
 
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 11 
městského zastupitelstva 

ze dne 20. 09. 1999   
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, ing. Tóth, pí Ettelová, PaedDr. Krsek, ing. Strnad, MUDr. 

Bartáková, ing. Rýc, ing.Nedbal, p. Macko, ing. Šašek, p. Zezulka, 
ing. Danielová, p. Juránek, ing. Dostálek 

 
Omluven:  p. Klohna 
 
 Za MěÚ:    ing. Toman, p. Jungvirt, pí Kubíčková, p. Dobrohruška, p. Čuma 
 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání městské rady 
03. Hlavní jednání 

3.1 Majetkové operace 
3.2 Stížnost občanů na hernu na Velkém náměstí 

       3.3 Správa bytového fondu 
       3.4 Stav rozpočtu a zdroje financování investičních akcí 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou p. Zezulka a p. Macko. 
Zasedání zahájil ing. Zima. S předloženým programem souhlasilo 10 poslanců, jeden se 

zdržel hlasování, tři poslanci nebyli  dosud přítomni. 
 

02. Zprávy z jednání městské rady 
Se zprávami ze zasedání městské rady seznámil přítomné ing. Toman. 

 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

3.1 Majetkové operace 
S majetkovými operacemi seznámila přítomné pí Kubíčková. 
 
3.1.1 Prodej bytového domu čp. 306 na st.p.č. 335, st. p. č. 335 a p.p.č. 326 v k.ú. Králíky                        
MO předkládá prodej bytového domu čp. 306 v ulici Karla Čapka v Králíkách. Jedná se o 
bytový dům s jednou b. j. V těchto případech podle směrnice o prodeji bytových domů 
stanovuje kupní cenu individuálně MZ. MO navrhl nabídnout nájemcům manželům 
Doubínkovým prodej bytového domu čp. 306 na st. p. č. 335, st. p. č. 335 s přilehlou 
zahradou p. p. č. 326 o výměře 584 m2 za nabídkovou kupní cenu 211.000,-- Kč (včetně 
nákladů). MR návrh MO schválila. (nezveřejňovat kupní cenu) 
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Z diskuze: 
ing. Tóth - jaký bude zisk pro město po odečtení poplatků? 
pí Kubíčková - čistý zisk bude 180 000,-- Kč. 

 
Usnesení MZ/1999/11/105 
MZ schvaluje prodej bytového domu čp. 306 na st. p. č. 335, st. p. č. 335 a p. p. č. 326 vše 
v obci  a k. ú. Králíky manželům Ludmile a Jaroslavu Doubínkovým, Králíky 306. 
Hlasování: 
14 :0:0 
 

3.1.2 Prodej bytových domů podle 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. 659, V Bytovkách                12 b. j. 2+1 
- bytový dům čp. 500, Orlická                         11 b. j. 1+1, 1 b. j. 2+1 
- bytový dům čp. 497, Orlická                           3 b. j. 1+1, 3 b. j. 2+1 
- bytový dům čp. 408, U Zasávky                     4 b. j. 1+1, 1 b. j. 2+1 
- bytový dům čp. 302, Červenovodská              3 b. j. 1+1, 4 b. j. 2+1, 1 b. j. 3+1 

 
Usnesení MZ/1999/11/106 
MZ schvaluje prodej jednotlivých bytů podle zákona č. 72/1994 Sb. v domě čp. 659 v 
ulici V Bytovkách, čp. 500 v ulici Orlická, čp. 497 v ulici Orlická, čp. 408 v ulici U 
Zasávky, čp. 302 v ulici Červenovodská, vše v k. ú. Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.3 Prodej pozemků p. p. č. 69/1, 743/7, 743/8 a st. p. č. 176 v k. ú. Dolní Hedeč 
O koupi pozemku požádali manželé Věra a Jan Brzokoupilovi, Ústí nad Orlicí 1221. 
Jedná se o pozemky u nemovitosti, kterou vlastní, žadatelé pozemky užívají a mají je 
oplocené, na užívání pozemků byla uzavřena nájemní smlouva. Odbor VTSM souhlasil s 
prodejem, prodejní cena 30,-- Kč/m2 u zahrady, 70,-- Kč/m2 u zastavěné plochy, záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn. 
 

Usnesení MZ/1999/11/107 
MZ schvaluje prodej p. p. č. 69/1, 743/7, 743/8 a st. p. č. 176 v k. ú. Dolní Hedeč 
manželům Věře a Janu Brzokoupilovým, Ústí nad Orlicí 1221. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.4 Prodej nemovitosti čp. 17 na st. p. č. 108, st. p. č. 108 a p. p. č. 476 vše v k. ú. Dolní 
Hedeč 
Pan Kondáš požádal MěÚ Králíky o  majetkoprávní vypořádání vlastnictví uvedených 
nemovitostí. Manželé Josef a Edeltrud Schwarzerovi v roce 1957 zakoupili tyto 
nemovitosti od tehdejšího MNV Králíky. V dobré víře, že jsou vlastníky nemovitostí, 
prodali v roce 1964 uvedené nemovitosti panu Kondášovi za kupní cenu 2.000,-- Kč. 
Vinou notářky Zunkové nebyly nemovitosti zapsány do vlastnictví ani manželů 
Schwarzerových, proto nemohly být zapsány ani do vlastnictví pana Kondáše. Jelikož 
pan Kondáš nemohl doložit tyto skutečnosti doklady z tehdejší doby, zúčastněné osoby 
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učinily čestné prohlášení jako podklad pro majetkoprávní vypořádání. MR souhlasí s 
prodejem nemovitostí za symbolickou cenu 1,-- Kč povýšenou o veškeré náklady spojené 
s převodem, záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/1999/11/108 
MZ schvaluje prodej nemovitosti čp. 17 na st. p. č. 108, st. p. č. 108 a p. p. č. 476 v k. ú. 
Dolní Hedeč panu Vojtěchu Kondášovi, Dolní Hedeč 17, za symbolickou cenu 1,-- Kč 
povýšenou o náklady spojené s převodem nemovitostí. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
 
3.1.5 Prodej nemovitosti čp. 45 na st. p. č. 16 a st. p. č. 16 vše v k. ú. Dolní Hedeč 
Manželé Schwarzerovi požádali MěÚ Králíky o majetkoprávní vypořádání vlastnictví 
uvedených nemovitostí. Manželé Schwarzerovi v roce 1964 sepsali s MNV v Králíkách 
kupní smlouvu na uvedené nemovitosti. Vinou notářky Zunkové nebyly nemovitosti 
zapsány do vlastnictví manželů Schwarzerových. Žadatelé předložili potvrzení o 
zaplacení kupní ceny a notářských poplatků, potvrzení, že jsou vlastníky nemovitosti, a 
opis kupní smlouvy vystavený notářkou Zunkovou. 
Od roku 1964 byli manželé Schwarzerovi přesvědčeni, že uvedené nemovitosti jsou v 
jejich vlastnictví. V KN jsou však zapsány na listu vlastnictví Města Králíky. 
MR souhlasí s prodejem nemovitostí za symbolickou cenu 1,-- Kč povýšenou o veškeré 
náklady spojené s převodem, záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 
 

Usnesení MZ/1999/11/109 
MZ schvaluje prodej nemovitosti čp. 45 na st. p. č. 16, st. p. č. 16 v k. ú. Dolní Hedeč 
manželům Edeltrudě a Josefu Schwarzerovým, Dolní Hedeč 45, za symbolickou cenu 1,-
- Kč povýšenou o náklady spojené s převodem nemovitostí. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
3.1.6 Prodej pozemku p. p. č. 1401/4 v k. ú. Dolní Boříkovice 
O koupi pozemku požádal pan Antonín Matoušek, Dolní Boříkovice 177. Jedná se  o 
pozemek v blízkosti nemovitosti, kterou vlastní. Odbor VTSM souhlasil s prodejem, 
prodejní cena 30,-- Kč/m2, záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

Z diskuze: 
ing. Šašek  - byli osloveni pánové Mlčuch a Štěpanovič, kteří sousedí s tímto pozemkem? 
pí Kubíčková - ano, sami o pozemek zájem nemají. 
 
Usnesení MZ/1999/11/110 
MZ schvaluje prodej pozemku p. p. č. 1401/4 v k. ú. Dolní Boříkovice panu Antonínu 
Matouškovi, Dolní Boříkovice 177. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.7 Prodej částí pozemků p. p. č. 97/4 a 97/11 v k. ú. Červený Potok 
O koupi částí pozemků požádali manželé Tóthovi, Červený Potok 82 za účelem zřízení 
zahrádky. Jedná se o části pozemků u rodinného domu, který vlastní. Části parcel byly 

 3



GP sloučeny do jedné parcely nově označené jako p. p. č. 97/12 v k. ú. Červený Potok. 
Odbor VTSM souhlasil s prodejem, záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/1999/11/111 
MZ schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 97/4 a části p. p. č. 97/11 (nově označena p. p. 
č. 97/12) v k. ú. Červený Potok manželům Stanislavě a Imrichu Tóthovým, Červený 
Potok 82. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.8 Prodej pozemku st. p. č. 769/2 v k. ú. Králíky 
O koupi pozemku požádala paní Antonie Felgrová, Králíky 525. Jedná se o zastavěnou 
plochu pod vlastní garáží v Dolní ulici. Odbor VTSM souhlasil s prodejem, prodejní cena 
100,-- Kč/m2, záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 
 

Usnesení MZ/1999/11/112 
MZ schvaluje prodej pozemku st. p. č. 769/2 v k. ú. Králíky paní Antonii Felgrové, 
Králíky 525. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
3.1.9 Záměr prodeje pozemků p. p. č. 396/3, 398/14, 398/18, 398/13 a st. p. č. 1415/2, 
363/1, 364/2 vše v k. ú. Králíky 
O koupi pozemků požádali manželé Strnadovi, Králíky 319. Jedná se o pozemky, které 
žadatelé užívají, jsou v blízkosi vlastní nemovitosti. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, 
prodejní cena zahrady je 70,-- Kč/m2, zastavěná plocha 100,-- Kč/m2, MR s prodejem 
souhlasí. 
 

Z diskuze: 
ing. Zima - nedojde tímto prodejem k uzavření přístupových cest do zadních částí patřících 
městu? 
pí Kubíčková - město zde nic nevlastní. 
ing. Nedbal - došlo k dohodě na směnu pozemku mezi městem Králíky a p. Švédou? 
pí Kubíčková - došlo k dohodě, že náklady ponese napůl město Králíky a napůl p. Švéda. 
Kupní smlouva je již nachystaná. 
 
Usnesení MZ/1999/11/113 
MZ schaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 396/3, 398/14, 398/18, 398/13 a st. p. č. 
1415/2, 363/1, 364/2 vše v k. ú. Králíky a ukládá záměr  zveřejnit. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.10 Záměr prodeje pozemku p. p. č. 2072/12 v k. ú. Králíky 
O koupi pozemku požádal pan Milan Mikulecký, Králíky 331. Jedná se o pozemek o 
výměře 77 m2, který slouží jako přístupová cesta k nemovitosti čp. 173, již žadatel 
vlastní. Odbor VTSM souhlasí bez připomínek, prodejní cena 70,-- Kč/m2. MR s 
prodejem souhlasí. 
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Usnesení MZ/1999/11/114 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 2072/12 v k. ú. Králíky a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.11 Pronájem nebytového prostoru v čp. 91 v k. ú. Dolní Hedeč 
O pronájem nebytového prostoru v bývalé škole v čp. 91 Dolní Hedeč požádali pan 
Vlastimil Kráčmar z Olomouce a pan Oldřich Theimer, Dolní Hedeč 91. Oba zde chtějí 
zřídit obchod a občerstvení. 
Záměr pronájmu byl schválen a zveřejněn, MR souhlasí s pronájmem nebytového 
prostoru panu Theimerovi. 
 

Z diskuze: 
ing. Nedbal - pan Theimer údajně začal nejdříve v objektu podnikat a až potom požádal o 
jeho pronájem. 
ing. Zima - pan Theimer oficiálně nepodniká. 
p. Juránek - pan Kráčmar stáhl svoji žádost sám? 
pí Kubíčková - Poté, co se ho zeptala na jeho další aktivity, se už neozval. 
ing. Toman - když u pana Theimera prováděl živnostenský úřad kontrolu, neobjevil žádné 
nesrovnalosti. Zakoupil sud piva a pozval na něj sousedy, nejednalo se tedy o podnikání. 
pí Ettelová - pan Theimer už jednou na úřadě žádost o pronájem měl, než onemocněl. 
ing. Nedbal - živnostenský úřad by si měl podobné aktivity pohlídat. Netečností 
živnostenského úřadu unikají městu finance. Bude MR zkoumat, zda má pan Theimer 
živnostenské oprávnění? 
ing. Strnad - to není povinností MR, ale povinností nájemce.  
ing. Šašek - MÚ bude zajímat, zda platí nájem z objektu, zbytek je úkolem živnostenského 
úřadu. 
p. Jungvirt - pokud město pronajme prostor s přesným určením jeho využití, je někdy těžké 
dodržet všechny podmínky např. vzhledem k technickému stavu ap. 
 
Usnesení MZ/1999/11/115 
MZ schvaluje pronájem nebytového prostoru čp. 91 v k. ú. Dolní Hedeč panu Oldřichu 
Theimerovi, Dolní Hedeč 91 za účelem zřízení prodejny potravin a občerstvení. Zároveň 
pověřuje MR stanovit podmínky pronájmu. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

 3.1.12 Žádost pana Miroslava Felgra o nové posouzení výše částky smluvní pokuty za 
nezastřešení pivovarských sklepů 
Dne 04. 01. 1996 uzavřelo Město Králíky smlouvu o plnění závazku s fyzickými osobami 
paní Petrou Plankovou, panem René Plankou a panem Miroslavem Felgrem, ve které se 
uvedení zavázali, že objekt sklepů v jejich vlastnictví na své náklady zastřeší, a to do 30. 
09. 1996. Pokud nesplní tento závazek, zavázali se zaplatit smluvní pokutu ve výši 
20.000,-- Kč za každý započatý měsíc prodlení. Závazek do dnešního dne nesplnili. 
Manželé Plankovi a pan Felgr požádali o prominutí pokuty za nesplnění závazku a Město 
Králíky vyhovělo žádosti za předpokladu, že žadatelé uhradí Městu v termínu do 30.11. 
1998 částku ve výši 130.000,-- Kč, o kterou jim byla snížena kupní cena objektu sklepů. 
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Jelikož na výzvu nereagovali a nic nezaplatili, rozhodlo MZ/1999/07/078 smluvní pokutu 
za období 10/1996 až 12/1998 ve výši 540.000,-- Kč vymáhat. 
Okresní soud  v Ústí nad Orlicí vydal platební rozkaz, proti kterému se výše uvedení 
odvolali. Dne 22. 07. 1999 vydal Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozsudek ve prospěch 
Města Králík, proti kterému bylo podáno odvolání. 
Pan Felgr požádal MR o možnost objasnit svoji situaci a ta mu doporučila, aby se obrátil 
na MZ. Ve své žádosti tvrdí, že nebyl o situaci dostatečně informován. Pan Flegr ale   o 
všech krocích Města Králíky  dostatečně informován byl (na doručenku zasláno 
rozhodnutí MR 10. 04. 1998 a 15. 06. 1998, rozhodnutí MZ 20. 11. 1998, vyčíslení dluhu 
k 31. 12. 1998 ze dne 20. 01. 1999, rozhodnutí MZ 25. 05. 1999). 
 

Z diskuze: 
ing. Tóth - pan Felgr údajně 04. 05. 1999 vystoupil ze společnosti  Rabbit, ale v obchodním 
rejstříku to uvedeno není. Město uzavřelo smlouvu s manželi Plankovými  a panem Felgrem, 
proto nemůže posuzovat situaci pouze jednoho z nich.  
ing. Strnad - doporučil tuto žádost neakceptovat. 
ing. Šašek - pokud je rozsudek soudu ve prospěch města, nemá logiku ho měnit. Je namístě 
vyčkat na rozhodnutí odvolacího krajského soudu. 
pí Ettelová - při jednání chtěl pan Felgr rozložit dluh na splátky. 
 
Usnesení MZ/1999/11/116 
MZ přijalo žádost pana Miroslava Felgra, Králíky 246. MZ Králíky přijme stanovisko 
až po rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.13 Uvolnění finanční částky na propagaci Muzea čs. opevnění  v Králíkách 
Tento bod uvedl ing. Tóth. MZ uvolnilo 11.000,-- Kč na propagaci opevnění na veletrhu 
IDET 99 v Brně. Byl to jediný nekomerční stánek a byl velice  úspěšný. Je ale třeba 
pokračovat v propagaci  dále na území města Králíky. Společnost přátel čs. opevnění 
žádá o 10.000,-- Kč jako část nákladů na propagaci Muzea čs. opevnění v Králíkách. 
Ing. Zima uvedl, že pokračuje rekonstrukce pěchotního  srubu  K-S 14. Pracuje zde 
zdarma skupina nadšenců. Minulý týden byl tento projekt prezentován v Parlamentu ČR. 
Byla mu vyslovena podpora i přání pomoci. Díl spolupráce převzala i Správní rada 
regionálního sdružení Orlicko. Bude se podílet na hrazení části nákladů a směřovat tento 
projekt na evropské fondy  a státní dotace. 
 

Usnesení MZ/1999/11/117 
MZ souhlasí s uvolněním finanční částky 10.000,-- Kč na prezentaci a propagaci Muzea 
čs. opevnění v Králíkách z kapitoly 3419 Tělovýchovná a zájmová činnost. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.2 Stížnost občanů na hernu na Velkém náměstí 
Bod uvedl ing. Zima. MZ v minulosti souhlasilo s tím, aby herna na Velkém náměstí  
dále fungovala, pokud zde dojde k nápravě a nebude-li okolí obtěžováno v nočních 
hodinách hlukem. Před měsícem obdrželo MZ od občanů bydlících v tomto domě 
stížnost na hluk a nevhodné chování hostů herny. Stížnost projednávala MR, bylo 
jednáno s policií. Na dnešní jednání byly pozvány obě strany i zástupci policie, ti se ale 
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omluvili. Zatím vždy řešili situaci ústně, nebylo třeba blokové řízení. Poslanci souhlasili 
s návrhem, aby se do diskuze zapojili přítomní občané. 
 

Z diskuze: 
pí Kameníková - jak by se líbilo panu Kačenovi, kdyby ho napříkad třikrát za noc vzbudil 
hluk? 
p. Kačena - stížnosti na hluk, které mu telefonicky sdělí, nebere na lehkou váhu. Až do 
minulého týdne si nikdo nestěžoval. Situaci se rozhodl řešit tak, že křídlo do dvora, z kterého 
vycházel hluk, pronajme. Pokud by hluk budil jeho, snažil by se situaci řešit s majitelem 
podniku. 
p. Kameník - osobně volal policii, která případ vyřešila domluvou. Nebylo  to pouze jednou. 
pí Ettelová - občané se na ni kvůli hluku obraceli už od května letošního roku. Stížnosti 
přednášela na radě, ale je nutné stěžovat si osobně na správním odboru města. 
ing. Zima - není důležité, kdy se p. Kačena dozvěděl o písemné stížnosti. O nadměrném 
hluku byl informován již dříve. Je nutné problém vyřešit. Město má také právo vědět, co bude 
provozováno v pronajmutém  křídle. 
p. Kačena - záměr přednese městu až nájemník.  Došlo k oddělení automatů tak, aby k nim 
měly přístup pouze osoby starší osmnácti let. Zadal jsem zakázku truhlářům na výrobu 
dvojitých okenic a dveří. Požádám hygienu o změření hluku. 
ing. Zima - pan Kačena není zodpovědný za chování lidí na náměstí, ale jeho herna se podílí 
na jejich „výrobě“. 
p. Kačena - každý host je zodpovědný za své chování. 
p. Kameník  - pokud dojde k pronájmu křídla, přesune se problém pouze na jiného 
nájemníka. 
p. Kačena  - nebude zde restaurace. 
pí Cifrová - WC není zřetelně označeno. Hosté si často chodí  ulevit na chodbu a do 
zahrádky. Před hernou jsou nabízeny dětem drogy. Pokud je slušně požádáte, aby toho 
nechali, jsou sprostí. 
p. Kačena - vchod do domu si musí zamykat nájemníci sami. 
pí Cifrová - servírky vchod odemykají, aby mohly větrat. 
p. Kačena - se svým personálem spolupracuji. Pokud budou občané souhlasit, nechám dát na 
dveře kouli místo kliky. 
pí Cifrová - s koulí souhlasíme. Často jsou v zahrádce umístěna kola a přivázaní psi. 
ing. Tóth  - jak vyřešíte dodržování provozní  doby? 
p. Kačena - poradím se s právníkem, zda je nutné dodržovat provozní dobu. Nechci zavírat 
podnik, když se lidé baví. 
ing. Zima - podle zákona nesmíte rušit po 22. hodině noční klid. 
p. Kačena - nemám zájem navštěvovat každé tři měsíce městský úřad kvůli stížnostem. 
Udělám maximální ústupky, abych klid zajistil. Otázkou je, jestli to bude stačit. 
pí Cifrová - hosté herny rozsvěcují na chodbě domovní světlo, takže svítí celý dům. Světlo 
náležející k herně je často rozbité. Každý nájemce proto platil o 1000 Kč více. 
p. Kačena -  chodba je osvětlena.  
p. Jungvirt - je možné vést vypínač k domovním zvonkům, aby se k němu hosté herny 
nedostali. 
pí Kameníková - my všichni chceme, aby herna v našem domě nebyla. 
p. Kačena - přišli jste kvůli řešení problému s hlukem, nebo proto, aby byla herna zrušena? 
ing. Danielová - překvapila ji zmínka o drogách. V takovém případě  se měla upozornit 
policie. 
ing. Dostálek - největším zdrojem hluku jsou otevřená okna a dveře. 
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pí Ettelová - navrhla dát herně poslední šanci. 
MUDr. Bartáková - určíme přesný termín a po něm se obyvatelé opět vyjádří. 
p. Kačena - kromě obyvatel by se měli vyjádřit i poslanci MZ. 
p. Kameník  - p. Kačena se v herně nevyskytuje příliš často, nemůže tedy osobně klid 
zaručit. 
p. Macko - měla by také  více zasahovat policie. 
ing. Strnad -  vyhláška o hernách byla stanovena kvůli nespokojenosti s hlukem z herny. 
Město udělalo ústupek, když tuto vyhlášku novelizovalo. Zajištění klidu není ústupek ze 
strany pana Kačeny, ale jeho povinnost. Už dříve sliboval, že vše bude v pořádku, ale nic se 
nezměnilo. Je velice nebezpečné obvinit někoho z držení drog, pokud to není opravdu jisté. 
p. Juránek - největší hluk se šíří z otevřených oken. Kdo tvoří personál herny? Od 
přítomných občanů zaslechl, že se servírky bojí. Kdo dodrží vše, co p. Kačena slíbil, když on 
sám v herně často není? 
p. Kačena - personál tvoří servírky za barem. Opatření nedělám proto, aby se nedodržovala. 
p. Kameník - personál se nedozví, co se zde slíbí. 
pí Kameníková - je možné na příští jednání pozvat i majitele domu? 
ing. Zima - jednal jsem s právním zástupcem domu. Majitel o tomto problému ví. 
pí Cifrová - za barem obsluhuje jedna servírka  a ta nestíhá dávat na vše pozor. 
p. Kameník - ať pan Kačena určí termín, dokdy budou provedena technická opatření. 
p. Kačena - zhruba do měsíce. Požádal občany, aby ho v případě hluku či jiného problému 
telefonicky kontaktovali. 
 
Závěr: 
MZ vyslechlo a projednalo stížnost občanů bydlících na Velkém náměstí  na provoz 
zdejší herny. Pan Kačena veřejně slíbil, že v průběhu cca 1 měsíce udělá dostatečná 
technická i organizační opatření, aby zamezil úniku hluku a nepořádku. MZ považuje 
tento slib za poslední příležitost, kterou herna ke svému bezkonfliktnímu provozu 
dostala. 

 
3.3 Správa bytového fondu 
 Bod uvedl ing. Zima. V Králíkách je vytvořen bytový fond, existuje vyhláška o bytovém 
fondu a správa bytového fondu. Péči o byty  převzala realitní kancelář Jimex, Rychnov 
nad Kněžnou. Vedoucím zdejší pobočky je p. Jungvirt. Město Králíky platí Jimexu 
smluvně dojednanou cenu za každu spravovanou jednotku. Smlouva s Jimexem je 
uzavřena do konce roku 1999, musí se proto rozhodnout, zda bude prodloužena. Dalším 
problémem je uhrazení spotřební daně uvalené na lehké topné oleje. V budoucnosti je  
možné uvažovat o jiném způsobu vytápění. Nyní se o vytápění stará Jimex, ale existují i 
výhodnější způsoby. 
Každý nájemník platí zálohu na topení. Na podzim Jimex nakoupí LTO, na jaře dochází k 
vyúčtování záloh. Po zavedení spotřební daně na LTO je potřeba  získat tuto finanční 
částku na jejich nákup. Existují  tři možnosti: 
1. LTO nakoupí město a potřebnou částku 300 000,-- Kč uvolní ze svého rozpočtu, 
2.  částka 300 000,-- Kč se rozpočítá obyvatelům do konečného vyúčtování záloh: 
               -  všem (tedy i těm, co nezískávají teplo z LTO) - 120,-- Kč/byt, 
               - pouze těm, kteří získávají teplo z LTO - 220,-- Kč/byt, 
3. město si vezme tříměsíční provozní úvěr, který bude jednorázově splacen, ale z 
kterého plynou úrokové náklady. Tyto úroky se rozpočítají obyvatelům do konečného 
vyúčtování. Jednalo by se o částku asi 12,-- Kč/měsíc/byt.  
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Cena tepla je podle vyhlášky pro všechny občany  v městských bytech stejná, ať topí 
plynem,  nebo LTO.  

 
 
 
Z diskuze: 

ing. Šašek - spotřební daň byla uvalena od 1. 7. 1999, není hledané řešení opožděné? Zálohy 
měly být zvýšeny dříve. 
p. Jungvirt - již tři roky investuje Jimex získané finance do výstavby a rekonstrukcí domů. 
Přestože pozdržuje  splatnost faktur,  finance chybí.  Spotřební daň převyšuje cenu za LTO, 
stát ji vrátí s tříměsíčním zpožděním. Ke zvýšení záloh uprostřed roku nedošlo proto, že 
zúčtovacím obdobím je v Králíkách kalendářní rok. 
ing. Dostálek - jakým způsobem se hradí zálohy na teplo? 
p. Jungvirt - hradí se měsíčně, od ledna do prosince,  vyúčtování probíhá v dubnu. Zvýšení 
záloh by bylo možné až od ledna. 
ing. Dostálek - 300 000,-- je určeno na nákup LTO? 
p. Jungvirt - je to spotřební daň, kterou si tři měsíce podrží stát a pak ji vrací. 
ing. Dostálek - jak velkou část záloh mají lidé do dnešní doby uhrazenou? 
p. Jungvirt - tři čtvrtiny z roční částky. 
ing. Zima - občané platí za teplo 12krát ročně částku bez spotřební daně. Ta se ale musí také 
uhradit. Po třech měsících ji stát vrátí zpět. 
ing. Dostálek  - v případě, že si město vezme provozní úvěr, budou úrokové náklady 
rozpočítány mezi občany. 
ing. Zima - občané si předplácejí teplo. Úrok je náklad spojený s výrobou tepla, což je i ve 
smlouvě. 
ing. Dostálek - jak velká částka se vybere za nájemné? 
p. Jungvirt - mezi 270 000,-- a 280 000,-- Kč za měsíc. 
p. Dostálek -  to tedy znamená, že do dnešního dne občané zaplatili asi 2 430 000,-- Kč. Je 
nutné, aby si město úvěr bralo, když lidé složili takovou částku? 
p. Jungvirt - co lidé složili, jsme už protopili, neboli  zálohy  =  výdaje. 
ing. Dostálek - v létě se netopí, musela tedy vzniknout určitá rezerva. 
p. Jungvirt - daň je určena státem. Pokud už byl jednou postaven rozpočet, nelze ho v 
průběhu roku měnit. 
ing. Šašek - existuje ještě regulace ceny tepla? 
p. Jungvirt - ano, je věcně usměrněna. Výpočet ceny tepla má přesně stanovené podmínky, 
co vše může zahrnovat, a úrok do ní zahrnout lze.  
ing. Nedbal - není možné zvýšit zálohy od 1. 1. o 120,-- Kč? 
p. Jungvirt - výše zálohy musí odpovídat vyúčtování za minulé období. Pokud bychom 
vybrali od občanů  více peněz a pak je vraceli, získávali bychom z peněz občanů úroky. Vzít 
úvěr je nejschůdnější možné řešení, jsou to  nejmenší možné náklady na teplo. 
MUDr. Bartáková - 12,-- Kč/měsíčně/byt je tak malá částka, že to nikdo z občanů nepocítí. 
ing, Strnad - týká se to pouze letošního roku? 
ing. Zima - ano, od příštího roku se může daň zapracovat do smlouvy. 
ing. Nedbal - vezme-li si město tříměsíční úvěr, budou zvýšeny zálohy na teplo už nyní? 
p. Jungvirt - teď není  potřeba zvyšovat zálohy, pouze částka na úrok se promítne v 
závěrečném vyúčtování. 
ing. Zima - je nezbytné, aby se každý nájemník o způsobu vyúčtování dozvěděl. 
ing. Rýc - kolika rodin se týká tato částka? 
p. Jungvirt - asi 200. 
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ing. Strnad - je nutné rozhodnout to co nejdříve. Není možné, aby spotřební daň uhradil 
Jimex sám, pokud bude mírná zima? 
p. Jungvirt - v tom případě by se na úhradě podíleli všichni, kdo bydlí v bytě spravovaném 
Jimexem, přestože si topí sami. 
ing. Dostálek - město by se mělo s občany  o úhradu úroků podělit alespoň do té doby, dokud 
mají lidé teplo předplaceno. 
ing. Zima - pokud by město uvolnilo na úroky část z rozpočtu, podíleli by se na této úhradě i 
občané topící si sami. 
p. Jungvirt - lidé nemají předplaceno teplo včetně daně. Spotřební daň se do ceny za teplo 
účtovat nesmí. 
ing. Nedbal - je možné zakalkulovat do vyúčtování za rok 1999 úroky, které naběhnou až v 
roce 2000? 
 
Usnesení MZ/1999/11/118 
MZ souhlasí s tím, aby náklady na zajištění úvěru byly kalkulovány do ceny tepla a 
vyúčtovány všem nájemníkům odebírajícím teplo za zúčtovací období 1999. 
Hlasování: 
13:1:0 
 
Usnesení MZ/1999/11/119 
MZ schvaluje přijetí krátkodobého provozního úvěru na úhradu spotřební daně za LTO  
ve výši 300 000,-- Kč a schvaluje ručení na tento úvěr budoucími příjmy města, tj. 
příjmem spotřební daně od finančního úřadu. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
Z dalšího jednání se omluvila ing. Danielová. 
 

Prodloužení smlouvy s realitní kanceláří Jimex 
Správu městských bytů i některých nebytových prostor  v Králíkách má v současné době 
na starosti  Jimex. Uvažujeme o tom, zda prodloužit tuto smlouvu, nebo hledat jiné řešení 
správy bytového fondu. Je samozřejmě možné všechny činnosti, které dělá doposud 
Jimex, rozdělit mezi jednotlivé odbory na Městském úřadě, tj. Správní odbor, Majetkový 
odbor, odbor VTSM a Finanční odbor. Nastaly by však asi problémy pro občany, protože 
by neměli k dispozici „jedny dveře“, ale byli by posíláni „od čerta k ďáblu“ podle toho, 
zda jde o smlouvu, nebo o opravu, nebo o placení, reklamace, odvoz odpadků atd. Nebyl 
by prostě někdo, kdo by měl tuto problematiku celou na starosti. Na druhé straně máme 
se správou některé zkušenosti, které ukazují na problémy a které bychom rádi odstranili. 
Jde například o komunikaci s občany, kdy Jimex vystupuje jen jako prostředník, nebo o 
to, že výběrová řízení na dodavatele údržby a oprav nejsou pod přímou kontrolou města. 
Tyto problémy však nejsou dramatické a jsou vyváženy právní subjektivitou realitní 
kanceláře Jimex. Sporná je také otázka nákladů na správu jednoho bytu.  

Z diskuze: 
p. Jungvirt - náklady v jiných městech jsou vyšší, tvoří až 20 % vybraného nájemného, v 
Králíkách je to pouze 14 %. 
pí Kubíčková - protože i město spravuje určitý podíl bytových i nebytových prostor, ví, že 
komunikace s nájemníky je někdy problematická. 
p. Čuma - při rozhodování zda prodloužit či neprodloužit smlouvu s Jimexem je nutné vzít v 
úvahu prioritu, kterou by neměla být cena, ale možnost občana vyřídit vše na jednom místě. 
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ing. Nedbal - dříve se o byty starala domovní správa. Pokud by se dnes vytvořilo podobné 
sdružení, byl by to krok zpět. 
ing. Zima - Město Králíky bylo první v okrese Ústí nad Orlicí, které začalo spolupracovat s 
Jimexem. Ten uváděl poloviční náklady, než měla domovní správa, což bylo dáno jiným 
způsobem financování. 
ing. Toman - Jimex hospodaří na účtu města, což přináší účetní  úskalí. 
p. Jungvirt - ve smlouvě jsou stanoveny hranice a pravidla, kterými se řídíme při výběru 
firem na opravy atd. 
ing. Toman - je možné na MÚ zřídit příspěvkovou organizaci starající se o byty. 
p. Jungvirt - tento systém funguje např. v Žamberku a správa bytů vychází dráž než v 
případě Jimexu. 
ing. Zima  - uzavřel diskuzi. O prodloužení smlouvy rozhodne MR. 
 

3.4 Stav rozpočtu a zdroje financování investičních akcí 
Bod uvedl ing. Zima. Čisté celkové příjmy za 1. až 8. měsíc roku 1999 jsou 45 332 000,-- 
Kč (70 % upraveného rozpočtu), daňové příjmy tvoří 15 040 000,-- Kč (66 %), nedaňové 
příjmy jsou 13 392 000,-- Kč (65 %), kapitálové příjmy jsou 2 503 000,-- Kč (25 %). V 
celkových příjmech jsou zahrnuty sociální dávky (vyčerpané téměř z 90 %) a daň z 
právnických osob (přes 80 %). Kapitálové přijmy jsou naplňovány minimálně, jedná se 
pouze o drobné prodeje. Proto nejsou prostředky na investování. Všechny investiční akce 
kromě tří  byly proto zastaveny: 
1. ZŠ, ul. Moravská 
Ke státní dotaci je nutná účast města, a to ve výši 5,3 mil. Kč. 
2. ZUŠ 
Původní plán odstranění vlhkosti byl rozšířen na podříznutí budovy. Je potřeba částka 2,9 
mil. Kč. 
3. Výstavba bytů, ul. V Bytovkách 660. 
Rozpočet a smlouva byly udělány na 13 mil. Kč.  2,5 mil Kč je možné odečíst jako částku 
na zateplení domu, které pro nedostatek financí nemůžeme realizovat.  3,85 mil. Kč 
přispěl stát, 2 mil. Kč uvolnil Jimex a 1,8 mil. Kč složili předplatitelé nájemného. 
Vyvolanou investicí je přestavba trafostanice - 1,387 mil. Kč. Z rozpočtu je tedy nutné 
uvolnit 4,23 mil. Kč. 
 
Další významnou investicí je rekonstrukce Luční ulice, která je téměř 100% hrazena 
státem.  
V rozpočtu nyní chybí 4,3 mil Kč z prodeje nemovitostí. Situaci lze řešit prodejem 
nemovitostí za každou cenu nebo otevřením úvěru - komerčního nebo hypotečního. 
Město Králíky má dluhovou službu podle hlediska bank do 15 %, podle státu ne tak 
vysokou, aby přišlo o státní dotaci. Město   by   si   mohlo   vzít   úvěr   na osm let, což by 
ho stálo asi 700 000,-- Kč ročně. Mohlo by se tak dostat nad hranici 15 %, což záleží také 
na tom, kdy StFŽP vrátí Králíkám částku 2,5 mil. Kč. 

 
Z diskuze: 

ing. Nedbal - jiná možnost zřejmě není, hypoteční úvěr je nejlevnější způsob. 
ing. Zima - v rámci podpory výstavby nájemních bytů  je úrok snížen o 4 %, doplní ho státní 
dotace. Protože je to nové rozhodnutí, mohly by Králíky být jedním z prvních, kdo o ni 
požádá. V budoucnosti nás nečeká žádná významná nezbytná investice. 
ing. Dostálek - nebylo by vhodné použít finance získané prodejem akcií? 
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ing. Zima - není to vhodné, protože stát ještě nepovolil  převod práv. Mohlo by se stát, že 
bude nutné peníze vrátit a pak bychom si museli vzít komerční úvěr. Z těchto prostředků MZ 
povolilo pouze nákup pozemků.  
ing. Dostálek - meziroční úvěrovost města se po přijetí hypotečního úvěru zvýší, nebo sníží? 
ing. Zima - zvýší, ale málo. 
 
Usnesení MZ/1999/11/120 
MZ schvaluje přijetí hypotečního úvěru na zajištění výstavby nájemních bytů  ve výši 
4,3 mil. Kč.  
Hlasování: 
13:0:0 
 
04. Vstupy poslanců 
pí Ettelová - na srazu bývalých spolužáků po 40 letech bylo mnoho cizích lidí nadšeno z 
rozkvětu Králík 
p. Macko - z benzinové pumpy se často v noci ozývá alarm. 
ing. Toman - problém řeší správní odbor, je nutné kontaktovat  Benzinu. 
ing. Šašek - TJ Jiskra Králíky často reprezentuje město, proto žádá o městskou vlajku. 
Protože starší žáci vybojovali okresní přebor ve fotbale, bylo by vhodné zakoupit pro ně dresy 
v městských barvách (4 000 Kč). 
ing. Zima - žádost o dresy přeneseme do městské rady. 
ing. Nedbal - kdo bude správcem sokolovny? 
ing. Zima - do konce roku to je TJ Jiskra Králíky, od 1. 1. 2000 bude správcem ZŠ, ul. 
Moravská. 
ing. Nedbal - proč zmizela lavička od pomníku na křižovatce před budovou Policie a z 
Malého náměstí vedle Jirásků? 
ing. Toman - lavičky z Malého náměstí byly ukradeny, ale včas zajištěny policií, která je 
dosud nevydala. 
ing. Zima - po rekonstrukci pomníku sem lavička vrácena nebyla, protože na křižovatku 
nepatří. 
ing. Nedbal - trvalým problémem jsou psí výkaly na pěší zóně. Uklízí zde někdo? 
p. Čuma - ano, každý den. 
ing. Toman - poplatek za psa není určen na úklid exkrementů. 
ing. Rýc - protože technické služby nemají na starost udržování pásu trávníku mezi DVÚ a 
chodníkem, zakoupil ředitel DVÚ křovinořez a udržují prostor sami.  
Poblíž silnice na Dolní Lipku má být údajně otevřena třetí diskotéka. Bylo by vhodnější 
zajistit v této části Králík obchod s potravinami. 
ing. Zima - diskotéka Rabbit už může sloužit pouze jako bufet. 
p. Čuma -  stavba další diskotéky ještě není stavebně povolena. 
ing. Rýc - návštěva striptýzu ve Šneku je povolena od 15 nebo od 18 let? 
ing. Šašek  - na plakátě uvádí věk od 18 let. 
p. Juránek - zajímal se o možnost obrátit po měsíci směr rozvozu novin. Ředitelství pošty 
uznalo argument p. Janočka, starosty Dolní Moravy, že místní úřad potřebuje poštu včas, 
proto se s rozvozem začíná na této straně. Bylo by potřeba vymyslet protiargument. 
Již uplynuly čtyři měsíce od jednání s Domusem, jak se případ vyvíjí dále? 
ing. Zima - z objektu určeného pro Domus zmizely některé věci (kohoutky atd.). 
ing. Tóth - Domus vypracovává projekt, na jehož základě požádá o státní dotaci. Něco z 
majetku  se ztratilo, něco je složeno v hale.  
ing. Dostálek - pochválil TS za dobře zorganizovaný den harampádí.  
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Již dříve žádali boříkovičtí fotbalisté o stavební buňku. Ta je dodnes na skládce, TS do ní ani 
nevsadily dveře a do buňky prší.  
Ve zdejší obřadní síni je při obřadech nepříjemný vzduch a teplo, bylo by vhodné zabudovat 
sem klimatizační jednotku. 
ing. Zima - jedna klimatizační jednotka stojí 40 000,-- Kč, do místnosti by byly potřeba 
alespoň dvě, ale na to nejsou prostředky. 
ing. Toman - kvůli rekonstrukci Benziny je potřeba schválit zpracování dalšího  doplňku 
územního plánu. 
 
Usnesení MZ/1999/11/121 
MZ souhlasí se zadáním doplňku č. 2 ÚPSÚ Králíky - dopravní napojení křižovatky 
silnic II/312 a I/43, zachování čerpací stanice na stávajícím místě a původně navrhované 
umístění ponechat jako rezervní - a s úpravou sportovního zázemí základní školy. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
ing. Strnad - pozval přítomné  na akci Týden duševního zdraví, která  proběhne ve dnech od 
22. 9. do 25. 9.  
ing. Zima - poděkoval všem za účast a uzavřel jednání. 
 
zapsala  M. Vacková 
 
 
Ověření zápisu: 
 
p. Zezulka                      ......................................... 
 
p. Macko                       .......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Anton  Z I M A      ing. Ladislav TÓTH 

starosta        zástupce starosty  
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