
 
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 10 
městského zastupitelstva 

ze dne 02. 08. 1999   
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Ettelová, PaedDr. Krsek, ing. Strnad, ing. Rýc, ing. 
 Nedbal, p. Macko, ing. Šašek, p. Zezulka, ing. Danielová, p. Juránek, 

ing. Dostálek 
 
Omluven:  p. Klohna, MUDr. Bartáková, ing. Tóth, na část jednání ing. Dostálek, 
   ing. Danielová, p. Juránek 
 
 Za MěÚ:    p. Jungvirt, pí Pecháčková, 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 Schválení finančního příspěvku pro organizace a spolky 

       3.3 Zpráva o hospodaření města za rok 1998 - audit 
       3.4 Vývoj rozpočtu za I. pololetí roku 1999 
       3.5  Zpráva o stavu realizace školní jídelny a základní umělecké školy 
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou pí Ettelová a ing. Šašek. 
Zasedání zahájil ing. Zima. Navrhl zařadit do programu jako bod 3.5 Zprávu o stavu 

realizace školní jídelny a základní umělecké školy,  bod 3.4 zařadit jako bod 3.2 a následné 
body posunout. S návrhem všichni souhlasili. 

 
02. Zprávy z jednání městské rady 

Se zprávami ze zasedání městské rady seznámil přítomné ing. Zima. 
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

3.1 Majetkové operace 
S majetkovými operacemi seznámil přítomné ing. Zima.  
 
3.1.1 Záměr prodeje pozemků p. p. č. 69/1, 743/7, 743/8 a st. p. č. 176 v k. ú. Dolní 
Hedeč                                                    
O koupi pozemků požádali manželé Věra a Jan Brzokoupilovi, Ústí nad Orlicí 1221. 
Jedná se o pozemky u nemovitosti, kterou vlastní. Žadatel pozemky užívá a má je 
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oplocené, má uzavřenou nájemní smlouvu. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, prodejní 
cena 30,-- Kč/m2 u zahrady, 70,-- Kč/m2 u zastavěné plochy, MR s prodejem souhlasí. 
 

Usnesení MZ/1999/10/094 
MZ schaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 69/1, 743/7, 743/8 a st. p. č. 176 v k. ú. Dolní 
Hedeč a ukládá MO záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
10:0:0 - V době hlasování byl jeden poslanec mimo zasedací místnost. 
 
3.1.2 Záměr prodeje 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, který je v blízkosti nemovitosti, již vlastní. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, 
prodejní cena 30,-- Kč/m2, MR souhlasí s prodejem. 

 
Z diskuze: 

ing. Šašek - záměr prodeje se vyvěšuje na úřední desky, ale nebylo by vhodné zaslat ho i 
dalším dotčeným - majitelům sousední parcely, aby se i oni mohli vyjádřit, popř. si o koupi 
požádat taky? 
ing. Zima  - povinností je pouze vyvěsit záměr prodeje  na úřední desku. 
 
Usnesení MZ/1999/10/095 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 1401/4 v k. ú. Dolní Boříkovice a ukládá 
MO záměr zveřejnit.  
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.1.3 Záměr  prodeje 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 souhlasí s prodejem, prodejní cena 
100,-- Kč/m2, MR souhlasí s prodejem. 
 

Usnesení MZ/1999/10/096 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku st. p. č. 769/2 v k. ú. Králíky a ukládá MO záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
10:0:0 

3.1.4 Záměr prodeje pozemku p. p. č. 1822/33 v k. ú. Králíky 
O koupi pozemku požádal pan Mgr. Ivan Metelka, Králíky 101 za účelem výstavby 
rodinného domku. Jedná se  o pozemek v ulici Na Mokřinách, který má v současné době 
v pronájmu na sekání trávy pan Balík. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, parcela bude 
případně upravena GP s ohledem na budoucí komunikaci a okolní zástavbu, prodejní 
cena 100,-- Kč/m2 + přiznání bonifikace ( 30.000,-- Kč), MR souhlasí s prodejem a 
zároveň uložila vypovědět nájemní smlouvu. 
 

Usnesení MZ/1999/10/097 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 1822/33 v k. ú. Králíky a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
10:0:0 
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3.1.5 Záměr prodeje částí pozemků p. p. č. 97/4 a 97/11 v k. ú. Červený Potok 
O koupi části pozemků požádali manželé Tóthovi, Červený Potok 82 za účelem zřízení 
zahrady. Jedná se o pozemky u rodinného domu, který vlastní. Odbor VTSM souhlasí s 
prodejem, prodejní cena 30,-- Kč/m2, MR souhlasí s prodejem. 
 

Usnesení MZ/1999/10/098 
MZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 97/4 a části p. p. č. 97/11 v k. ú. 
Červený Potok a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
10:0:0 

 
3.1.6 Majetkoprávní vypořádání vlastnictví nemovitostí manželů Josefa a Edeltrud 
Schwarzerových, Dolní Hedeč 45 
Manželé Schwarzerovi požádali MěÚ Králíky o majetkoprávní vypořádání vlastnictví 
nemovitostí rodinného domu čp. 45 a st. p. č. 16 vše v k. ú. Dolní Hedeč. Manželé 
Schwarzerovi v roce 1964 sepsali s Městským národním výborem 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. 
MO navrhuje prodat uvedené nemovitosti manželům Schwarzerovým za symbolickou 
cenu 1,-- Kč povýšenou o veškeré náklady spojené s převodem. 
MR s tímto prodejem souhlasí a uložila MO předložit na jednání MZ záměr prodeje 
nemovitostí. 

 
Usnesení MZ/1999/10/099 
MZ schvaluje záměr prodeje nomovitosti čp. 45 na st. p. č. 16 a st. p. č. 16 vše v k. ú. 
Dolní Hedeč a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
10:0:0 
 

3.1.7 Majetkoprávní vypořádání vlastnictví nemovitostí pana Vojtěcha Kondáše, Dolní 
Hedeč 17 

Pan Kondáš požádal MěÚ Králíky o majetkoprávní vypořádání vlastnictví nemovitostí 
rodinného domu č. p. 17, st. p. č. 108 a p. p. č. 476 vše v k. ú. Dolní Hedeč. Manželé 
Josef a Edeltrud Schwarzerovi v roce 1957 zakoupili tyto nemovitosti od tehdejšího 
MNV Králíky. V dobré víře, že jsou vlastníky výše uvedených 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, a proto nemohly být zapsány ani do vlastnictví pana Kondáše. 
Jelikož pan Kondáš nemohl doložit tyto skutečnosti doklady z tehdejší doby, zúčastněné 
osoby učinily čestné prohlášení jako podklad pro majetkoprávní vypořádání. 
MO navrhuje prodat uvedené nemovitosti panu Vojtěchu Kondášovi za symbolickou 
cenu 1,-- Kč povýšenou o všechny náklady spojené s převodem. 
MR s tímto prodejem souhlasí a uložila MO předložit na jednání  MZ záměr prodeje 
nemovitosti. 
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Z diskuze: 

ing. Šašek - platili Schwarzerovi a pan Kondáš daň z nemovitosti? 
pí Pecháčková - muselo by se dohledat na finančním úřadě, zda jim byla vyměřena. 
ing. Šašek - daňové přiznání z  té doby by sloužilo jako doklad o vlastnictví. 
ing. Danielová - pokud na pozemku něco postavili, byli na patnáct let od daně osvobozeni. 
 
Usnesení MZ/1999/10/100 
MZ schvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 17 na st. p. č. 108, st. p. č. 108 a p. p. č. 476 
vše v k. ú. Dolní Hedeč a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.2 Schválení finančního příspěvku pro organizace a spolky 
Bod uvedl pan Dobrohruška. V Králíkách a integrovaných obcích pracuje 36 spolků a 

sdružení. V rozpočtu byla na příspěvky těmto organizacím určena částka 120 000,-- Kč. 
Všechny organizace byly obeslány. MÚ obdržel 23 žádostí o příspěvek. Ty projednala MR a 
určila k rozdělení částku 75 214,-- Kč. Zbývá tedy ještě 44 786 Kč.  Podle zákona o obcích je 
nutné, aby příspěvky vyšší než 5000,-- Kč schválilo MZ. Jedná se o příspěvek ve výši 8000,-- 
Kč pro Gymnázium  Králíky na organizaci majáles, 7000,-- Kč  pro TJ Jisku Králíky oddíl 
ledního hokeje a o 13 214,-- Kč ZUŠ Králíky pěveckému sboru na cestu do Villmaru.  

 
Z diskuze: 

ing. Zima - téměř všem žadatelům byl poskytnut příspěvek nižší, než o jaký žádali. Výška 
příspěvku je dána tím, jaká participace zde může být a jaký je účel příspěvku, zda přispěl ke 
zviditelnění Králík apod. 
ing. Nedbal - příspěvek získal také Svaz rodáků Dolních Boříkovic, je to registrovaný 
spolek? 
p. Dobrohruška  - o příspěvek na uspořádání srazu rodáků požádala paní Šafářová. 
ing. Zima - v Boříkovicích chtějí pěstovat povědomí příslušnosti k obci. 
ing. Nedbal -  je nutná právní subjektivita spolku? 
ing. Zima - fond je určen  pro poskytování příspěvků akcím, které zviditelní město nebo 
svým významem přesáhnou rámec města  (umožní setkání občanů atd.) 
ing. Nedbal  - zkoumá finanční úřad, na jaké účely byly tyto peníze použity? 
ing. Zima - ne, je to zvláštní výdajová položka. 
ing. Nedbal - o příspěvek tedy může požádat kdokoli? 
ing. Zima - každý, kdo zorganizuje nějakou akci. 
pí Pecháčková - peníze se vyplácejí na základě předložených peněžních dokladů. 
ing. Dostálek - setkání rodáků z Dolních Boříkovich organizovala paní Šafářová a Sokol 
Dolní Boříkovice. Sešlo se zde na 350 lidí, vystoupil zde p. Faltus z Letohradu a o půlnoci 
proběhl ohňostroj. Celá akce měla dobrou odezvu a rodáci organizátorům za vše děkují. 
 
Usnesení MZ/1999/10/101 
MZ schvaluje finanční příspěvky  pro organizace a spolky.  
Hlasování: 
11:0:0 
 

 
3.3 Zpráva o hospodaření města za rok 1998 - audit 
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     Bod uvedl ing. Zima. Okresní úřad vypracoval zprávu o přezkoumání výsledků 
hospodaření města za rok 1998. Tu obdrželi předsedové finanční a kontrolní komise. Ing. 
Zima seznámil se závěry jednotlivých bodů této zprávy. Až na drobné nedostatky bylo vše v 
pořádku. Připomínky okresního úřadu již byly doplněny o vyjádření majetkového a 
finančního odboru.Některé chyby byly způsobeny změnou metodiky. Kritizována byla 
nedostatečná činnost finanční a kontrolní komise, která údajně neplnila v roce 1998 své 
poslání a jíž nebyly vymezeny její kompetence a řád.  Bylo zamýšleno, že finanční a kontrolní 
komise se sejde až při řešení konkrétního případu. 

 
Z diskuze: 

ing. Dostálek  - ze zprávy vyplývá, že při nákupu felicie pro pečovatelskou službu  nebylo 
schváleno rozpočtové opatření. 
pí Pecháčková  - pokud jsou příjmy v rozpočtu vyšší než se  předpokládalo, není třeba dělat 
rozpočtové opatření. Pokud by se udělalo rozpočtové opatření pro zvýšení příjmů, muselo by 
se provést i opatření pro nákup vozu. Tímto se zabývá vyhláška 205. 
ing. Dostálek - podle revizní zprávy neodpovídají zůstatky na účtech. Došlo k chybnému 
zúčtování? 
pí Pecháčková - došlo k tomu, že česká spořitelna připsala poplatky na jiný účet, než měla. 
ing. Danielová - ve zprávě za rok 1999 se už neobjeví rozdíl 1 000 000,-- Kč jako v této 
zprávě? 
pí Pecháčková - rozdíl byl způsobený změnou metodiky, nyní už se používá metodika nová. 
 
 
Usnesení MZ/1999/10/102 
a) MZ bere na vědomí zprávu o přezkoumání výsledků hospodaření za rok 1998. 
b) MZ schvaluje výsledky hospodaření města za rok 1998. 
c) MZ ukládá realizovat  všechna opatření uvedená ve zprávě za rok 1998 a podat o nich 
zprávu do konce roku 1999. 
Hlasování: 
12:0:0 
 

3.4 Vývoj rozpočtu za I. pololetí roku 1999 
S celkovým plněním příjmů a čerpáním výdajů k 30. 06. 1999 seznámila pí Pecháčková. 

Celkové skutečné příjmy jsou plněny  ve výši 40 524 000 Kč, což je 63,86 % upraveného 
rozpočtu. V těchto příjmech je zahrnut příjem zálohy od firmy Vattenfall za odkup akcií v 
celkové výši 10 500 000 Kč. Bez této částky, která se ke krytí schválených rozpočtových 
výdajů nemůže použít, by celkové příjmy za první pololetí činily 30 024 000 Kč - t.j.47,31 % 
upraveného rozpočtu. 

Výdaje jsou čerpány  v celkové výši 26 722 000 Kč, což je 36,02 % upraveného 
rozpočtu. 

Výnos z daňových příjmů je o 2 073 000 Kč menší, než se předpokládalo - pouze 38 %. 
Daň z příjmů právnických osob za obce není faktickým příjmem, neboť  prakticky jde pouze 
o přesun z výdajového účtu obce na účet příjmový. Nejméně jsou plněny daně z příjmů 
fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (tj. daň z podnikání - 35 %), daň z příjmů 
fyzických osob ze závislé  činnosti (tj. daň odváděná zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance 
- 36%) a daň z nemovitosti (39%). 

Další přetrvávající neplnění je u příjmů z pronájmů  školských zařízení (ZvŠ, ZUŠ a 
gymnázium), kde jsme dosud obdrželi pouze 20 000 Kč, což činí 1 % ze smluvených   
1 926 000 Kč. 
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Neplnění rozpočtu v oblasti příjmů je rovněž u kapitálových příjmů, kde v případě 
odpočtu zálohy za akcie činí plnění pouze 9 % z původně schválených 9 894 000 Kč. Ani 
nadále se nedaří realizovat téměř žádné prodeje nemovitostí. 

Globální dotace ze státního rozpočtu je již nyní čerpána s předstihem - na 68 % v 
souvislosti k vyšším potřebám sociálních dávek. V upraveném rozpočtu nejsou zatím 
zahrnuty účelové dotace ze SFŽP ČR na rekonstrukci aleje a dotace na dostavbu ŠJ, protože 
celková výše není konečná a rozpočet bude upraven až v definitivní přiznané výši. 

V oblasti výdajů nejsou žádné výkyvy, pouze u některých zařízení jsou vyšší výdaje na 
spotřebu energií (plyn, elektřina). Překročené je čerpání výdajů v oblasti sociálních dávek, 
kde se do konce roku předpokládá téměř dvojnásobný nárůst ze 6 700 000 Kč na 12 000 000 
Kč, který však bude v plné výši pokryt ze státního rozpočtu. 

 
Z diskuze: 

ing. Zima - v pololetí je rozpočet jiný, než jsme plánovali. Jeho stav je ovlivněn objektivními 
vlivy. Vývoj v červenci odpovídá vývoji do června. Je nutné nezahajovat žádné akce, které 
nejsou kryty rozpočtem, opravy provádět pouze při havarijních stavech a snížit provozní 
výdaje. 
ing. Nedbal - ve výdajích za městskou tržnici je uvedena hodnota - 40 000 Kč. 
pí Pecháčková -nájemce tržnice složil zálohu na její výstavbu, na níž se bude spolupodílet. 
ing. Nedbal - nebylo by vhodnější některé objekty pronajmout, když o jejich koupi není 
zájem? 
ing. Zima - realitní kancelář má za úkol nemovitosti jakkoli  zpeněžit, tedy i umožněním 
pronájmu. 
ing. Nedbal - jednala MR o pronájmu koloniálu Na Rozcestí panu Mačátovi? 
ing. Zima - pro podnikání je třeba uzavřít dlouhodobý pronájem a ten blokuje možnost 
prodeje. 
ing. Nedbal - je reálný prodej tohoto objektu? 
ing. Zima - v blízké budoucnosti se počítá s modernizací benzinové pumpy a křižovatky, 
čímž by  vzrostla atraktivita této nemovitosti. S přestavbou pumpy se počítá v příštím roce. 
Benzina provedla dispoziční studie. Příští týden se koná v Praze  schůzka. Pokud by k dohodě 
nedošlo a podařilo se zajistit jiného investora, bude benzinová pumpa vybudována u silnice 
na Dolní Lipku. 
ing. Nedbal - bylo by vhodné vytvořit seznam zdejších nemovitostí určených k prodeji a 
vyvěsit ho na úřední desky. 
ing. Šašek - banky konkurují městu tím, že prodávají zastavené nemovitosti pod cenou. 
p. Macko - proč je tak nízký výnos z daně z nemovitosti? Ta už měla být uhrazena. 
pí Pecháčková - finanční úřad vyšší částku neposlal. 
ing. Nedbal - příjmy za poskytnutí ručení jsou reálné, nebo jen účetně vedené a nejsou 
hrazené? 
pí Pecháčková -  pan Vlasák, kterého se to týká, platil, ale platit přestal. 
ing. Zima  - v rozpočtu musí být uvedeno vše, co je nasmlouváno. 
ing. Dostálek  - co zahrnuje položka příjmy z pronájmu movitých věcí územní samosprávy? 
pí Pecháčková - jedná se o pronájem zařízení ZUŠ - nábytek, hudební nástroje. 
 
 
 
Usnesení MZ/1999/10/103 
a) MZ bere na vědomí stav rozpočtu za I. pololetí roku 1999. 
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b) MZ ukládá nezahajovat nové investiční akce, které nebudou kryty příjmy v rozpočtu,  
realizovat pouze nevyhnutelné opravy a uplatnit přísnou restrikci na provozní výdaje. 
Hlasování: 
12:0:0 
 

3.5 Zpráva o stavu  realizace školní jídelny a základní umělecké školy 
Bod uvedl ing. Zima. V současné době se v Králíkách realizují dvě hlavní investiční 

akce - stavba školní jídelny  a  rekonstrukce ZUŠ.  
Rekonstrukce ZUŠ byla kryta rozpočtem, ale nepočítalo se s tak velkým rozsahem, jak 

nakonec situace vyžadovala. Stav suterénu byl více než havarijní. P. Čuma doplnil, že budovu 
je nutné podřezat, protože při její stavbě nebyly provedeny svislé a vodorovné izolace. 
Všechny nedostatky byly skryty pod parketami, obložením a omítkou. Byla zde také 
naměřena velká hladina radonu. Provedení izolace bude třikrát dražší, než se předpokládalo. 

Na dokončení ZŠ, ul. Moravská získaly Králíky dotaci, již schválil parlament a potvrdil 
zákon. Ministerstvo rozhodlo, že dotace přiznané ZŠ nevyplatí celé, ale pouze 45 %. Ty 
město obdrželo (zhruba 8,5 mil Kč), dalších 10 mil. se snaží získat. Je třeba dokončit školní 
jídelnu, školní družinu a provést další práce - stavbu spojovací chodby, úpravu okolní 
komunikace, sportovní plochy ap. P. Čuma doplnil, že kompletní provedení objektu kuchyně, 
jídelny a přístavby směrem k mateřské škole bude dokončeno do konce roku 1999. Od 1. 9. 
1999 bude v provozu školní kuchyň  a jídelna. Práce byly zahájeny v červnu, a pokud nedojde 
k nepředvídatelným skutečnostem, vše se včas stihne. Pokud město nezíská další prostředky 
na dokončení objektu, stavební firma areál do konce září opustí. Ing. Zima pokračoval, že 
firma tak nedostane město do situace dlužníka. Co nebude postaveno letos, dokončí se v 
příštím roce.  

Na rekonstrukci ZUŠ nemáme dost finančních prostředků. Město má závazky vůči 
svým věřitelům, volné prostředky jsou jen na provoz. Finance určené na stavbu bytů na domě 
čp. 662 jsou blokovány na účtě. Město získalo peníze z prodeje akcií energetických 
společností. Ty jsou uloženy do konce září v Erste bank v Praze na úrok 6,3 %. Vláda 
rozhodla zablokovat převod akcií, peníze tedy nemůže město použít, protože je Vattenfall 
může  chtít zpět. Pokud bychom  peníze použili, museli bychom si později vzít komerční úvěr 
s komerčním úrokem. Některá města získané peníze používají, ale bylo by vhodnější ponechat 
je v depozitu a zahájit jednání s některou bankou o municipálním úvěru na dokončení 
rekonstrukce ZUŠ.  

 
Z diskuze: 

pí Pecháčková  - 2,5 mil Kč poskytne městu do konce roku SFŽP po zkušebním provozu 
ČOV. 
ing. Dostálek  - s jak velkými náklady se počítá při rekonstrukci ZUŠ? 
ing. Zima - zhruba se 2 - 3 miliony Kč. 
p. Čuma - po rekonstrukci bude suterén splňovat dnešní podmínky provozu. 
ing. Dostálek - je přesně uvedeno, dokdy bude třeba vrátit finance Vattenfallu? 
ing. Zima - ve smlouvě to uvedeno nebylo, bude se to zřejmě řídit obchodním zákoníkem. 
Vattenfall spolupracuje s VČE, aby od akcionářů odkoupila práva, čímž se změní forma 
vztahu. Nyní se čeká na mimořádné zasedání valné hromady. 
Usnesení MZ/1999/10/104 
MZ bere na vědomí zprávu o stavu investičních akcích školní jídelny a ZUŠ. 
Hlasování: 
12:0:0 
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04. Vstupy poslanců 
ing. Dostálek - obecní rozhlas je po městě špatně slyšet. 
ing. Zima - ví o tom, pokud se seženou prostředky, bude opraven, jinak nebude zřejmě 
používán.  
ing. Dostálek - v Králicku bylo uvedeno, že rodiče budou moci zjistit stav konta  určeného  k 
hrazení školních obědů nejen ve školní jídelně, ale  i ve spořitelně, což ale není proveditelné. 
Osvěta v Králicku o novém systému ve školní jídelně měla svůj účinek, již začínají nabývat 
trvalé příkazy pro platbu obědů. 
p. Juránek - občané Dolní Lipky starající se o hroby v zadní části hřbitova v Králíkách si 
stěžovali, že zadním vchodem u garáží chodí na hřbitov děti a hrají si na hrobech. 
p. Čuma - zadní vchod není nijak zabezpečený, je možné vjet tudy na hřbitov i autem, čehož 
někdy využívají TS. Měla by zde být brána a mělo by dojít i k opravě zdiva, ale nenašlo se 
dostatek prostředků. Je možné umístit tam prozatímní zábranu. 
p. Juránek - vznesl návrh pro MR. Občané vesnic dostávají noviny až v odpoledních 
hodinách, podle toho, jaký je okruh poštovní služby. Navrhl např. po měsíci okruh otočit, aby 
lidé dostali alespoň někdy noviny včas. 
ing. Rýc - podle stížností občanů má králické koupaliště krátkou otvírací dobu. 
ing. Šašek - koupaliště je otevřeno do 19,00 hodin, pouze když hygienik nařídí jeho okamžité 
vypuštění, zavře se dříve.  
ing. Rýc - přednesl stížnost občana, jehož jmenovec se údajně dopustil krádeže v 
samoobsluze, aby v případě uveřejnění v tisku bylo uvedeno celé jméno pachatele, aby 
nedocházelo k záměnám. 
ing. Šašek - pozval všechny na turnaj o pohár starosty města Králík, který se uskuteční v 
sobotu 7. 8. od 13,00 na fotbalovém hřišti.  
p. Macko - tlumočil stížnost obyvatel Hluboké ulice, že dírami v asfaltu vylézají potkani. Je 
nutné díry zasypat.  
pí Ettelová  - paní Vraštilová podala stížnost, ale na MR se tato stížnost nedostala. 
ing. Zima - část zaměstnanců MÚ je na dovolené, proto dochází ke zdržení. 
ing. Rýc - kdy bude další zasedání MZ? 
ing. Zima  - toto zasedání bylo posunuto o dva týdny proto, že by se do řádného termínu MZ 
nestihla vypracovat zpráva o vývoji rozpočtu města za I. pololetí. Nejbližší zasedání bude v 
září v řádném termímu, tedy 20. 9. 1999. Ukončil zasedání MZ a poděkoval všem přítomným 
za účast. 
 
zapsala  M. Vacková 
 
Ověření zápisu: 
 
pí Ettelová                      ......................................... 
 
ing. Šašek                      .......................................... 
 
 
 
 
 
ing. Anton  Z I M A     ing. Ladislav TÓTH 

starosta       zástupce starosty  
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