
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 02 
Městského zastupitelstva  

ze dne 21.02.2000 

 

Přítomní členové MZ:  Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, p.Zezulka 
                                        ing.Rýc, p.Macko, , p.Juránek, , MUDr.Bartáková, ing. Šašek, 

ing.Dostálek, p.Škarka, ing.Nedbal, ing. Strnad 
Omluven:  na část jednání ing. Danielová  
Za MěÚ:                        ing. Toman, pí Kubíčková, pí Pecháčková, p. Dobrohruška  
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zpráva z jednání z městské rady 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 
      3.2 Prodej akcií ČSAD a České spořitelny 
      3.3 Vyhláška MZ o hracích přístrojích 
      3.4 Fond rozvoje bydlení 
      3.5 Termíny sběrných dvorů na rok 2000 
      3.6 Výsledky hospodaření za rok 1999 
04. Vstupy poslanců 
 
Starosta ing. Anton Zima před zahájením jednání zopakoval a upřesnil svoje prohlášení 
z minulého MZ, tak aby nedocházelo k jeho špatnému výkladu: 
1.   rozhodnutí ukončit funkci starosty trvá. 
2.  důvodem pro ukončení této funkce je výhradně důvod osobní. 
3. Rezignace bude podána až poté, co budou  uzavřeny (dokončeny) aspoň tyto tři významné 
úkoly: 
- bude přijat rozpočet města na rok 2000 
- budou vyčerpány všechny možnosti k získání finančních prostředků na bílou školu 
- jsou zahájeny tři významné projekty pro rozvoj města (výstavba sportovišť, výstavba 

Králické pevnostní oblasti a vybavení integrovaných obcí. Tyto projekty jsou neseny 
jménem starosty a je potřeba je dostat do takového stadia, kdy tento proces bude nevratný. 

  
1.   Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou ing. Dostálek a p. Macko. 
Zasedání zahájil ing.Zima. S předloženým programem všichni přítomní souhlasili. 
 

2.   Zpráva z jednání městské rady 
Se správami z jednání městské rady seznámil přítomné ing. Toman. 
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3.   HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
 

3.1 Majetkové operace 

      Majetkové operace uvedla pí Kubíčková. 

3.1.1 Prodej bytu č. 2 v čp. 497 v ulici Orlická v k.ú. Králíky MR/2000/006/050  

V souladu se schváleným postupem při prodeji bytů ostatním zájemcům byla zveřejněna 
nabídka prodeje neobsazeného bytu č. 2 v čp. 497 v k.ú. Králíky. Ze tří žadatelů o koupi 
bytu byla ve stanoveném termínu doručena 1 obálka a to od pí Aleny Trlicové , Králíky 
405. Nabídková kupní cena byla stanovena MR dle znaleckého posudku ve výši 261.300,-- 
Kč. Po rozlepení obálky bylo konstatováno, že pí Trlicová nabízí za uvedený byt podstatně 
méně. MR nesouhlasí s prodejem bytu paní Trlicové za cenu, kterou nabízí. 

 
Z diskuse:  
ing. Rýc – věděla paní Trlicová o odhadní ceně? 
pí Kubíčková – ano, cena byla zveřejněna v Králicku i na úřední desce. 
ing. Toman – navrhuji celou nabídku znova opakovat a více zveřejnit, tak aby se mohli 
přihlásit i zájemci z jiných měst. 
ing. Rýc – byt 1+1 i když má 60 m2 je poměrně drahý a může se stát, že se dlouho neprodá. 
ing. Zima – podle vyhlášky se byty samotným nájemníkům a jiným zájemcům prodávají se 
slevou a byty prázdné se prodávají bez slevy.  
ing. Rýc – jak dlouho je tento byt prázdný? 
pí Kubíčková – 3 měsíce. 
ing. Toman – jsou v Králíkách podobné byty, které byly dražší o více jak 100 tis Kč než ten 
náš  a prodaly se. 
ing. Nedbal – bylo by lepší nabídnout byt přes realitní kancelář. 
ing. Zima – v loňském roce se z Králík vystěhovalo o 8 lidí více než přistěhovalo. Proto 
bychom měli byty nabízet i mimokrálickým lidem, tak aby sem přišli noví obyvatelé. 
ing. Dostálek – pokud se byt neprodá, může se dát k dispozici bytové komisi.  
 
Usnesení MZ/2000/02/008 
MZ nesouhlasí s prodejem bytu č. 2 v čp. 497 paní Aleně Trlicové za kupní cenu, kterou 
nabízí. Ukládá MO zopakovat zveřejnění nabídky prodeje. 
Hlasování: 
14:0:0 

3.1.2 Prodej nemovitosti čp. 119 na st.p.č. 162, st.p.č. 162 a p.p.č. 403/2 v k.ú. Dolní Hedeč 

V souladu se schváleným postupem při prodeji bytů a domů ostatním zájemcům byla 
zveřejněna nabídka prodeje nemovitosti čp. 119 v k.ú. Dolní Hedeč obsazené nájemníkem. 
Ze tří žadatelů o koupi bytu byly ve stanoveném termínu doručeny 2 obálky a to od paní 
Marie Kosukové, Dolní Hedeč 62 a od pana Jana Vrábela, Dolní Hedeč 85. Nabídková 
kupní cena byla stanovena ve výši 185.000,-- Kč. Po rozlepení obálek bylo konstatováno, 
že nejvyšší nabídka je 305.000,-- Kč od pana Jana Vrábela, Dolní Hedeč 85. 

 
Z diskuse: 
pí Ettelová – z výše nabídek je jasné, že se dům může tomuto zájemci prodat. 
ing. Šašek – samozřejmě zvítězí vyšší cena, ale jak budeme postupovat pokud nedojde 
k podpisu kupní smlouvy.  
ing. Zima – můžeme postupovat dvěma způsoby: 
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1)   nabídnout byt druhému v pořadí 
         2)  můžeme se rozhodnout pro novou soutěž  
p. Juránek – druhý zájemce nabízel otevření prodejny, má pan Vrábel stejný úmysl? 
p. Vrábel – pro nás je prioritou byt, v budoucnu lze možná uvažovat i o prodejně.  
ing. Zima – víte o tom, že pokud budete chtít se do domu nastěhovat musíte nabídnout 
stávajícímu nájemci jiné bydlení? Město jim byt nedá. 
p. Vrábel – ano, ale myslím si že nájemníci jednou odejdou. 
ing. Nedbal – máte zajištěné finanční prostředky na nákup domu? 
p. Vrábel – ano, máme. 
 
Usnesení MZ/2000/02/009 
MZ schvaluje prodej nemovitosti čp. 119 na st.p.č. 162, st.p.č. 162 a p.p.č. 403/2 vše 
v k.ú. Dolní Hedeč panu Janu Vrábelovi, Dolní Hedeč  85 za kupní cenu 305.000,-- Kč. 
Hlasování: 
13:1:0 
 
3.1.3 Prodej spoluvlastnického podílu 24/100 nemovitosti čp. 375 na st.p.č. 403/2 a st.p.č. 
403/2 v k.ú. Králíky 

O koupi tohoto spoluvlastnického podílu požádali manželé Habivští, Králíky 375, kteří 
mají jako spoluvlastníci dle OZ předkupní právo, ostatní spoluvlastníci souhlasí 
s prodejem. MR souhlasí s prodejem za původní kupní cenu navýšenou o stanovenou míru 
inflace za rok 1998. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Z diskuse:  
ing. Zima – je to byt kde bydlí pí Dostálová, která nezaplatila druhou část kupní ceny. Proto 
bylo soudem uznáno, že smlouva je od samého počátku neplatná a byt se podle zákona nabízí 
spoluvlastníkům. 
p. Škarka – lze říci jaká by byla cena bez nájemníka? 
pí Kubíčková – v tomto případě by byla stanovena nová odhadní cena. 
ing. Dostálek – není důvod proč by město mělo mít jeden byt v tomto domě, proto navrhuje 
byt prodat. 
 
Usnesení MZ/2000/02/010 
MZ schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 24/100 nemovitosti čp. 375 na 
st.p.č. 403/2 a st.p.č. 403/2 v k.ú. Králíky manželům Věře a Josefu Habivským, Králíky 
375. 
Hlasování: 
14:0:0 

3.1.4 Prodej pozemků p.p.č. 1271/3 a p.p.č. 1271/4 v k.ú. Horní Lipka 

O koupi pozemku p.p.č. 1271/3 požádali manželé Barnetovi, Králíky 659 a o koupi 
pozemku p.p.č. 1271/4 požádal pan Málek, Dolní Orlice 60 za účelem přístupu na vlastní 
pozemky. MR s prodejem souhlasila, záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

Usnesení MZ/2000/02/011 
MZ schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1271/3 v k.ú. Horní Lipka manželům Libuši a 
Drahoslavu Barnetovým, Králíky 659. 
Hlasování: 
14:0:0 
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Usnesení MZ/2000/02/012 
MZ schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1271/4 v k.ú. Horní Lipka panu Karlu Málkovi, 
Dolní Orlice 60. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.5 Prodej nemovitosti čp. 137 na st.p.č. 177 a st.p.č. 177 v k.ú. Horní Lipka 

Jedná se o majetkoprávní vypořádání nemovitostí užívaných Mysliveckým sdružením Pod 
Klapáčem, tj. převod nemovitostí za symbolickou 1,-- Kč povýšenou o veškeré náklady 
spojené s převodem. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/2000/02/013 
MZ schvaluje prodej nemovitosti čp. 137 na st.p.č. 177 a st.p.č. 177 v k.ú. Horní Lipka 
za symbolickou 1,-- Kč povýšenou o veškeré náklady spojené s převodem Mysliveckému 
sdružení Pod Klapáčem, Králíky. 
Hlasování: 
15:0:0 
 

3.1.6 Prodej pozemku st.p.č. 49 v k.ú. Dolní Hedeč 

O koupi pozemku požádal pan Miroslav Balšánek, Králíky 660. Jedná se o pozemek u 
nemovitosti, kterou žadatel vlastní. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/2000/02/014 
MZ schvaluje prodej pozemku st.p.č. 49 v k.ú. Dolní Hedeč panu Miroslavu Balšánkovi, 
Králíky 660. 
Hlasování: 
15:0:0 
 

3.1.7 Prodej části p.p.č. 1541 v k.ú. Dolní Boříkovice 

O koupi části pozemku požádali spoluvlastníci nemovitosti za účelem zabezpečení 
příjezdu k této nemovitosti. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/2000/02/015 
MZ schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1541 v k.ú. Dolní Boříkovice panu Ladislavu 
Vlasákovi, Praha 10 a paní Ing. Libuši Zachové, Praha 9. 
Hlasování: 
15:0:0 

 

 

3.1.8 Prodej pozemků st.p.č. 858/1 a st.p.č. 859/1 v k.ú. Králíky 

Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků a garáží v Plynárenské ulici. O koupi 
pozemku st.p.č. 858/1 požádal pan Josef Zahálka, Červená Voda 278 a o koupi pozemku 
st.p.č. 859/1 požádal pan David Vondráček, Králíky 483. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn. 
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Usnesení MZ/2000/02/016 
MZ schvaluje prodej pozemku st.p.č. 858/1 v k.ú. Králíky panu Josefu Zahálkovi, 
Červená Voda 278. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
Usnesení MZ/2000/02/017 
MZ schvaluje prodej pozemku st.p.č. 859/1 v k.ú. Králíky panu Davidu Vondráčkovi, 
Králíky 483. 
Hlasování: 
15:0:0 

 

3.1.9  Prodej bytových domů dle zákona č. 72/1994 Sb. 
MO předkládá ke schválení prodeje jednotlivých bytů podle zákona č. 72/1994 Sb. v 
těchto bytových domech podle ustanovení Směrnice Města Králíky o prodeji bytových 
domů (článek 4, odst. 1 Omezující podmínky prodeje): 

- bytový dům čp. 7, Hluboká    3 b.j. 2+1, 1 b.j. 1+0 
- bytový dům čp. 8, Hluboká    2 b.j. 2+1, 1 b.j. 1+1 
- bytový dům čp. 146, Pivovarská   4 b.j. 2+1 
- bytový dům čp. 268, Hluboká    2 b.j. 3+1, 1 b.j. 1+1 
- bytový dům čp. 332, Valdštejnova   2 b.j. 2+1, 1 b.j. 4+1, 1 b.j. 0+1 
- bytový dům čp. 400, U Zastávky   2 b.j. 1+1, 1 b.j. 3+1 

 
Z diskuse:  
ing. Dostálek – proč schvalujeme seznam domů k prodeji když jsme jej už jednou schválili? 
pí Kubíčková – neschvaluje se seznam domů, ale způsob prodeje těchto domů, tj. podle 
zákona č.72/1994 Sb. 
pí Ettelová – je dobře, že majetkovému odboru se daří v takovém tempu prodávat byty. 
 
 
Usnesení MZ/2000/02/018 
MZ schvaluje prodej jednotlivých bytů podle zákona č. 72/1994 Sb. v domě čp. 7, 8 a 268 
v ulici Hluboká, čp. 146 v ulici Pivovarská, čp. 332 v ulici Valdštejnova a čp. 400 v ulici 
U Zastávky vše v k. ú. Králíky. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
3.1.10 Prodej nemovitosti čp. 447 na st.p.č. 593, st.p.č. 593 a p.p.č. 651/14 v k.ú. Králíky 

Realitní kancelář Stavoinvesta Ústí nad Orlicí sdělila MO vážného zájemce o koupi výše 
uvedených nemovitostí. Nemovitosti Město Králíky nabízí již delší dobu za nabídkovou 
kupní cenu ve výši 950.000,-- Kč. O koupi nemovitostí požádali manželé Zimovi, Králíky 
816. 

 
Z diskuse:  
pí Ettelová – je dobře, že i když starosta odchází ze své funkce, neodchází z Králík. 
ing. Danielová – souhlasí s prodejem, protože po dlouhé době se našel zájemce o tuto 
nemovitost. 
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ing. Rýc – jak se stanovila výše ceny. 
ing. Zima – je to nabídková cena za kterou tuto nemovitost nabízí realitní kancelář již více 
než rok. 
ing. Dostálek – za tuto cenu se našel jediný zájemce, takže se může dům prodat. 
pí Ettelová – zájemci byli, ale nabízeli podstatně nižší částku.  
 
Usnesení MZ/2000/02/019 
MZ schvaluje prodej nemovitosti čp. 447 na st.p.č. 593, st.p.č. 593 a p.p.č. 651/14 v k.ú. 
Králíky manželům Vlastě a Antonu Zimovým, Králíky 816. 
Hlasování: 
14:1:0 

 

3.1.11 Záměr prodeje nemovitosti čp. 108 na st.p.č. 286 v k.ú. Dolní Boříkovice 
MR/2000/006/051 

Nájemce ukončil provozování kavárny v uvedené nemovitosti a MO navrhuje nabízet 
nemovitost k prodeji. MR souhlasí s prodejem a stanovila nabídkovou kupní cenu ve výši 
165.000,-- Kč. 

 
Z diskuse:  
ing. Dostálek – patří pozemek městu a je počítáno s jinou místností pro potřeby voleb a 
podobných akcí? 
pí Kubíčková – pozemek nepatří městu a je tam ještě bývalá knihovna a úřadovna obecního 
úřadu a hasičárna. 
ing. Zima – v Boříkovicích je několik veřejných místností, proto není možné držet tuto 
budovu jen pro potřeby voleb. Pro tyto akce lze zajistit jiné prostory.   
p. Juránek – podnikat na vesnici je v současné době velice těžké, možná by bylo vhodné 
vedle prodeje nabídnout i pronájem této místnosti. 
MUDr. Bartáková – v horní části Boříkovic je otevřena nová restaurace a asi těžko se na 
vesnici dvě uživí. 
p. Macko – už byl projeven zájem o tuto nemovitost? 
pí Kubíčková – zatím se žádný zájemce neobjevil. 
 
Usnesení MZ/2000/02/020 
MZ schvaluje záměr pronájmu nebo prodeje nemovitosti čp. 108 na st.p.č. 286 v k.ú. 
Dolní Boříkovice a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
14:0:1 
 

3.1.12 Restituční nárok pana Václava Berana, Prostřední Lipka 72 

Pan Václav Beran jako oprávněná osoba uplatnil dne 16.12.1992 nárok na vydání 
nemovitostí. Předmětné nemovitosti byly převedeny do vlastnictví státu formou prohlášení 
o vzdání se přídělu nemovitostí v roce 1958, které bylo učiněno pod nátlakem. Pan Beran 
předložil dne 02.11.1995 MěÚ výzvu k vydání nemovitostí uvedených na přídělu č. 35. 
MR na svém zasedání dne 6.11.1995 souhlasila s vydáním pozemků. Okresní pozemkový 
úřad na základě podání Města Králíky ze dne 13.11.1995 a ze dne 05.12.1995 rozhodl, že 
pan Beran není vlastníkem nemovitostí zapsaných na LV 1 - p.č. PK 966/1 (louka) o 
výměře 6725 m2, 1537/1 (ost.plocha) o výměře 216 m2, 971/1 (louka) o výměře 4813 m2, 
972/1 (role) o výměře 43345 m2 a 984 (pastvina) o výměře 5663 m2 v k.ú. Dolní 
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Boříkovice, jelikož nelze vyhotovit identifikaci těchto parcel z důvodu nedokončeného 
přídělového řízení, což je překážkou pro vydání. Byl odkázán na PF o vydání náhradních 
pozemků. Pokud Město Králíky neuplatní na výše uvedené pozemky převod podle zák.č. 
172/1991 Sb. a souhlasí s převodem pozemků na PF, budou tyto pozemky oprávněné 
osobě vydány. MR souhlasí s tímto postupem. 

 
Usnesení MZ/2000/02/021 
MZ schvaluje převod předmětných pozemků na PF ČR na základě souhlasného 
prohlášení. Město Králíky nebude na uvedené pozemky uplatňovat převod dle zák. č. 
172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí. 
Hlasování: 
15:0:0 

 
 
3.1.13 Žádost o snížení nájemného v prodejně potravin v k.ú. Dolní Boříkovice 
MZ/1999/01/017 

MZ na svém zasedání dne 18.01.1999 schválilo snížení nájemného v prodejně potravin 
v Dolních Boříkovicích o 40% po dobu jednoho roku. Paní Radmila Šveráková požádala o 
prodloužení dodatku k nájemní smlouvě týkající se snížení nájemného, jelikož se finanční 
situace prodejny do dnešního dne nezlepšila. Původní výše nájemného činí 2.170,-- 
Kč/měsíc, snížené nájemné činí 1.302,-- Kč/měsíc. MR souhlasí s prodloužením stávající 
výše nájemného. 

 
 
Usnesení MZ/2000/02/022 
MZ souhlasí s prodloužením stávající výše nájemného sníženého o 40% z původní výše 
v prodejně potravin v k.ú. Dolní Boříkovice na dobu neurčitou. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
3.1.14 Nákup pozemků p.p.č. 1451/8 a p.p.č. 1451/9 v k.ú. Králíky 

Dne 7.4.1997 požádalo Město Králíky o koupi pozemku p.p.č. 1451/3 v k.ú. Králíky od 
ČR-Okresního úřadu Ústí nad Orlicí z důvodu zajištění výstavby ČOV. Od původní 
parcely č. 1451/3 byly GP ze dne 15.10.1997(zaměření cesty) odděleny dva díly a 
označeny jako výše uvedené pozemky o celkové výměře 303 m2. Nově vzniklé parcely 
nebyly obsaženy v uzavřené kupní smlouvě. MR souhlasí s nákupem pozemků. 

 
Usnesení MZ/2000/02/023 
MZ schvaluje nákup pozemků p.p.č. 1451/8 a p.p.č. 1451/9 v k.ú. Králíky od ČR-
Okresního úřadu Ústí nad Orlicí. 
Hlasování: 
15:0:0 
 

3.1.15 Pronájem pozemků p.č. PK - 490, 491, 494/1, 496 a 498 v k.ú. Dolní Boříkovice 

O pronájem pozemků o celkové výměře 49.595 m2 k zemědělskému využití požádal pan 
Jaroslav Ptáčník, Jablonné nad Orlicí 394. Jedná se o pozemky nevyužívané, navrhovaný 
pronájem 1.488,-- Kč/rok. 
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Usnesení MZ/2000/02/024 
MZ schvaluje pronájem pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 490, 491, 494/1, 496 a 
498 v k.ú. Dolní Boříkovice panu Jaroslavu Práčníkovi, Jablonné nad Orlicí 394 
k zemědělským účelům. 
Hlasování: 
15:0:0 
 

      3.2 Prodej akcií ČSAD a České spořitelny 

Bod uvedl ing. Zima. 
Tento bod jsme navrhli na program MZ, protože jsme se domnívali, že budeme moci o 
prodeji akcií na tomto MZ rozhodnout. V ČSAD dochází ke změně podoby akcií ze 
zaknihovaných akcií na akcie listinné. ČSAD nám nabídlo odkoupení jedné akcie za 180,- 
Kč.  
V případě České spořitelny se zase změnila situace tím, že se celý tento bankovní dům prodal 
zahraničnímu partnerovi a neví se jak naloží s těžko vymahatelnými pohledávkami. Zároveň 
však přišla nabídka od společnosti sdružující města vlastnící akcie ČS o ”opečovávání” našich 
akcií a jejich prodej v nejvýhodnější době. Za tuto službu však musíme zaplatit. Ekonomy je 
zatím doporučeno s prodejem akcií České spořitelny počkat.  
 
Z diskuse:  
ing. Dostálek – kolik máme akcií ČSAD a České spořitelny? 
ing. Zima – ČSAD máme 107 akcií za nominální hodnotu180,- Kč a České spořitelny 3 200 
akcií za nominální hodnotu 100,- Kč. Protože se však okolo obou firem situace neustále 
vyvíjí, nemusíme ještě dnes rozhodnout o prodeji těchto akcií. 
 
K tomuto bodu MZ nepřijalo žádné usnesení. 
 

3.3 Vyhláška MZ o hracích přístrojích 
Bod uvedl p. Dobrohruška 
Okresnímu úřadu byla zaslána k posouzení novela vyhlášky MZ přijatá v loňském roce. 
V podstatě se jedná o dílčí připomínky, které nemění samotný obsah. Změny se týkají 
především termínů ohlášení začátku provozování přístrojů a uvedení zákonů, podle kterých se 
vyhláška řídí.  
 
Z diskuse:  
p. Juránek – v integrovaných obcích není žádný výherní přístroj, proto doporučuje čl.5 
zjednodušit a nerozlišovat v poplatcích území města a integrované obce. 
ing. Nedbal – toto je vyhláška o místních poplatcích a podle čeho se vybírají správní 
poplatky. 
p.Dobrohruška – správní poplatky jsou stanoveny zákonem. 
 
Usnesení MZ/2000/02/025 
MZ schvaluje vyhlášku č.2/2000 o místních poplatcích za provozovaný výherní hrací 
přístroj s navrženou změnou s účinností od 1.3.2000. Zároveň ruší vyhlášku č. 16 
platnou od 1.4.1999. 
Hlasování: 
15:0:0 
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3.4 Fond rozvoje bydlení 
Bod uvedl ing. Tóth. 
Koncem loňského roku jsme přijali vyhlášku s dodatkem č.1, ve kterém se uvádí, že žadatelé 
o půjčku z Fondu rozvoje bydlení se mají přihlásit do konce ledna roku 2000. Do tohoto 
termínu se přihlásilo celkem 7 žadatelů, kteří žádají o celkovou částku 280 tis. Kč. K 
11.2.2000 bylo na účtu FRB 744.127,- Kč a podle vyhlášky můžeme rozdělit 75% z této 
částky, tj. 558.096,- Kč. V tomto případě by nám na účtu zůstalo k použití min. 278 096,- Kč. 
Jsou pouze dvě možnosti, jak s těmito prostředky naložit: 
1. prodloužit termín na podání žádostí o půjčku z FRB 
2. ponechat peníze na účtu pro příští rok  
 
Z diskuse:  
p. Juránek – navrhuje změnu vyhlášky v bodě počátek splácení půjčky. Lepší by bylo začít 
splácet hned po obdržení půjčky, než čekat do ledna následujícího roku. 
ing. Tóth – tento bod byl jedním z nejdůležitějších při diskusi nad vyhláškou v minulém roce. 
Není možné dělat změny tam kde se MZ před několika měsíci usneslo nad jejím zněním. 
Znamenalo by to, že by se nově započala celá procedura schvalování i s poměrně dlouhými 
termíny a vyhláška by začala platit někdy v létě. 
ing. Zima –my letos musíme půjčit lidem peníze i za cenu toho, že je začnou splácet až 
v lednu. Nelze je po této proceduře půjčit až v polovině roku, kdy je nejvhodnější doba na 
stavební práce. 
ing. Tóth – podle vyhlášky není ani možné vyhovět již podaným žádostem a pro ostatní 
prodloužit termín, protože musíme všechny žádosti vyhodnotit najednou. 
p. Juránek – je třeba prodloužený termín zveřejnit i na vesnicích, nejlépe na letáčku. 
ing. Dostálek – je omezeno poskytnutí půjček občanům, kteří ji už v minulosti dostali? 
Neměli bychom oslovit i tyto občany? 
ing. Tóth – je tam omezení pouze v tom, že se nesmí poskytnout na jeden účel na stejný dům. 
 
Usnesení MZ/2000/02/026 
MZ schvaluje změny v dodatku č.1 vyhlášky 1/2000 o vytvoření a použití účelových 
prostředků ”Fondu rozvoje bydlení” 
v bodě 1) žádosti musí být odevzdány na MÚ nejpozději do 15.3.2000 
v bodě 2) výběrová komise vyhodnotí podané žádosti  a předloží na jednání MZ 20.3. 
Současně ukládáme MÚ zveřejnit prodloužený termín formou letáku, který se doručí do 
každé domácnosti. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
 

3.5 Termíny sběrných dvorů na rok 2000 
Bod uvedl p. Knettig 
Technické služby budou, tak jako v předcházejících letech, i letos organizovat sběrné dvory 
pro město a integrované obce. Provozní doba recyklačního dvora v areálu TS bude po 
zkušenostech zachována ve stejném rozsahu jako v loni. 
 
Z diskuse:  
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ing. Zima – tak jako se velmi osvědčil den harampádí, možná by stálo za zvážení 
zorganizovat na jaře jarní úklid města. Mělo by to probíhat za pomoci TS. Občané by uklidili 
nejen kolem svého domu. Datum konání jarního úklidu by vyhlásily TS. 
p. Juránek – pro občany vesnic není jasné zda musí odvést odpad na uvedená stanoviště 
nebo k silnici. Bylo by vhodnější stanoviště neuvádět a ponechat pouze pojezd po vesnici. 
p. Knettig – stanoviště nebylo určeno proto, že tam bude stát kontejner, ale že je možnost tam 
odvést odpady na hromadu. Samozřejmě, že je lze zrušit. 
 
Usnesení MZ/2000/02/027 
MZ schvaluje novelu přílohy č.2 vyhlášky č.10 – Termíny sběrných dvorů, recyklačního 
dvora TS a mobilních sběrných dvorů v roce 2000. Současně MZ vyhlašuje Den jarního 
úklidu ve městě Králíky na sobotu 25.3.2000.   
Hlasování: 
15:0:0 
 
 

3.6 Výsledky hospodaření za rok 1999 
Bod uvedl ing. Zima 
Součástí tohoto bodu bude i přijetí usnesení o rozpočtovém provizoriu na rok 2000, které bylo 
na minulém MZ projednáno.  
Co se týká výsledku hospodaření za rok 1999 byl v loňském roce přijat rozpočet města, který 
se v průběhu roku vyvíjel. Byla přijata různá rozpočtová opatření na zvýšené vyplácené 
částky v sociálních dávkách, přišly dotace na bílou školu, byly prodány akcie apod. Bez 
problémů byla struktura příjmů v kapitolách Daňové příjmy, Nedaňové příjmy a Přijaté 
dotace. Problém je pouze v kapitole Kapitálové příjmy, které se nenaplnily o 7 mil. Kč a to 
proto, že se nám nepodařilo prodat plánované nemovitosti. Druhý problém spočívá v tom, že 
nám ve třetím čtení státního rozpočtu byla vyškrtnuta zbývající slíbená dotace na dostavbu 
bílé školy ve výši 10 mil Kč a v neposlední řadě byla několikanásobně překročena částka na 
rekonstrukci ZUŠ. To jsou hlavní důvody, proč krátkodobě musíme použít prostředky 
z prodeje akcií. Na druhou stranu již máme strukturálně zajištěny kapitálové příjmy pro 
letošní rok, které jsme měli dostat již loni. Je to především doplatek za prodej akcií, doplatek 
za vybudování ČOV, schválený hypoteční úvěr a reálný prodej nemovitostí.    
Pokud se budeme zabývat naplňováním příjmů v ostatních kapitolách, tak tam k žádným 
zásadním problémům nedocházelo. Správní a místní poplatky a daně a i nedaňové příjmy byly 
vybírány podle předpokladu.  
 
Z diskuse:  
ing. Nedbal – máme ještě šanci, že dostaneme zbývající dotaci na bílou školu? 
ing. Zima – ano, ta naděje tady ještě existuje. Buďto vrátíme požadavek v rámci individuální 
dotace do dalšího čtení státního rozpočtu, anebo existuje fond s částkou 320 mil Kč na 
nedodělané akce ve školství, na který bychom mohli dosáhnout. 
ing. Nedbal – kolik ještě máme závazků, které nebyly uhrazeny do konce roku.    
ing. Zima – jsou to dva závazky a jsou ve výši právě těchto téměř 10 mil Kč a jsou na 
dostavbu bílé školy a rekonstrukci ZUŠ. 
ing. Dostálek – je představa, které nemovitosti a v jaké výši budou letos prodány? 
ing. Zima – první odhad je samozřejmě vypracován a bude to za necelé 4 mil Kč bez 
Městského dvora, který je již vyvázán ze zástavy a může se prodat bez jakýchkoli podmínek. 
ing. Danielová – v položce opravy a udržování JIMEX se překročila částka o více než 1,5 mil 
Kč a v položce příspěvek města na č.p. 660 je částka 6,8 mil což je 2x více než bylo 
plánováno. 
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ing. Zima – prostředky od firmy JIMEX byly použity na nástavbu č.p.660 k rekonstrukci 
kotelny, vybudování stoupaček apod. Zároveň není naplněna položka investice ve výši 2,0 mil 
Kč. V částce 6,8 mil Kč (příspěvek města) je zahrnuto i předplacení nájemného od nájemníků. 
 
Usnesení MZ/2000/02/028 
MZ schvaluje rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2000. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
Usnesení MZ/2000/02/029 
MZ projednalo výsledky hospodaření za rok 1999 a ukládá je zveřejnit. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
4. Vstupy poslanců 
 
ing. Zima  
– navštívili nás zástupci města Hanušovice jejichž území bylo velmi silně zasaženo záplavami 
v roce 1997. Aby se daly zmírnit následky případných dalších záplav je předložen, kromě 
úvah o vybudování přehrady na řece Moravě u Hanušovic, i zpracovávaný projekt na 
vybudování poldrů. Jsou to malé suché hráze, které by se postavily na řece Moravě a dva 
z nich by zasahovaly i na katastrální území Králík. Proto bylo založeno sdružení, které má za 
účel posoudit a zařídit u státní správy finanční prostředky na výstavbu poldrů. Abychom 
mohli vstoupit do tohoto sdružení je potřeba k němu přijmout usnesení.   
 
Usnesení MZ/2000/02/030 
MZ souhlasí s přistoupením města Králíky do sdružení mikroregionu Hanušovice. 
Hlasování: 
15:0:0 
  
- firma zabývající se kabelovými rozvody nabízí vybudovat v centru města a v ulici 
V Bytovkách kabelové rozvody jak pro příjem kabelové televize, tak pro přenos informací a 
dat. V případě, že by se našlo dostatek zájemců o připojení na kabelové rozvody nabízí tato 
firma vybudování hlavních kabelových rozvodů vedoucích z České Třebové a Ústí nad Orlicí. 
ing. Šašek – zhodnotil průběh Tradičního králického karnevalu jako velmi zdařilý. Až na 
malou potyčku v baru ”Rabbit” nebyly závažnější problémy.  
ing. Rýc – občané si stěžovali, že minulé číslo Králicka bylo málo rozsáhlé. 
  

Z diskuse:  
ing. Nedbal – v zápise z MZ se neuvádí přesně všechny citace diskutujících. 
ing. Zima – ze zákona nejsme povinni provádět stenografické zápisy. Ty se provádějí 
pouze v parlamentu a jsou velice obsáhlé. I v našem případě by stenografický zápis zabral 
velké množství stránek.  
ing. Danielová – příspěvky některých zastupitelů jsou pouze o tom, aby se formou zápisu 
z Králicka zviditelnili. K tomuto účelu však zápisy nejsou určeny. 
ing. Tóth – v současné době jsou zápisy prováděny tak, aby vystihovaly obsah a myšlenku 
příspěvku v diskusi.  
ing. Zima – každý má na rozsah zápisu jiný názor a každý má v něčem pravdu. Proto bude 
vhodnější tento bod zařadit na příští jednání MZ. 
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p. Juránek – nabídl pomoc  komise pro integrované obce s rozšiřováním informací na 
vesnicích. 
ing. Toman – tlumočil žádost Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Ústí nad 
Orlicí o projednání statutu silničního hraničního přechodu Dolní Lipka – Boboszów. 

ing. Zima – usnesení o statutu silničního hraničního přechodu v Dolní Lipce bylo na MZ 
přijato v lednu 1998. Toto usnesení je potřeba zpřesnit a doplnit tak, aby mohlo být 
podpůrným dokladem při jednáních na Ředitelství cel. V současnosti je projednáván 
územní plán VÚP Ústí nad Orlicí a urbanistická studie Pardubického kraje kde je 
vyznačena významná silnice I/43 pokračující dále do Polska. Jak tato silnice tak i zvýšení 
statutu hraničního přechodu bude mít za následek ekonomické oživení celého regionu 
Králicka.  
 

Usnesení MZ/2000/02/031 
MZ souhlasí se statutem hraničního silničního přechodu Dolní lipka – Boboszów tak, že 
celková povolená tonáž bude 12 tun pro vozidla ze všech států světa a vozidla 
projednaná v okresech Ústí nad orlicí, Svitavy a Rychnov nad Kněžnou budou moci 
používat přechod bez omezení maximální tonáže. 
Hlasování: 
14:1:0 
 
Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
  
zapsal L.Tóth  

 
 
ověření zápisu: 
 
ing. Dostálek            ……………………………. 
 
 
p. Macko   ……………………………. 
 
 
 
 
 
Ing. Anton  Z I M A       Ing. Ladislav  T Ó T H 
        starosta               zástupce starosty  
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