
Město Králíky  
 

Zápis z jednání č. 04 
Zastupitelstva města 

ze dne 26.03.2001 

 

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

Omluven: p. Strnad, na část jednání MUDr. Bartáková 
Za MěÚ:                         ing. Toman, pí Kubíčková, p.Knettig 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání z rady města 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Slib poslance Zastupitelstva města 
      3.2 Volba člena Rady města 
       3.3 Majetkové operace  
      3.4 Termíny sběrných dvorů ve městě 
      3.5 Fond rozvoje bydlení 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou p. Macko a Ing. Rýc 
Zasedání zahájil ing.Zima. S navrženým programem všichni přítomní souhlasili. 
 

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

 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

3.1 Slib poslance Zastupitelstva města 
Na únorovém zasedání ZM PaedDr. Krsek oznámil rezignaci na funkci člena  rady  i   
člena Zastupitelstva města z důvodu změny bydliště. Pan PaedDr. Krsek byl zvolen 
v komunálních volbách za Unii svobody. Prvním náhradníkem z této kandidátky je pan 
Ivo Pecháček, který složil slib nového poslance do rukou starosty města. 
 
3.2 Volba člena Rady města   
Po PaedDr. Krskovi se uvolnilo místo ve funkci člena Rady města. Podle zákona o obcích 
je nutné zvolit nového člena rady. Jako jediný kandidát byla navržena Ing. Zimou MUDr. 
Bartáková. 

Z diskuze: 
Ing. Tóth – tento návrh respektuje výsledky voleb, proto návrh podporuji. 
pí Ettelová – také podporuji MUDr. Bartákovou na člena Rady města. 
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Usnesení ZM/2001/04/055 
ZM schvaluje do funkce člena Rady města Králíky MUDr. Jindřišku Bartákovou. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.3 Majetkové operace 
 

3.3.1 Správa bytového fondu 
V měsíci lednu letošního roku došlo k předávání celé agendy správy bytového fondu 
z dosavadního správce firmy JIMEX na nového správce firmu DÉMOS. My jsme se se 
zástupci této firmy sešli a dohodli jsme postup jak naložit s příjmy za vybrané nájemné. 
Část se bude vracet do oprav bytového fondu, část na odstraňování revizních závad a část 
na vytvoření nových bytů. Dále jsme se zabývali finančními problémy, které se táhnou 
z minulého období za firmou JIMEX. Jsou dva: 
1.  Od nájemníků se vybírají dvě části, jedna je nájemné a druhá záloha na služby 

(stočné, poplatky za odvoz TDO, apod.). V loňském roce se část  vybrané zálohy na 
služby použila  ve výši 456 tis. Kč na zaplacení faktur za opravy a údržbu bytového 
fondu. Tyto peníze se přitom musí po vyúčtování vrátit nájemníkům.  

2. Druhý problém je v tom, že v loňském roce bylo nasmlouváno více oprav, než bylo 
možné pokrýt z příjmů za rok 2000 a dále ještě nejsou zaplaceny některé faktury za 
služby za rok 2000. Toto vše dělá velmi vysokou částku ve výši 478 tis. Kč.  

Dohromady představuje tato částka hodnotu 934 310,64 Kč. My musíme rozhodnout o 
způsobu zaplacení. Jsou dvě možnosti: buď požádat  firmu Démos, aby to uhradila 
z příjmů za rok 2001, nebo to zaplatit z rozpočtu města.   RM doporučuje krýt tuto částku 
z příjmu správce bytového fondu. 

Z diskuze: 
MUDr. Dragoun – jaké jsou příjmy správce bytového fondu na letošní rok? 
Ing. Zima – firma Démos předpokládá částku vybranou za nájemné ve výši asi  4,2 mil 
Kč. Z toho se odečtou prostředky  na revize apod. a zůstane částka volných prostředků ve 
výši asi 3,6 mil Kč na opravy, údržbu a rozvoj bytového fondu. 
p. Macko – kolik peněz je potřeba vyčlenit na poslední nástavbu na bytovce? 
Ing. Zima – celkem stojí nástavba okolo 11 mil. Kč. Po odečtení dotací a předplaceného 
nájemného bychom potřebovali od firmy Démos  řádově 2 mil. Kč po dva roky. 
p. Macko – navrhuje krýt ztrátu z letošních příjmů firmy Démos.  
Ing. Šašek – vědělo se dopředu, že se bude předávat správcování bytového fondu z jedné 
firmy na druhou. Nešlo těmto problémům předejít a nějakým způsobem ošetřit? Nedohoda 
mezi firmou Démos a Eurobytem na dodávku tepla znamená, že se netopí? 
Ing. Zima – firma Jimex dlouho před předáním věděla, že k 1.1.2001 ukončí správcování 
našeho bytového fondu. Pokud měli zkušenosti s použitím prostředků z vybraných záloh 
na přechodné financování oprav, pak se ale měli snažit další opravy neobjednávat a předat 
účetnictví vyrovnané. 
Co se týká Eurobytu, je to soukromá firma  na výrobu tepla.  Výhodnost smlouvy  je 
v tom, že se zhodnocuje rozdíl DPH. Město jim pronajmeme kotelny i se zařízením a oni 
na tomto zařízení budou vyrábět teplo. Dále se musí s odběrateli tepla dohodnout na ceně a 
množství tepla a jedním z těchto odběratelů je i firma Démos, která se s Eurobytem na 
znění smlouvy nedohodla. 
Ing. Šašek – nezadělalo se na problém už tehdy, kdy firma Jimex prohrála výběrové řízení 
s Démosem a s p. Ptáčkem, majitelem Eurobytu, se podepsala smlouva na dodávku tepla? 
Ing. Zima – záměrem bylo dostat dvě cizí firmy do standardního obchodního vztahu. 
Firma Eurobyt dostala přednost hlavně proto, že měla zkušenosti s naším zařízením a 
uměla celkem přesně odhadnout cenu tepla vyrobeného v našich kotelnách. 
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p. Macko – pro kontrolu nad režijními náklady může město zřídit např. topnou komisi, aby 
se vědělo za co a kolik se utrácí peněz. 
 

Usnesení ZM/2001/04/056 
ZM souhlasí aby se závazky firmy Jimex za nezaplacené faktury z roku 2000 a chybějící 
prostředky z vyúčtování služeb za rok 2000 kryly z příjmů firmy Démos za rok 2001. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.3.2 Prodej obsazeného bytu č. 1 v čp. 246 Na Příkopě v Králíkách 

MO zveřejnil nabídku prodeje bytu č. 1 v čp. 246 a spoluvlastnického podílu ve výši 
97/1000 pozemku st.p.č. 106 v k.ú. Králíky. Nabídková kupní cena je 19.866,-- Kč. O 
koupi bytu projevil zájem pan Bohuslav Rakaš, Králíky 246, který nabízí za uvedený byt 
částku 19.866,-- Kč.  

Usnesení ZM/2001/04/057 
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu č. 1 v čp. 246 a spoluvlastnického podílu ve výši 
97/1000 pozemku st.p.č. 106 v k.ú. Králíky panu Bohuslavu Rakašovi, Králíky 246 za 
kupní cenu 19.866,-- Kč. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.3.3 Prodej části pozemků p.p.č. 1177/3, 66, 63/1 a 149/4 v k.ú. Heřmanice 

O koupi části pozemků o výměře cca 102 m2 požádala ČR-Zemědělská vodohospodářská 
správa Brno za účelem stavby „Protipovodňového opatření v povodí Tiché Orlice - Úpravy 
na Heřmanickém potoce“. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena bude ve 
výši znaleckého posudku. 

Usnesení ZM/2001/04/058 
ZM schvaluje prodej části pozemků p.p.č. 63/1, p.p.č. 66, p.p.č. 149/4 a p.p.č. 1177/3 vše 
v k.ú. Heřmanice ČR-Zemědělské vodohospodářské správě Brno za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.3.4 Prodej pozemku p.p.č. 71/12 v k.ú. Králíky   

O koupi pozemku požádal pan Michal Souček, Králíky 659 k výstavbě rodinného domku. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena je stanovena ve výši 200,-- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem. 

 

Usnesení ZM/2001/04/059 
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 71/12 v k.ú. Králíky pani Michalu Součkovi, 
Králíky 659 za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2+náklady spojené s převodem. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
 

 
3.3.5 Prodej pozemků st.p.č. 208, p.p.č. 1228, 1229 a části p.p.č. 1382 v k.ú. Horní Lipka 
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O koupi pozemků požádal pan Jaromír Hutař ze Šumperka za účelem zřízení zahrady a 
k rekreaci. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena ve výši 30,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem. 

Usnesení ZM/2001/04/060 
ZM schvaluje prodej pozemků st.p.č. 208, p.p.č. 1228, p.p.č. 1229 a části p.p.č. 1382 
v k.ú. Horní Lipka panu Jaromíru Hutařovi, Šumperk 8 za kupní cenu ve výši 30,-- 
Kč/m2+náklady spojené s převodem. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.3.6 Prodej pozemku p.p.č. 269/2 v k.ú. Králíkách (majetkoprávní vypořádání) 

Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemku. Původní vlastníci požádali o navrácení 
pozemku, byla uzavřena dohoda o vydání nemovitosti, nebyla však vložena do katastru 
nemovitostí. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena symbolická 1,-- Kč. 
 

Usnesení ZM/2001/04/061 
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 269/2 v k.ú. Králíky manželům Macháčkovým, 
manželům Sokolovovým, manželům Filipovým a manželům Loufkovým, všichni bytem 
Králíky 267 za symbolickou cenu 1,-- Kč. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
 
3.3.7 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 62/14 a 62/8 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemků již v minulosti požádal pan Karel Šípek, Králíky 442. Prodej však musel 
být zastaven z důvodu restitučního nároku. V současné době je již možné projednat prodej 
obou parcel. Pozemek žadatel užívá, má ho oplocen. 
 

Usnesení ZM/2001/04/062 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 62/14 a 62/8 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
 

3.3.8 Záměr prodeje pozemku st.p.č. 773 v k.ú. Králíky  

O koupi pozemku pod bytovým domem čp. 661 požádali jednotliví vlastníci bytových 
jednotek.  
 

Usnesení ZM/2001/04/063 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 773 v k.ú. Králíky a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 
3.3.9 Odstoupení od kupní smlouvy 

Město Králíky uzavřelo se slečnou Pavlínou Jednorógovou, Králíky 659 dne 28.06.2000 
kupní smlouvu na prodej bytu č. 500/1 v ulici Orlická v Králíkách. Vzájemně ujednanou 
kupní cenu ve výši 261.000,-- Kč měla uhradit do 27.11.2000. Kupní cena nebyla do 



 5

dnešního dne uhrazena. Jmenovaná byla 2x upomenuta, ústně vyzvána. Kupní cenu 
neuhradila. Smluvní pokuta k 19.03.2001 činí 40.000,-- Kč. MO navrhl odstoupit od 
smlouvy, RM s návrhem souhlasila. Dne 21.03.2001 byl doručen dopis od slečny 
Jednorógové, že kupní cenu uhradí do 31.06.2001 a smluvní pokutu ve výši 64.000,-- Kč 
uhradí v dubnu 2001. 

 

Z diskuze: 
Ing. Zima – slečna Jednorógová ve svém dopise dále uvádí, že má peníze uložené na 
termínovaném vkladu s tříměsíční výpovědní lhůtou, které může vybrat až koncem června. 
Dokud však nezaplatí, nabíhá ji penále ve výši 8.000,- Kč měsíčně. Měli bychom ji dát ještě 
pár dní na to, aby zaplatila kupní cenu včetně sankcí, ale v žádném případě nečekat ještě 
několik měsíců. Ochráníme ji tím od dalších zbytečně vynaložených prostředků. 
Ing. Dostálek – existují termínované vklady, které se nedají předčasně ukončit a termínované 
vklady, které se předčasně ukončit dají, ale již s menším úrokem. Jestliže chce kupní cenu 
zaplatit koncem června, znamená to, že ještě nedala ani příkaz k ukončení termínovaného 
vkladu.    
 
 
Usnesení ZM/2001/04/064 
ZM vyzývá slečnu Pavlínu Jednorógovou, aby nejpozději v pátek dne 30.03.2001 osobně 
doručila finanční prostředky vyplývající z kupní smlouvy, nebo doklad (potvrzení 
banky) o tom, kdy a jakým způsobem uhradí svůj závazek vůči městu.  
Pokud tento termín nebude dodržen, město Králíky odstoupí od kupní smlouvy. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.3.10 Vyvázání bytového domu čp. 816 včetně pozemku ze zástavy - doplnění 

ZM/2001/02/044 

MO dodatečně předkládá další náhradu na vyvázání bytového domu čp. 816 v ulici Leoše 
Janáčka v Králíkách a to nemovitostí čp. 462 na st.p.č. 524/1 a st.p.č. 524/2, st.p.č. 524/1, 
st.p.č. 524/2 vše v k.ú. Králíky. 

 
Usnesení ZM/2001/04/065 
ZM schvaluje zřízení zástavy ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR, Praha 
9 na nemovitostech čp. 462 na st.p.č. 524/1 a st.p.č. 524/2, st.p.č. 524/1, st.p.č. 524/2 vše 
v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.3.11  Prodej bytů podle zákona - vrácení daně z převodu 

Při prodeji bytů v souladu se Směrnicí města Králíky se stanovovala kupní cena tak, že 
mimo jiné byla cena bytu povýšena o polovinu nákladů spojených s převodem (i polovina 
daně z převodu). Kupní cena v kupních smlouvách je ale uvedena jako smluvní. Město 
Králíky řádně podalo daňové přiznání FÚ Žamberk. Nálezem Ústavního soudu ČR ve věci 
ústavní stížnosti města Stříbra byly dány důvody pro domáhání se obnovy řízení podle 
zákona o správě daní a poplatků, kdy jsou převody bytů od této daně osvobozeny. Město 
Králíky podalo žádost na FÚ Žamberk o přezkoumání rozhodnutí platebních výměrů a ten 
již v případě domu čp. 497 rozhodl tak, že městu vyměřil daň pouze za pozemek, tzn. 
uznal uplatnění osvobození od daně. V daném případě by se jednalo o vrácení rozdílu, 
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mezi daní jako součást kupní ceny a daní skutečně vyměřenou, ve výši 27.169,-- Kč. Na 
vrácení rozdílu však není právní nárok. 
RM schválila vrátit jednotlivým vlastníkům bytových jednotek  rozdíl mezi daní jako 
součást kupní ceny a daní skutečně vyměřenou.  

Z diskuze: 
p. Macko – stát tyto peníze vrátí městu? 
Ing. Toman – částka, kterou budeme muset dát na uhrazení daní ze svého rozpočtu a kterou 
nám již stát nevrátí je 270 000,- Kč. 
Ing. Zima – v kupních smlouvách, které se v současné době uzavírají je uvedeno, že se byty 
prodávají za smluvní ceny. V tomto případě, kdy není přesně vyčíslena daň z převodu 
nemovitostí se daň vracet nemusí. V kupních smlouvách uzavřených v dřívější době bylo 
uvedeno, že se jedná o smluvní ceny, ale tato cena zde byla explicitně rozepsána z čeho se 
skládá. V těchto případech nemají kupující právní, ale morální nárok na vrácení daně. 
pí Ettelová – peníze vybrané od lidí byly určeny na daň, proto se musí těmto lidem vrátit.  
Ing. Šašek – samozřejmě, že se musí vrátit. Zákon v tomto případě neřeší vztah občan-obec, 
ale obec-stát.  
Ing. Rýc – vzhledem k tomu, že se jedná ve všech případech o smluvní ceny není nutné 
peníze vracet.    
 
Usnesení ZM/2001/04/066 
ZM schvaluje vrátit jednotlivým vlastníkům bytů prodaných městem Králíky podle 
zákona č. 72/1994 Sb. částku odpovídající rozdílu mezi daní jako součást kupní ceny a 
daní skutečně vyměřenou. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.4 Termíny sběrných dvorů ve městě 

Bod uvedl p. Knettig. 
Technické služby ve spolupráci s VTSM vypracovaly přílohu č.2 vyhlášky č.10 - Termíny 
sběrných dvorů, recyklačního dvora TS a mobilních sběrných dvorů v roce 2001. Zásadní 
změna oproti loňskému roku je ta, že ve městě Králíky budou probíhat sběrné dvory pouze ve 
dvou termínech, protože termín v letních měsících byl velmi málo využíván. Je to dáno také 
tím, že si občané již zvykli využívat provoz recyklačního dvora v TS v průběhu celého roku. 
Dále jsme určili termín na Den harampádí, který bude letos 22.září. K tomuto datumu musíme 
občany včas a důrazně upozornit, že Den harampádí je výhradně určen pro velkoobjemový 
odpad a pro vše co nepatří do komunálního odpadu (lednice, televizory, železo, pneumatiky 
apod.) 
 

Z diskuze: 
Ing. Zima – v loňském roce jsme také ve dvou jarních sobotách vyhlásili jarní úklid, ve 
kterém se přesto, že jednu sobotu pršelo odvedlo mnoho práce. Občané si mohou před svým 
domem shrabat trávník a zamést a TS pak hromádky odvezou. Měli bychom ho vyhlásit i 
letos.  
Ing. Toman –  v  letošním roce můžeme využít sobotu před a po velikonocích, tj. 14. a 21.4.   
p. Juránek – bylo by vhodné dát občanům na vědomí termíny sběrných dvorů do domácností 
na letáčcích jako v loňském roce a ještě je pak na podzim připomenout v Králicku. 
Ing. Rýc – někteří občané předvolaní před přestupkovou komisi poukazují na to, že jsou 
firmy, které za odvoz a likvidaci PT lahví platí. Tím by se měla snížit cena likvidace odpadu. 
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p. Knettig – takové firmy jsou, jenže platí řádově jen několik stovek za tunu odpadu. Navíc 
mají přísné požadavky na čistotu odpadu, na jejich kvalitu (nesmí být na lahvích zátka pevně 
zatažena) apod. Tyto podmínky nelze u nás splnit. 
 
Usnesení ZM/2001/04/067 
ZM schvaluje novelu přílohy č.2 vyhlášky č.10 – Termíny sběrných dvorů, recyklačního 
dvora TS a mobilních sběrných dvorů v roce 2001. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.5 Fond rozvoje bydlení 

Bod uvedl Ing. Tóth. 
ZM na jednom z minulých zasedání určilo termín 2.3.,  do kterého se měly přijímat žádosti na 
půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Do tohoto termínu bylo podáno celkem devět žádostí. Na 
účtu FRB je celková částka ve výši 902 734,86 Kč, z toho lze podle vyhlášky použít 75% což 
činí 677 051,15 Kč. Jedna z nich nesplňovala podmínky, proto byla vyřazena. Komise 
jmenovaná RM posoudila všechny žádosti a jednu z nich pro nesplnění podmínek vyřadila. 
Ostatní žádosti byly posouzeny jak z finančního hlediska, kdy se prověřovalo zda žadatelé 
mají dostatečné záruky na splácení půjček tak ze stavebního hlediska, kdy se prověřovala 
oprávněnost podaných žádostí. Komisí bylo konstatováno, že všichni žadatelé splňují 
podmínky dané vyhláškou čímž jim bude poskytnuta půjčka v požadované výši. Přes plné 
uspokojení žadatelů zůstává na kontě FRB nevyčerpaná částka ve výši 267 000,- Kč.     
 

Z diskuze: 
p. Ettelová – V loňském roce jsme měli dva termíny. Nešlo by to udělat v letošním roce také? 
Ing. Tóth – v loňském roce jsme vyhlásili dva termíny pro podání žádostí, ale vyhodnotit se 
musí všechny najednou.  
Ing. Zima – můžeme pouvažovat o tom, že pro příští rok přijmeme novelu vyhlášky. Změnili 
bychom v ní podmínky a výše půjček tak, aby se více pomohlo k obnově bytového fondu. 
 
Usnesení ZM/2001/04/068 
ZM projednalo závěry komise pro poskytnutí půjček z FRB a schvaluje příspěvky pro 
rok 2001 těmto žadatelům: 
Pavel Kempf, Králíky 697    30 000,- Kč 
Katarína Mastíková, U Zastávky 400  20 000,- Kč 
Oldřich Podolský, Vl.Vančury 723   50 000,- Kč 
Petr Jelínek, Králíky 677             100 000,- Kč 
Libor Kašpar, Králíky 654             100 000,- Kč 
Miluška Venclová, Králíky 305   15 000,- Kč 
Manželé Svobodovi, Lichkov 27   65 000,- Kč 
Alena Garneková, Králíky 659   30 000,- Kč  
Hlasování: 
13:0:0 
 
 
 
04. Vstupy poslanců 
 
Ing. Zima  
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a) v polovině května budou v Králíkách dvě společenské události, na které bychom chtěli 
pozvat jak všechny zastupitele, tak občany. 12.května bude v Králíkách EURORANDO 
2001. Je to celoevropský turistický pochod a v Králíkách dojde k předání štafety mezi 
Polskem a Českou republikou. 14. května pak povede přes Králíky 4. etapa „Závod Míru“ 
z Bystřice Klodzké do Olomouce. Povedlo se nám  dojednat trasu, která povede přes 
Velké náměstí. Závodníci zde protnou metu, která sice nebude nazvaná prémií, ale 
„páskou Města Králíky“. Předání ceny se pak uskuteční v Olomouci. 

 
b ) Stavební úřad by měl po kolaudaci přidělit čp. dvěma domům postaveným za bývalou 

bramborárnou, které staví p. Vrbický a p. Moravec. Chybí však zde název ulice. ZM má 
podle zákona v kompetenci názvy ulic přidělovat. Preferují se místopisné názvy, které 
v této lokalitě mohou být např. Na Skalce, Ke Skalce, Pod Bunkry, Lipecká, apod. 

 
Ing.Šašek -  jiné možnosti jsou Výšina, Pod Výšinou apod. 

      
 p. Juránek – problém s názvem je také s Amálkou. Správný název je U Studánky, ale    
v Králíkách tento název příliš rozšířený není. Vhodnější by bylo Na Amálce.             

 
Usnesení ZM/2001/04/069 
ZM schvaluje nový název ulice „Ke Skalce“. 
Hlasování: 
12:1:0 
 
Usnesení ZM/2001/04/070 
ZM schvaluje nový název lokality „Na Amálce“ místo dříve užívaného „U Studánky“. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
c)  Vzhledem k tomu, že je již doména www stránek kraliky.cz zaregistrována firmou 

TYHAN, která nám ji nechce prodat, město Králíky si nechalo zaregistrovat novou 
doménu www.  kraliky - city.cz. a na jejím obsahu se pracuje. Bude obsahovat informace 
z městského úřadu, fotogalerii, zajímavosti, různé akce, fórum občanů, inzerci apod. 

 
Ing. Dostálek – opět je potřeba upozornit na znečištěné náměstí a ulice psími exkrementy. 
 
p. Juránek 
-     chybí nám stále kontrolní a finanční výbor, který jsme měli jmenovat v lednu. 
- občané Boříkovic upozorňují na dva po sobě jedoucí autobusy v poledne směrem na 

Červenou Vodu. Jeden z nich se pak vrací zpět. 
 
Ing. Tóth 
na žádost občanů Boříkovic, kteří mají školáky se zřídil nový spoj s odjezdem z Králík ve 
12,55 hodin, tak aby děti po vyučování nemusely čekat dlouho na další spoj.     
 
p. Škarka – chybí směrovka s nápisem Horní Lipka na silnici od Hanušovic, která byla u 
křižovatky mezi Červeným Potokem a Králíkami.  
 
 
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
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zapsal L.Tóth  
 
 
 
ověření zápisu: 
 
 
 
 
 
Ing. Rýc     ……………………………      
 
 
 
 
p.  Macko   ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton  Z I M A       Ing. Ladislav  T Ó T H 
        starosta               místostarosta  
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