
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 14 
Městského zastupitelstva  

ze dne 20.12.1999 

 

Přítomní členové MZ:  Ing. Zima, Ing. Tóth, Ing. Strnad, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, 
                                        ing.Rýc, p.Macko, ing. Danielová, p.Juránek, ing.Nedbal, 

MUDr.Bartáková, ing. Šašek, ing.Dostálek, p.Škarka 
Omluven:  p.Zezulka, 
Za MěÚ:                         ing. Toman, pí Kubíčková,  
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zpráva z jednání z městské rady 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace 
      3.2 Stav hospodaření za rok 1999  
      3.3 Novela vyhlášky Fondu rozvoje bydlení 
      3.4 Zřízení příspěvkové organizace – školní jídelny   
04. Vstupy poslanců 
 
Před zahájením jednání uctili poslanci památku pana Josefa Klohny minutou ticha. Po té 
složil do rukou starosty slib nový poslanec pan Jan Škarka.  
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

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

  
 02. Zpráva z jednání městské rady 

Se správami z jednání městské rady seznámil přítomné ing. Toman 
 

. 03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
3.1 Majetkové operace 
Majetkové operace uvedla pí Kubíčková. 

     3.1.1 Prodej pozemku p.p.č. 1292 a st.p.č. 215 v k.ú. Dolní Boříkovice 
O koupi pozemků požádal pan Radek Seidl, Dolní Boříkovice 119 za účelem zřízení 
zahrady u rodinného domku. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/1999/14/144 
MZ schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1292 a st.p.č. 215 v k.ú. Dolní Boříkovice panu 
Radku Seidlovi, Dolní Boříkovice 119. 
Hlasování: 
14:0:0 
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3.1.2 Prodej pozemku p.p.č. 1097/1 v k.ú. Heřmanice 

O koupi pozemku požádal pan Miroslav Štaigl, Králíky 24 za účelem zemědělské 
prvovýroby. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/1999/14/145 
MZ schvaluje prodej pozemku p. p.č. 1097/1 v k.ú. Heřmanice panu Miroslavu Štaiglovi, 
Králíky 24. 
Hlasování: 
13:1:0 

     3.1.3 Prodej pozemků p.p.č. 2074/24, 2074/28 a 2074/29 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemků požádali manželé Krejčovi, Králíky 37, které je užívají jako zahradu a 
pozemky jsou oplocené. Dle rozhodnutí MR se geometricky oddělí část pozemku potřebná 
pro stavbu chodníku a formou směny se vypořádá část pozemku patřící Krejčovým. Do 
vzájemné směny pozemků bude zakalkulována část ceny přeložení plotu příslušející k těm 
pozemkům, které jsou předmětem směny. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/1999/14/146 
MZ schvaluje směnu pozemků části p.p.č. 387/1 v k.ú. Králíky ve vlastnictví manželů 
Josefa a Hany Krejčových a p.p.č. 2074/28, části p.p.č. 2074/24a části p.p.č. 2074/29 
v k.ú. Králíky ve vlastnictví Města Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 

     3.1.4 Prodej části pozemku p.p.č. 756/2 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku požádal pan Miroslav Skala ml., Králíky 679 za účelem zřízení zahrady. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn.  

 
Usnesení MZ/1999/14/147 
MZ schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 756/2 v k.ú. Králíky (nově označena jako 
p.p.č. 756/5) panu Miroslavu Skalovi ml., Králíky 679. 
Hlasování: 
13:1:0 

 

     3.1.5 Prodej pozemku st.p.č. 363/2 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku požádali manželé Hešovi, Králíky 318 za účelem zřízení zahrady. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/1999/14/148 
MZ schvaluje prodej pozemku st.p.č. 363/2 v k.ú. Králíky manželům Jance a Petru 
Hešovým, Králíky 318. 
Hlasování: 
14:0:0 
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3.1.6 Prodej části pozemku p.p.č. 492/1 v k.ú. Králíky 

O koupi části pozemku požádali manželé Zerzánovi, Králíky 891 za účelem zřízení 
příjezdové komunikace ke garáži. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/1999/14/149 
MZ schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 492/1 v k.ú. Králíky (nově označena jako 
p.p.č. 492/22) manželům Olze a Miroslavu Zerzánovým, Králíky 891 
Hlasování: 
14:0:0 

 
     3.1.7 Prodej pozemků 494/1 a 507/1 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemků požádal pan Miroslav Zerzán ml., Králíky 891 za účelem výstavby 
rodinného domku. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/1999/14/150 
MZ schvaluje prodej pozemků p.p.č. 494/1 a p.p.č. 507/1 v k.ú. Králíky panu Miroslavu 
Zerzánovi ml., Králíky 891. 
Hlasování: 
14:0:0 

 3.1.8 Záměr prodeje pozemku 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. Žadatelé si mezi sebou provádí majetkoprávní vypořádání okolních pozemků a 
po zhotovení GP zjistili, že výše uvedené parcely jsou ve vlastnictví Města Králíky. Odbor 
VTSM souhlasí s prodejem, navrhovaná cena 30,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
nemovitostí. MR s prodejem souhlasila. 

 
Usnesení MZ/1999/14/151 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 1271/3 a p.p.č. 1271/4 v k.ú. Horní Lipka a 
ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
14:0:0 

 

 3.1.9 Záměr prodeje nemovitosti čp. 137 na st.p.č. 177 a st.p.č. 177 v k.ú. Horní Lipka 

    Předseda MS pan Brůna se obrátil na MO s žádostí o majetkoprávní vypořádání 
nemovitostí. Tehdejší MNV Horní Lipka v roce 1969 převedl na základě HS pozemek na 
ONV Ústí nad Orlicí a ten zřídil MS Pod Klapáčem trvalé užívání pozemku. Nemovitost 
čp. 137 měla být převedena hospodářskou smlouvu MNV Horní Lipka na MS, bohužel tak 
nebylo učiněno. Uvedená nemovitost v současné době v evidenci KN neexistuje. Jelikož se 
jedná o historický majetek obce, tak na základě notářského zápisu nechá MO nemovitost 
zapsat na LV Města Králíky a zároveň OÚ Ústí nad Orlicí na základě souhlasného 
prohlášení převede stavební pozemek na Město Králíky. MO navrhuje převést nemovitosti 
na MS Pod Klapáčem za symbolickou 1,-- Kč povýšenou o veškeré náklady spojené 
s převodem. MR s tímto postupem souhlasí. 
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Usnesení MZ/1999/14/152 
MZ schvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 137 na st.p.č. 177 a st.p.č. 177 v k.ú. Horní 
Lipka a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
14:0:0 

 3.1.10 Záměr prodeje pozemků st.p.č. 858/1 a 859/1 v k.ú. Králíky 

O koupi pozemku st.p.č. 858/1 požádal pan Josef Zahálka, Červená Voda 278 a st.p.č. 
859/1 požádal pan David Vondráček, Králíky 483. Jedná se o pozemky zastavěné garážemi 
v Plynárenské ulici.  Navrhovaná cena 100,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, MR 
souhlasí s prodejem. 

 
Z diskuse:  
ing.Šašek – znamená to, že pozemek pod garáží prodáme jinému zájemci než je stavba garáže  
pí Kubíčková – lze to tak zjednodušeně říci 
ing.Zima – je to případ poněkud složitější než bývají ostatní prodeje garáží, ale postupnými 
kroky se musíme dostat k majetkovému napravení mezi vlastníky 
 
Usnesení MZ/1999/14/153 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 858/1 a 859/1 v k.ú. Králíky a ukládá 
záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
14:0:0 

 

3.1.11 Záměr prodeje pozemků st.p.č. 49/1 a p.p.č. 255 v k.ú. Dolní Hedeč 

O koupi nemovitosti st.p.č. 49/1 požádal pan Balšánek, Králíky 660. Jedná se o pozemek u 
nemovitosti, kterou žadatel vlastní, je veden jako zbořeniště, ve skutečnosti je však 
zastavěn stavbou garáže. Také přilehlá p.p.č. 255 je různě využívána (kolny, věšáky apod.) 
žadatelem. Odbor VTSM souhlasí s prodejem st.parcely s přilehlou loukou, navrhovaná 
cena 70,-- Kč/m2 za zastavěnou plochu, 30,-- Kč/m2 za louku. MR souhlasí s prodejem, 
v případě záporného vyjádření žadatele o koupi louky, souhlasí MR s pronájmem. 

 
Usnesení MZ/1999/14/154 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 49/1 a p.p.č. 255 v k.ú. Dolní Hedeč a 
ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
14:0:0 

 

3.1.12 Záměr prodeje spoluvlastnického podílu 24/100 nemovitosti čp. 375 na st.p.č. 403/2 
a   st.p.č. 403/2 v k.ú. Králíky předem známému zájemci 

Na základě rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí se Město Králíky stalo vlastníkem 
výše uvedeného spoluvlastnického podílu (odstoupení od smlouvy mezi Městem Králíky a 
manžely Dostálovými, Králíky 375). O koupi tohoto spoluvlastnického podílu požádali 
manželé Habivští, Králíky 375 (jeden ze spoluvlastníků nemovitosti). Ostatní 
spoluvlastníci souhlasí s tímto prodejem. MR souhlasí s prodejem manželům Habivským, 
Králíky 375 (dle OZ předkupní právo spoluvlastníka).  
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Usnesení MZ/1999/14/155 
MZ schvaluje záměr prodeje spoluvlastnického podílu 24/100 nemovitosti v čp. 375 na 
st.p.č. 403/2 a st.p.č. 403/2 v k.ú. Králíky a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
14:0:0 

 

     3.1.13 Prodej movitého majetku z bývalé LSPP Králíky 

O koupi movitého majetku z bývalé LSPP požádala OZZS Hylváty. Jedná se o HIM - 
defibrilátor a DIM - transformátor k def., otoskop, skříňka na léky. Pořizovací cena 
movitých věcí je celkem 70.730,-- Kč. MR souhlasí s prodejem za kupní cenu ve výši 
znaleckého odhadu, tj. 11.290,-- Kč. 

 
Usnesení MZ/1999/14/156 
MZ schvaluje prodej movitých věcí HIM - defibrilátor a DIM - transformátor k def., 
otoskop, skříňka na léky za kupní cenu 11.290,-- Kč Okresní zdravotnické záchranné 
službě Hylváty 474. 
Hlasování: 
14:0:0 

 

3.1.14 Nabídka na odprodej nemovitosti čp. 815 na st.p.č. 1391/2 v k.ú. Králíky 

     TESLAMP Holešovice, a.s., Praha 7 nabídla Městu Králíky odprodej budovy ubytovny čp. 
815 v Králíkách. Podle vypracovaného znaleckého posudku ze dne 23.09.1999 je cena 
nemovitosti 9.850.180,-- Kč, o ceně jsou však ochotni jednat. MR nedoporučuje MZ koupi 
nemovitosti čp. 815 v k.ú. Králíky. 

 
Usnesení MZ/1999/14/157 
MZ neschvaluje koupi nemovitosti čp. 815 na st..p.č. 1391/2 a st.p.č. 1391/2 v k.ú. 
Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 

     3.1.15 Vzájemné vyrovnání mezi Městem Králíky a manžely Dostálovými, Králíky 375 
Na základě rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí se Město Králíky stalo vlastníkem 
spoluvlastnického podílu ve výši 24/100 domu čp. 375 a st.p.č. 403/2 v k.ú. Králíky 
(žaloba o určení vlastnictví mezi Městem Králíky a manžely Dostálovými, Králíky 375). 
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Z tohoto důvodu se část kupní ceny 
ve výši 34.364,--Kč zaplacené manžely Dostálovými jeví jako neoprávněný majetkový 
prospěch. Zároveň Dostálovi dluží na ušlém nájemném za období duben 1996 až říjen 
1999 částku 23.809,--Kč. Od listopadu 1999 bude Dostálovým vyměřeno nájemné za 
užívání bytu. Majetkový odbor navrhuje vzájemné vyrovnání mezi Městem Králíky a 
manžely Dostálovými tak, že Město Králíky vyplatí částku 10.555,--Kč jako rozdíl 
vzájemných nároků obou stran.   

 
Usnesení MZ/1999/14/158 
MZ schvaluje vzájemné vyrovnání mezi Městem Králíky a manžely Dostálovými, 
Králíky 375 tak, že Město Králíky vyplatí částku 10.555,-- Kč jako rozdíl vzájemných 
nároků obou stran. 
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Hlasování: 
14:0:0 

      

     3.1.16 Vzájemné vyrovnání mezi Městem Králíky a TJ Jiskra Králíky 

Město Králíky se dohodlo s TJ Jiskra Králíky na převodu správy sokolovny čp. 488 a 
přilehlých pozemků - zastavěná plocha a přilehlé volejbalové hřiště na Město Králíky. 
Vlastníkem nemovitosti je Město Králíky, vlastníkem pozemků Okresní úřad Ústí nad 
Orlicí, TJ Jiskra má k pozemkům zřízeno trvalé užívání. 
Vzájemné vyrovnání se týká DIM a HIM ve vlastnictví TJ Jiskra Králíky v celkové 
hodnotě 85.478,-- Kč a pohledávky Města Králíky vůči TJ Jiskra Králíky v celkové výši 
28.541,-- Kč. V důsledku započtení vzájemných pohledávek obou stran vznikla nová 
pohledávka TJ Jiskra Králíky vůči Městu Králíky ve výši 56.937,-- Kč.  

 
Usnesení MZ/1999/14/159 
MZ schvaluje vzájemné vyrovnání mezi Městem Králíky a TJ Jiskra Králíky tak, že 
Město Králíky vyplatí částku 56.937,-- Kč jako rozdíl vzájemných nároků obou stran. 
Hlasování: 
14:0:0 

3.1.17 Vzájemné vyrovnání mezi Městem Králíky a spol. s r.o. STRA-MARK Zlín 
v likvidaci MZ/1999/13/140 
Na základě vzájemných jednání mezi zástupcem společnosti STRA-MARK, s.r.o., Zlín 
v likvidaci a zástupci Města Králíky předkládá MO návrh na vzájemné majetkoprávní 
vypořádání. Vzájemné nároky byly po vzájemné dohodě právních zástupců upraveny 
(promlčení některých nároků, neoprávněné nároky apod.) a doporučují vzájemné finanční 
vyrovnání mezi Městem Králíky a společností STRA-MARK, s.r.o., Zlín tak, že Město 
Králíky vyplatí částku 500.000,-- Kč jako rozdíl vzájemných nároků obou stran. MR 
s takto navrženým vyrovnáním souhlasí.  

 
Z diskuse:  
ing.Nedbal – proč se postupem času snižuje dluh společnosti STRAMARK vůči městu 
ing.Zima – některé pohledávky jsou již prošlé a některé by mohly být předmětem soudního 
sporu. Jedná se především o výši sankcí, odhad movitého majetku apod. Pokud bychom se 
začali soudit, mohli bychom spor vyhrát, ale vše by trvalo příliš dlouho. Proto se právníci 
obou stran dohodli na této výši vzájemného vyrovnání.  
 
Usnesení MZ/1999/14/160 
MZ schvaluje finanční vyrovnání vzájemných vztahů mezi Městem Králíky a 
společností STRA-MARK, s.r.o., Zlín v likvidaci tak, že Město Králíky vyplatí částku 
500.000,--Kč jako rozdíl vzájemných nároků obou stran.  
Hlasování: 
12:1:1 
 
     3.1.18 Žaloba o určení neexistence zástavního práva váznoucí na nemovitostech čp. 272 na  

st.p.č. 151/1 a st.p.č. 151/1 v k.ú. Králíky (hotel Městský Dvůr) 
Na výše uvedených nemovitostech vázne zástavní právo, které bylo zřízeno osobou, která 
pozbyla svého vlastnického titulu k dispozici s předmětnými nemovitostmi. Město Králíky 
považuje neexistenci zástavního práva za vykázanou. Město Králíky odstoupilo od kupní 
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smlouvy, tzn. odstoupení působí nejenom ve vztahu k právnímu úkonu, který ruší, ale i ve 
vztahu k právním úkonům, které učinil nevlastník.  
Za tímto účelem se uskutečnilo jednání se zástupcem KB Pardubice o zrušení zástavního 
práva na uvedené nemovitosti. Dle stanoviska zástupce KB je ochotna zrušit zástavní 
právo na základě vrácení části kupní ceny ve výši 2.800.000,-- Kč, kterou uhradila firma 
STRA-MARK, s.r.o., Městu Králíky z úvěrových prostředků poskytnutých bankou. MR 
nesouhlasí s návrhem KB a má připravenou žalobu o určení neexistence zástavního práva. 

 
Z diskuse:  
ing.Danielová – v současné době jsou zákony takové, že zástavní právo na nemovitost je 
bezcenným papírem, proto je pravděpodobné, že KB spor prohraje.  
ing.Zima – my jsme byli ochotni se s bankou domluvit na nějakém kompromisním řešení. 
Banka však trvá na zaplacení 2,8 mil Kč, i když s ní nemáme žádný smluvní vztah.  
 
Usnesení MZ/1999/14/161 
MZ schvaluje podání žaloby o určení neexistence zástavního práva proti KB, a.s., Praha 
1, Na Příkopě 33 váznoucí na nemovitostech čp. 272 na st.p.č. 151/1 a st.p.č. 151/1 v k.ú. 
Králíky. 
Hlasování: 
12:1:1 
 

3.1.19 Prodej nemovitosti čp. 272 na st.p.č. 151/1 a st.p.č. 151/1 v k.ú. Králíky 
O koupi výše uvedených nemovitostí požádala společnost s r.o. BIP Consult se sídlem 
Horní Morava 4, zastoupená jednatelem Ing. Zdeňkem Minaříkem za kupní cenu ve výši 
3.700.000,-- Kč. MR souhlasí s prodejem nemovitostí. 
Řádná kupní smlouva bude uzavřena až zaniknou všechna zástavní práva zatěžující 
převáděné nemovitosti, do té doby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. 

 
Z diskuse:  
ing.Nedbal – část z těchto peněz se může použít na uhrazení částky pro pana Strapka 
ing. Zima – cena 3,7 mil Kč je výsledkem několika kol jednání s tímto zájemcem, která bude 
zanesena do smlouvy o smlouvě budoucí. Kromě uvedené ceny je také dojednáno to, že první 
splátka, jakási kauce bude ve výši 300 tis Kč. Takováto částka se bude vyplácet každého půl 
roku až do doby prodeje. V konečné fázi se celková přijatá suma od kupní ceny odečte.   
 
Usnesení MZ/1999/14/162 
MZ schvaluje prodej nemovitosti čp. 272 na st.p.č. 151/1 a st.p.č. 151/1 v k.ú. Králíky 
společnosti s r.o. BIP Consult se sídlem Horní Morava 4, Králíky. 
Hlasování: 
12:1:1 
 
     3.1.20 Ručení za úvěr na bytovou výstavbu - doplnění 

MO předkládá za FO doplnění nemovitostí na ručení hypotečního úvěru od 
Českomoravské hypoteční banky, a.s. Kolín ve výši 4,3 mil Kč 

 
Usnesení MZ/1999/14/163 
MZ schvaluje, aby předmětný hypoteční úvěr byl zajištěn těmito nemovitostmi: 
- nemovitost čp. 660 na st.p.č. 772 a st.p.č. 772 zapsanými na LV č. 10001 pro obec a k.ú. 
Králíky u Katastrálního úřadu Ústí nad Orlicí 
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- nemovitost čp. 3 na st.p.č. 233 a st.p.č. 233 zapsanými na LV č. 10001 pro obec v k.ú. 
Králíky u Katastrálního úřadu Ústí nad Orlicí 

- nemovitost čp. 4 na st.p.č. 234 a st.p.č. 234 zapsanými na LV 10001 pro obec a k.ú. 
Králíky u Katastrálního úřadu Ústí nad Orlicí. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
     3.1.21 Prodloužení doby splatnosti na hypoteční úvěr u ČMHB 

Při jednání s ČMHB o hypotečním úvěru bylo jejími zástupci navrženo prodloužení doby 
splatnosti úvěru na 10 nebo 15 let. Tím lze snížit dluhovou službu města a získávat méně 
výhodné krátkodobé komerční úvěry nebo žádat o různé formy finančních dotací od státu.  

 
Z diskuse:  
ing.Dostálek – z dlouhodobého hlediska je vhodnější uzavřít úvěr na 15 let, protože je město 
z větší části zaúvěrováno velice výhodně 
ing.Nedbal – přiklání se k délce úvěru na 15 let s možností po ukončených každých 5 let úvěr 
vyvázat 
 
Usnesení MZ/1999/14/164 
MZ revokuje usnesení MZ/1999/13/142 bod 1) a schvaluje: 
MZ na svém zasedání schválilo financování investičního záměru výstavby 12-ti 
nástavbových bytů na byt. domě čp. 660 v Králíkách, st.p.č. 772 pomocí hypotečního 
úvěru od Českomoravské hypoteční banky, a.s. Kolín ve výši 4 350 682,- Kč s dobou 
splatnosti 15 let s dojednanou možností ukončení každých 5 let.   
Hlasování: 
12:0:2 
 
3.2 Stav hospodaření za rok 1999 
Bod uvedl ing.Zima. 
Tento problém lze rozdělit do dvou částí: 
1) stav hospodaření za rok 1999 
2) návrh na řešení finanční situace  
ad 1) rozpočet na rok 1999 byl postaven tak, že finanční prostředky na investiční výstavbu 
byly velmi omezené. Od 1. čtvrtletí se začala příjmová stránka propadat a to především 
v důsledku nízkých daňových příjmů a nedařil se také naplňovat příjem prodejem 
nemovitostí. Proto jsme v dubnu přijali opatření nezačínat žádné nové investiční akce a 
maximálně omezit provozní výdaje. Chtěli jsme dokončit pouze dvě investiční akce, a to 
bílou školu s poměrně vysokou částkou získanou ze státního rozpočtu jako individuální dotaci 
a ZUŠ. Po započetí stavebních prací na ZUŠ se ukázalo, že celá spodní část budovy je 
v mnohem horším stavu než se předpokládalo. Aby bylo možné provést základní celkovou 
rekonstrukci spodní části, znamenalo to investici 3 mil Kč, která nebyla zahrnuta do rozpočtu 
města na rok 1999.  
Všechny okolnosti měly vliv na rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu města, který byl ke 
konci listopadu 7,278 mil Kč. Nejvíce se na rozdílu projevila malá úspěšnost prodeje majetku, 
malá daňová výtěžnost, nájemné a dotace od státu. 
 
Zároveň se ale podařilo prodat akcie VČE a získat zálohu 10 mil Kč s tím, že ještě 2,5 mil Kč 
dostaneme po podpisu kupní smlouvy. Tyto prostředky byly schváleny na výstavbu 
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sportovišť, nákup pozemků, integrované obce a na uhrazení krátkodobého úvěru ve výši 2,5 
mil Kč na ČOV, který již měl být uhrazen z Fondu životního prostředí. 
ad 2) řešení  výše uvedené finanční situace spočívá v několika částech. Především je to přijetí 
hypotečního úvěru na 4,3 mil Kč, které bude realizováno hned po Novém roce, dalším je 
snaha získat slíbené prostředky od státu ve výši 2,5 mil Kč za dokončení ČOV a po podpisu 
kupní smlouvy doplatek z prodeje akcií. Protože do konce roku je ale potřeba zaplatit faktury 
všem dodavatelům a finanční prostředky přijdou až po Novém roce, nabízí se řešení použít 
dočasně peníze z prodeje akcií ve výši 6,3 mil Kč, které jsou na depozitním účtu u ERSTE 
BANK. Tak jak nám pak budou peníze přicházet,  budeme  je  vracet zpět  pro dohodnuté 
účely. 
 
Po diskusi byla přijata následující usnesení: 
 
Usnesení MZ/1999/14/165 
1) MZ schvaluje dočasné použití finančních prostředků z prodeje akcií na vyrovnání 

závazků města  do konce roku 1999. 
2) MZ ukládá městskému úřadu v rámci rozpočtu města zajistit vrácení dočasně 

použitých prostředků k původním účelům. 
Hlasování: 
13:0:1 
 
Usnesení MZ/1999/14/166 
MZ schvaluje změnu výše finančních prostředků na výstavbu ZŠ Moravská na 
22,228.151,- Kč.  
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.3 Novela vyhlášky Fondu rozvoje bydlení 
Bod uvedl ing. Tóth. V roce 1996 byla přijata vyhláška č.7 o použití prostředků z Fondu 
rozvoje bydlení. Praxe ukázala, že by bylo vhodné přijmout některé dílčí změny, které 
usnadní práci s vyhláškou, ale nemají zásadní vliv na samotný obsah vyhlášky. Protože se 
však změny nestačily připravit s dostatečným předstihem, tak aby je zastupitelé dostaly před 
jednáním MZ, bude se projednávat až na příštím zasedání MZ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Zřízení příspěvkové organizace – školní jídelny 

Bod uvedl ing.Zima. 
Byla dána do provozu nová školní jídelna, která má několik problémů, které je potřeba 
vyřešit. Nejzávažnější je ten, že nemá právní subjektivitu, což má za následek přímé napojení 
na městský rozpočet a také nemůže vykonávat hospodářskou činnost. Po konzultaci 
s odborníkem nám bylo doporučeno zřídit školní jídelnu jako  příspěvkovou organizaci a to 
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hned od začátku roku 2000. Vyhneme se tím dvojímu způsobu účtování v průběhu jednoho 
roku a předejdeme tím možným účetním problémům.  
 
Z diskuse:  
ing. Toman přečetl celý návrh zřizovací listiny 
ing.Strnad – vzhledem k tomu, že v současné době probíhá výběrové řízení na vedoucího 
školní jídelny, bylo by vhodné zřídit příspěvkovou organizaci až v době jeho nástupu.  
ing.Zima – současná vedoucí paní Morongová by zůstala až do doby nástupu nového 
vedoucího. Do té doby by byla pověřena vést školní jídelnu. Pak by nic nebránilo zřídit 
příspěvkovou organizaci od 1.1.2000.   
 
Usnesení MZ/1999/14/167 
MZ schvaluje zřízení příspěvkové organizace – školní jídelna, Moravská, Králíky od 
1.ledna 2000. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
04. Vstupy poslanců  
 
PaedDr.Krsek – studenti gymnázia se v letošním roce zapojili do akce nazvané “Debatní 
kluby”, které se konají v různých městech republiky. 20.12.1999 se Debatní klub konal na 
gymnáziu v Králíkách a naši studenti si zde vedli velice úspěšně.      
p.Škarka – krátce zhodnotil své dojmy ze svého prvního zasedání MZ, které byly vcelku 
pozitivní. 
ing.Rýc – v zimním období je zvláště pro starší občany neschůdná cesta za žlutou školou.  
ing.Strnad – pozval všechny přítomné na Africkou mši, která se bude hrát na půlnoční 
v Králíkách a na Hedeči. 

Ing. Zima poděkoval všem za účast a ukončil zasedání MZ.  
  
 
zapsal L.Tóth  

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