnosti se jednou třetinou hradí ze státní dotace, jednou 
třetinou z okresního úřadu a jedna třetina jsou prostředky měst a obcí. Tato ztráta je 
nasmlouvaná na celý rok mezi OkÚ a hlavním dopravcem, tj. ČSAD Ústí nad Orlicí.  
Ing. Tóth – peníze z tohoto rozpočtového opatření na dopravní obslužnost jsou na krytí ztráty 
ostatním dopravcům v našem regionu. Tím jsou autodoprava Pinkas a ČSAD Ostrava, závod 
Šumperk. ČSAD Šumperk má vyšší ztrátu než ČSAD Ústí nad Orlicí o 4,60 Kč/km. Dohodli 
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jsme se s Červenou Vodou na této úhradě v poměru 60:40. Z našeho rozpočtu činí tento výdaj 
částku  124.000,- Kč.     
 
Usnesení ZM/2001/05/085 
ZM schvaluje rozpočtové opatření Okresního úřadu Ústí nad Orlicí č. 3 ve výši 1.400,- 
Kč.  
Hlasování: 
13:0:0 
 
Usnesení ZM/2001/05/086 
ZM schvaluje rozpočtové opatření  č. 1/2001 ve výši 610.000,- Kč.  
Hlasování: 
13:0:0 

 

3.4 Jmenování předsedů kontrolního a finančního výboru 

      Bod uvedl Ing. Zima. 

Zastupitelstvo města podle zákona vždy zřizuje kontrolní a finanční výbor. Předsedou 
výboru musí být poslanec. Finanční a kontrolní výbor mají lichý počet členů a jsou 
nejméně tříčlenné. Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a plní další úkoly 
podle pokynů zastupitelstva. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva, 
dodržování právních předpisů ostatními výbory na úseku samostatné působnosti apod.   
Po předešlé konzultaci jsou navrženi na předsedu kontrolního výboru pan Zezulka a na 
předsedu finančního výboru pan Škarka. 

Z diskuze: 
p. Škarka – k doplnění své komise bych chtěl oslovit bývalé členy finanční komise,  případně 
ji doplnit o odborníky.  
  
Usnesení ZM/2001/05/087 
ZM jmenuje předsedou kontrolního výboru pana Petra Zezulku.  
13:0:0 
 
Usnesení ZM/2001/05/088 
ZM jmenuje předsedou finančního výboru pana Jana Škarku. 
Hlasování: 
12:1:0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04. Vstupy poslanců 
Ing. Zima – Králíky jsou již mnoho let ve sdružení obcí a měst Orlice. To vzniklo za účelem 
revitalizace území Divoké a Tiché Orlice. Postupně se jeho náplň rozrůstala a začala se 
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zabývat i jinými aktivitami a to především v oblasti životního prostředí, cestovního ruchu a 
propagace regionu. V poslední době se sdružení zaměřuje významnou měrou na žádosti o 
různé granty a v mnoha případech je úspěšné. To se týká i grantů pro náš region. My jsme 
prostřednictvím sdružení Orlice zažádali o granty ze strukturálních fondů Evropské Unie na 
tři projekty. Dva byly úspěšné a jeden neúspěšný. Úspěšné byly: 
- Lyžařská běžecká oblast Králický Sněžník – studie. Je to vytipování vhodných tras pro 
provádění strojové úpravy lyžařské stopy. Dále  pak projednání vedení tras s dotčenými 
vlastníky a uživateli pozemků. 
Tento projekt celkově vyžaduje 70.000,- Kč, z toho 52.000,- Kč dostaneme z fondu Phare. 
- Program rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské hornatiny. Ten má charakter plánovací 
dokumentace. Cílem je konkrétní definování potřeb regionu a pobídka pro investory a 
podnikatele. Na tento projekt jsme dostali 200.000,- Kč z fondu Phare, dalších 200.000,- Kč 
je potřeba dát ze sdružení Orlice. 
Třetí projekt, který  byl letos neúspěšný, se týkal  uměleckého česko-polského plenéru 
ARTEX. Nebyl přijat z důvodu,  že se koná poprvé a na tyto projekty,  byť zajímavé,  se 
granty neposkytují. Byla požadována částka okolo 90.000,- Kč. Polská strana ve své části 
pokračuje. Přesto nechceme  z naší strany práce zastavit, ale pokračovat v zajištění alespoň 
nejnutnějších věcí. Je potřeba mít alespoň jednu třetinu požadované částky.  
Dnes bychom měli také projednat naši spoluúčast na projektu, který se již zrealizoval a je 
blízký našemu regionu. Je to úhrada provozu rolby na úpravu běžeckých stop v oblasti 
Suchého vrchu a Bukové hory a to ve výši 85.000,- Kč. Samotná rolba stála 840.000,- Kč 
z toho 200.000,- Kč je z fondu POV (program obnovye venkova), 150.000,- dal provozovatel 
Živa a sport Svitavy a 490.000,- jde ze sdružení Orlice. Dalších 130.000,- Kč poskytly Lesy 
ČR na značení a propagaci.      

Z diskuze: 
p. Pecháček – na organizaci plenéru se již v současné době podílí mnoho institucí jak od nás, 
tak z Polska (z Vroclavi, Klodzka, velvyslanectví obou republik, Maďarska, Slovenska, 
apod.).  
pí Ettelová – měli bychom tento plenér podpořit a dát částku 30.000,- Kč. 
Ing. Dostálek – pokud se Králíky mají zapojovat do činnosti různých sdružení, je potřeba 
počítat s tím, že je nutno věnovat i finance. Lze říci co plenér je a jak bude probíhat? 
Ing. Zima – plenér je umělecká aktivita, která se odehrává před očima diváků.  
p. Pecháček – je rozdělen na dvě části. První probíhá na polské straně, druhá u nás. 
Předpokládá se, že každý malíř namaluje dva obrazy. Poslední z celkem tří týdnů plenéru 
proběhne v Králíkách a bude ukončen vernisáží. První výstava bude v našem muzeu a budou 
následovat 4 další u nás i v Polsku. 
p. Juránek – 30.000,- Kč do plenéru je dobrá investice.  
Ing. Dostálek – z jakých peněz bude hrazen provoz rolby a bude v budoucnu jezdit i pro nás?  
p. Juránek – kdo je jejím majitelem? 
Ing. Tóth – stejně jako se bude vypracovávat studie běžeckých stop v okolí Králického 
Sněžníku, tak podobná situace byla i na Suchém vrchu. Tam se však studie již realizovala a 
běžecké stopy byly letos udržovány rolbou. Majitelem rolby je provozovatel, tj. Živa a sport 
Svitavy, která se stará o její technický stav a sdružení Orlice si předplatilo udržování 
běžeckých stop, do výše částky 490.000,- Kč. Přitom se z této částky odepisují pouze režijní 
náklady. Protože tato rolba dělá dvě stopy najednou,  potřebuje šířku terénu asi 2,5m. To 
bychom v okolí Králického Sněžníku nechtěli prosazovat. Spíše bychom chtěli mít jednu 
stopu upravenou skútrem.  
 
Usnesení ZM/2001/05/089 
ZM schvaluje příspěvek sdružení měst a obcí Orlice ve výši 85.150,- Kč na provoz rolby 
na úpravu běžeckých stop. 



 8

Hlasování: 
13:0:0 
 
Usnesení ZM/2001/05/090 
ZM schvaluje finanční částku ve výši 30.000,- Kč na česko-polský malířský plenér 
ARTEX. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
převoz jaderného paliva přes naše území 
Ing. Zima – v sobotu odpoledne volal redaktor z ČT, zdali víme, že po železnici z Polska 
přes Lichkov pojede vlak s jaderným palivem. Tuto informaci jsem neměl a když jsem si ji 
potom ověřil, cítil jsem se zaskočen. Kontaktoval jsem pana starostu Lichkova, ten to také 
nevěděl. Protože se stále více vyptávali novináři a postupně přijížděli, samozřejmě jsme 
s nimi komunikovali a vyjádřili svoje postoje a stanoviska. Za sebe jsem vyjádřil večer i ráno 
svoje stanovisko, které se dá shrnout takto:  
Starostou – představitelem samosprávy jsem byl zvolen také proto, abych chránil klid a 
bezpečí obyvatel, kteří zde žijí. To je podstata samosprávy. Mimo jiné i zákon mne činí 
odpovědným za civilní ochranu obyvatelstva při jakémkoliv ohrožení nebo kritické situaci. A 
kritickou situací není jen oheň, voda, chemie nebo radioaktivita, ale i neinformovanost a 
nedůvěra lidí v to, že někdo ze samosprávy ví o riziku (nebo o bezpečnosti) a kvalifikovaně se 
zachová. Nezpochybňuji utajení transportu, protože vím, že komplikace na cestě si přeje 
málokdo. Kritizuji ale nulovou osvětu o takových typech převážených materiálů a jejich 
zajištění. Doposud byly informace o transportech s radioaktivním nákladem vždy spojeny 
s něčím negativním a lidé si obraz o nákladu a jeho bezpečnosti dělali sami z takto laděných 
zpráv. Až budou mít důvěru v to, že jim nikdo nelže a nepodvádí je (stačí k tomu více 
dopředu zveřejněných korektních informací),  jsem přesvědčen, že budou mít všichni zájem 
na tom, aby transport projel v klidu a budou i spolupracovat. V tomto smyslu jsem prohlásil, 
že považuji postup státu za arogantní a trvám na tom, že se s tím má něco udělat. V nejbližším 
období chci tuto situaci projednat s krajským hejtmanem, okresním přednostou a chtěl bych 
požádat Státní ústav pro jadernou bezpečnost o přehodnocení pravidel informovanosti 
samospráv.  
 
pí Ettelová – navrhuje přijmout k tomuto bodu usnesení. 
Ing. Strnad – podporuje přijmout nějaké usnesení pokud napomůže v dalších jednáních. 
Ing. Dostálek – určitě by nebylo na škodu mít  informaci o jaderném palivu, které se veze 
přes naše území. Na druhou stranu se čas i trasa musí tajit, aby nedocházelo ze strany 
radikálních ekologických aktivistů k různým nepředvídatelným událostem. Informováni by 
měli být jen ti,  co zabezpečují převoz. 
Ing. Zima – tím, že se transport utajoval a nakonec se přece jen neutajil si naše republika 
udělala daleko větší škodu, než kdyby nic netajila. 
p.Juránek – na dráze se přepravují pod utajením vojenské transporty s municí, nebezpečné 
látky jako je chlór, apod. a taky nikdo o tom není informován. Souhlasím se státem, že 
naprosto utajoval tento transport. Od toho aby nás někdo chránil je policie, která svůj úkol 
splnila a vlak dojel v pořádku. 
MUDr. Dragoun – konstatovat v cíli trasy, že vlak dobře dojel a že se vlastně nic nestalo je 
velmi málo. I nejmodernější loď je vybavena záchrannými čluny pro cestující pro případ 
jakéhokoli neštěstí. Stejný princip musí platit i pro převoz nebezpečných nákladů, tj. vědět co 
se převáží, jaké má vlastnosti, jak se na neštěstí připravit apod.   
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p. Macko – pokud se stát choval podle zákonu, ve kterém je řečeno, že se jedná o utajený 
transport, pak nemohl nikoho informovat. Každý transport musí být tak zajištěn, aby se nic 
nestalo. V tom případě o tom veřejnost nemusí vědět. 
Ing. Zima – zákony se mají dodržovat  a utajení se respektovat musí. Přesto by  obyvatelstvo 
mělo vědět, co  po republice jezdí. 
 Ing. Rýc – všeobecně informovanost občanů musí být lepší. A když o utajené trase bude 
vědět policie, hasiči a záchranka, tak se to brzy dostane mezi lidi. 
p. Škarka – největší vinu  na  zveřejnění tajeného transportu mají sdělovací prostředky, je 
docela možné, že i financované rakouskou stranou.   
Ing.Šašek – jednalo se o transport, který měl být utajen. Spíše by se mělo více zaměřit na to, 
kde unikly informace o trase a čase transportu.  
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 
 
p.Juránek – příště bychom chtěli dát na program zastupitelstva jmenování osadních výborů 
Ing. Rýc – je obava lidí, kteří mají vlastní zahrádky za hřbitovem, že je město chce zrušit 
p.Škarka – pozemek u hasičárny v Horní Lipce, kde se dříve konaly různé akce, např. pálení 
čarodějnic, je vrácen majiteli. V současné době tedy není kde se scházet, proto je aktuální 
najít nové místo.  
pí Tomanová – chtěla bych navrhnout , aby naše gymnázium bylo pojmenováno po velmi 
významné osobnosti, která   na králickém gymnáziu studovala a tím je prof. Miroslav Verner. 
Je to v celém světě známý egyptolog, který v současné době stojí v čele egyptologického 
ústavu v Praze, je členem rady UNESCO pro egyptologii a zastává mnoho významných 
funkcí na různých univerzitách v celé Evropě. Není sice jisté, že by měl zájem, ale určitě by 
se to mělo zkusit. 
MUDr. Bartáková – je to dobrá myšlenka, která by se měla zkusit zrealizovat. 
Ing. Zima – je třeba zahájit jednání a shromáždit  podklady pro pojmenování gymnázia po 
prof. Vernerovi a jednat přímo s ním.   
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ZM.  
  
zapsal L.Tóth  

 
 
 
ověření zápisu: 

               
 
MUDr. Dragoun     ……………………………  
 
 
 
p. Škarka                ……………………………. 

 
 

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

    starosta                          místostarosta   
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