
 
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 09 
Městského zastupitelstva 

ze dne 28. 06. 1999 
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, ing. Tóth, pí Ettelová, PaedDr. Krsek, ing. Strnad, ing. 

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

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

3.1 Předání Janského plakety  dárcům krve 
3.2 Majetkové operace 

       3.3 Směrnice o prodeji bytových domů z vlastnictví města Králíky 
       3.4 Přistoupení města Králíky k Euroregionu  Glacensis  
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou ing. Rýc a ing. Nedbal. 
Zasedání zahájil ing. Zima. Navrhl zařadit do programu jako bod 3.4 Přistoupení města 

Králíky k Euroregionu  Glacensis. S návrhem všichni souhlasili. 
 

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

 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

3.1 Předání Janského plakety dárcům krve 
Ing. Zima poděkoval všem, kteří darují nezištně krev. Janského plaketu získali Josef 

Pinkas, Jan  Saňák, František Tomajko a Jiří Nedbal. Pánové Saňák a Tomajko ji převzali  
osobně. 

 
3.2 Majetkové operace                                                    
S majetkovými operacemi seznámila přítomné pí Věra Kubíčková, vedoucí majetkového 

odboru. 
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3.2.1 Prodej pozemku p. p. č. 104/16 v k. ú. Králíky 
O prodej pozemku požádal pan Jan Beňo, Hřbitovní 227 a paní Mgr. Eva Veselá, 
Kosmonautů 861. Jedná se  o zahradu, kterou užívá pan Beňo, pozemek má oplocen 
společně se zahradou. Paní Veselá požádala o koupi pozemku s tím, že připojením této 
parcely k jejich by došlo k úpravě nevhodnéh tvaru pozemku a bylo by možné lépe 
umístit plánovanou stavbu garáže. 
Odbor VTSM souhlasí s prodejem bez připomínek, prodejní cena 70,-- Kč/m2, MZ 
schválilo záměr prodeje, MO záměr prodeje zveřejnil. 
 

Z diskuze: 
ing. Zima - Beňovi pozemek užívali, nevěděli o tom, že jim nepatří. Zároveň pozemek 
přirozeně doplňuje pozemek Veselých. U tohoto pozemku končí slepá ulice.  
ing. Danielová - tato přístupová cesta zůstane v majetku města? 
ing. Zima - ano, ke svým pozemkům se dostanou všichni sousedé. 
ing. Rýc - když Veselí stavěli svůj dům, počítali s tím, že získají další pozemek? 
ing. Zima -  o pozemek žádají proto, aby mohli lépe umístit garáž. 
ing. Toman - upozornil, že v zákoně existuje právo vydržení - užívá-li někdo deset let 
pozemek, má  na něj nárok. 
ing. Zima  - neexistuje doklad na to,  že je možné v tomto případě využít práva vydržení. 
ing. Šašek - právo vydržení platilo do roku 1984 a poté až od roku 1991, desetiletá lhůta byla 
tedy přerušena. 
p. Beňová  - na tomto pozemku Veselí stavět nemohou, protože zde vede kanalizace. 
ing. Zima - pokud pozemek získají Beňovi a Veselí si na svém pozemku budou chtít postavit 
garáž, stávají se Beňovi účastníky stavebního řízení. Budou souhlasit se stavbou garáže? 
pí Beňová - pokud zde bude stát klasická garáž, tak ano, ale s vysokou stavbou souhlasit 
nebudeme. 
ing. Zima - je důležité znát přesné rozhodnutí. 
pí Beňová - pokud bude garáž stát jeden metr od našeho pozemku, abychom se dostali k 
plotu, tak se stavbou budeme souhlasit. 
 
Usnesení MZ/1999/09/084 
MZ schvaluje prodej pozemku p. p. č. 104/16 v k. ú. Králíky panu Janu Beňovi, 
Hřbitovní 227, Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
3.2.2 Prodej pozemku p. p. č. 241 v k. ú. Králíky 
Město Králíky uzavřelo dne 18. 10. 1991 s oprávněnou osobou panem Milanem Silným, 
Harrachov 467 dohodu o vydání nemovitosti ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb. o 
mimosoudních rehabilitacích. Pan Silný předložil řádně všechny doklady týkající se 
nemovitosti - čp. 361, st. p. č. 220 a p. p. č. 241 vše v k. ú. Králíky. Záhrada p. p. č. 241 v k. 
ú. Králíky však nebyla omylem uvedena v dohodě o vydání nemovitosti.  
Jediným způsobem převodu zahrady je kupní smlouva mezi Městem Králíky a panem 
Milanem Silným na prodej zahrady za symbolickou cenu 1,-- Kč povýšenou o náklady 
spojené s převodem. MZ schválilo záměr prodeje, záměr prodeje byl zveřejněn. 
 

Z diskuze: 
ing. Šašek - nelze tento případ vyřešit dodatkem smlouvy? 
pí Kubíčková - ne, všechny termíny už proběhly, případ jsme konzultovali s právníkem. 
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Usnesení MZ/1999/09/085 
MZ schvaluje prodej pozemku p. p. č. 241 v k. ú. Králíky panu Milanu Silnému, 
Harrachov 467 za symbolickou cenu 1,-- Kč povýšenou o náklady spojené s převodem 
nemovitosti. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.2.3 Prodej pozemku p. p. č. 398/5 v k. ú. Králíky 
Manželé Šponarovi, Zd. Fibicha 791 požádali o koupi části p. p. č. 398/5 v k. ú. Králíky. 
Jedná se  o pozemek za bývalou služebnou Pohraniční policie ČR. MR přijala stanovisko 
prodat pozemek najednou beze zbytků jednotlivým vlastníkům přilehlých nemovitostí. 
O koupi částí pozemků požádali pouze manželé Šponarovi a pan Zdeněk Švéda, V Aleji 
313 nabídl Městu Králíky směnu části pozemku p. p. č. 398/5 s pozemkem p. p. č. 398/10 
o výměře 325 m2, který vlastní. 
GP byla p. p. č. 395/5 v k. ú. Králíky rozdělena na p. p. č. 398/5 o nové výměře 1678 m2, 
o kterou žádají manželé Šponarovi za smluvní kupní cenu ve výši 44.000,-- Kč, a na nově 
označenou p. p. č. 398/17 v k. ú. Králíky o výměře 330 m2, kterou Město Králíky smění s 
panem Švédou za p. p. č. 398/10 v k. ú. Králíky, která je ve vlastnictví pana Švédy. 
MZ schválilo záměr prodeje, záměr prodeje byl zveřejněn. 
 

Usnesení MZ/1999/09/086 
MZ schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 398/5 (parcela nově označena jako p. p. č. 
398/5 o výměře 1678 m2) v k. ú. Králíky manželům Leoně a Václavu Šponarovým, 
Zdeňka Fibicha 791, Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
Usnesení MZ/1999/09/087 
MZ schvaluje směnu části pozemku p. p. č. 398/5 (parcela nově označena jako p. p. č. 
398/17 o výměře 330 m2)  v k. ú. Králíky ve vlastnictví Města Králíky s pozemkovou p. 
p. č. 398/10 v k. ú. Králíky ve vlastnictví Evy a Zdeňka Švédových, V Aleji 313, Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.2.4 Prodej transformační stanice T-304 v k. ú. Hněvkov 
Severomoravská energetika, a. s., RZ Zábřeh požádala o odprodej stožárové trafostanice 
u dětského tábora v Hněvkově. Trafostanice se nachází na p. p. č. 675/1 v k. ú. Hněvkov, 
není však předmětem evidence KN.  
Odbor VTSM souhlasí s prodejem, prodejní cena dle znaleckého posudku, MZ schválilo 
záměr prodeje, záměr prodeje byl zveřejněn. 
 

Usnesení MZ/1999/09/088 
MZ schvaluje prodej nemovitosti transformační stanice T-304 v k. ú. Hněvkov 
Severomoravské energetice, a. s., RZ Zábřeh. 
Hlasování: 
14:0:0 
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3.1.5 Prodej pozemku p. p. č. 516/2 v k. ú. Dolní Lipka 
MZ schválilo panu MVDr. Stanislavu Královi, Dolní Lipka 51 prodej části pozemku p. p. 
č. 286/18 v k. ú. Dolní Lipka. Při oddělení pozemku GP se oddělila i část pozemku p. p. 
č. 516/2 v k. ú. Dolní Lipka. MO proto předložil dodatečně prodej této části p. p. č. 516/2 
o výměře 100 m2, parcela je nově označena jako p. p. č. 516/5 v k. ú. Dolní Lipka. 
MZ schválilo záměr prodeje, záměr prdeje byl zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/1999/09/089 
MZ schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 516/2 v k. ú. Dolní Lipka (parcela je nově 
označena jako p. p. č. 516/5 v k. ú. Dolní Lipka) panu MVDr. Stanislavu Královi, Dolní 
Lipka 51. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
3.2.6 Žádost o posunutí splatnosti sankce z prodlení úhrady nemovitosti čp. 331 v k. ú. 

Králíky 
Pan Zdeněk Pohl, Králíky 331 požádal o posunutí splatnosti úhrady sankce z prodlení za 
nezaplacení odložené platby za prodej nemovitosti čp. 331 v k. ú. Králíky ve výši 
275.000,-- Kč s úrokem 16 % p. a. s termínem splatnosti do 30. 06. 1999. 
MO dopisem ze dne 16. 06. 1999 vyčíslil celkovou dlužnou částku, která činí 304.333,-- 
Kč. Pan Pohl žádá o posunutí splatnosti do 30. 11. 1999. 

 
Z diskuze: 

ing. Zima -  jedná se o nezaplacenou sankci, ne o jistinu. 
ing. Nedbal - proč byla sankce uvalena? 
ing. Zima - pan Pohl neuhradil  včas odloženou platbu. 
pí Kubíčková - pan Pohl koupil nemovitost čp. 331 s odloženou platbou. Část zaplatil, se 
splacením druhé části byl rok v prodlení. Naběhla mu proto sankce 275.000,-- Kč, jejíž 
splatnost mu byla o rok prodloužena, a to do 30. 06. 1999. Nyní žádá o další odklad. 
ing. Zima - výše úroku 16 % je průměrný úrok za určité období. Bylo by vhodné stanovit 
novou výši úroků. Pokud bude sankce příliš vysoká, nikdy se nesplatí. 
ing. Rýc - do roku 2000 by ponechal stávající výši úroků. 
pí Kubíčková - souhlasí s ing. Rýcem. 
ing. Nedbal - navrhl snížit úrok, ale ne  pod hranici bank. 
ing. Dostálek - navrhl ponechat stávajících 16 %, což je sankční sazba přiměřená. 
ing. Toman - navrhl řešit tuto otázku bez konkrétního případu nebo určit pevné datum, odkdy 
bude používána jiná výše sankčního úroku. 
 
Usnesení MZ/1999/09/090 
MZ neschvaluje posunutí termínu splatnosti sankce z prodlení za pozdní úhradu 
nemovitosti čp. 331 v k. ú. Králíky ve výši 304.333,-- Kč včetně úroků a trvá na 
zaplacení do 30. 06. 1999. Nebude-li zaplacena, bude k ní přičten úrok 16 % p. a. od 01. 
07. 1999 do zaplacení. 
MZ ukládá MO dlužnou částku vymáhat. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
ing. Zima -  požádal odborníky z bankovnictví o doporučení pásma, kde se dnes pohybují 
úroky ze vztahu banka - klient. Z nich budou odvozeny sankční úroky. 
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ing. Dostálek - výše úroků je různá podle toho, o jaký typ úroku se jedná. 
p. Juránek - jak pokračuje jednání s Unzeitigovými? 
ing. Tóth - ve středu  spoleně s p. Čumou a pí Kubíčkovu odjíždí na jednání do Prostřední 
Lipky. Předpokládá, že se s Unzeitigovými dohodnou na koupi části pozemku. 
 

3.2.7 Finanční dar Energetickému a plynárenskému sdružení obcí východních Čech 
Bod uvedl ing. Zima. Králíky prodaly právo k akciím VČE společnosti Vatenfal. 
Energetické a plynárenské sdružení obcí  východních Čech jednalo s potenciálními 
zájemci o tomto prodeji. Město Králíky od nich obdrželo dopis, že již mají určité zásluhy  
a nadále se chtějí starat a zastupovat Králíky při dalších jednáních. Za to by rádi obdrželi 
příspěvek ve formě daru, z něhož  odvedou daň. Jedná se o 16.675,-- Kč za rok 1999 za 
zástavu akcií VČE.  
 

Z diskuze: 
ing. Dostálek -  dočetl se v novinách, že stát prostřednictvím Fondu národního majetku 
neschválil převod akcií na společnost Vatenfal. Mají se tedy Králíky připravit na vrácení 
získaných financí? 
ing. Zima - v uzavřené smlouvě je zakotveno, že pokud dojde k vracení financí, bude to ve 
stejné výši jako v době prodeje akcií. Stát se snaží získat zpět do vlastnictví co největší část 
akcií energetických i plynárenských společností. Jednou ale stát obcím akcie dal a obce je   
zakalkulovaly do svých rozpočtů. Králíky získané finance dosud mají, mohou je tedy 
teoreticky vrátit. Tato metoda je ze strany vlády  nepřiměřená, je možné, že se obce vzepřou. 
Mohlo by se také stát, že bychom finance měli, ale nemohli je použít.  
p. Jungvirt - myslíte si, že budoucí vláda je schopná změnit rozhodnutí této vlády? Sociální 
demokracie tvrdí, že akcie byly obcím poskytnuty, aby společně s vládou ovlivňovaly 
energetické a plynárenské společnosti. 
ing. Zima - vláda dělá dvě chyby: bere obcím to, co jim dala, a sanuje problém, který je 
jiného charakteru. Vláda může zablokovat jako majoritní akcionář převod akcií, zbytek musí 
odkoupit od  obcí, ale zdestruuje tak plány obcí a měst. Vláda může odkoupit akcie za 
nominální hodnotu 1000,-- Kč a prodat je za 5000,-- Kč, čímž se dostanou do státního  
rozpočtu a nebude možné akcie v budoucnosti vrátit obcím. 
ing. Tóth - využily Králíky služeb Energetického a plynárenského sdružení obcí východních 
Čech? 
ing. Zima - využili jsme výsledků práce tohoto sdružení. 
ing. Danielová - je morální dar uhradit. 
ing. Toman - kde sdružení sídlí? 
ing. Zima - v Havlíčkově Brodě, jeho předsedou je pan Fencl, výkonným místopředsedou je 
pan Neubauer. 
ing. Dostálek - jak určili  výši daru? 
ing. Zima - výpočtem za jednu akcii. 
ing. Nedbal - jak se k této záležitosti staví ostatní obce? 
ing. Zima - na jednání starostů měst kritizoval sdružení za nepříliš korektní postup při 
výběrovém řízení. Králíky si spolupráci s Vatenfalem samy nasmlouvaly, sdružení vše 
připravilo. Všechny ostatní obce na dar přistoupily. 
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Usnesení MZ/1999/09/091 
MZ souhlasí se smlouvou, podle které se poukáže Energetickému a plynárenskému 
sdružení obcí východních Čech částka 16.675,-- Kč na provozní náklady sdružení. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.3 Směrnice Města Králíky o prodeji bytových domů z vlastnictví Města Králíky 
Bod uvedla paní Kubíčková. MO předkládá novelu Směrnice o prodeji bytových domů z 
vlastnictví Města Králíky se seznamem dalších domů určených k prodeji podle této 
směrnice. Směrnice byla předložena MR, která ji s přijatými změnami schválila a uložila 
MO předložit  směrnici ke schválení MZ. Oproti minulé směrnici je nový způsob 
oceňování bytů. Již nezáleží na velikosti bytu (např. 2+1, 3+1), ale pouze na velikosti 
plochy a kategorii bytu. 
 

Z diskuze: 
ing. Zima - dříve se často objevoval problém, zda byt rozdělený dřevěnou příčkou považovat 
za 2 + 1 nebo už za 3 + 1. V tomto směru došlo ke zjednodušení, již to není podstatné. 
pí Kubíčková - v novele byl také vypuštěn bod, že pozemky v centrální zóně nebudou 
prodávány. 
ing. Zima - záleží na  MZ, zda se rozhodne konkrétní pozemek prodat, či ne. 
pí Kubíčková  - další úpravy se týkají právnických výrazů, aby byly v souladu se zákonem a 
občanským zákoníkem. 
p. Macko - o domy uvedené v seznamu již projevil někdo zájem? Bude možné seznam ještě 
doplnit? 
ing. Zima - domy byly vytipovány podle určitých kritérií, seznam lze dále doplnit. Záleží na 
názoru Jimexu, majetkového odboru atd. Privatizujeme ty domy, jejichž investice do oprav by 
byla příliš vysoká. Zároveň jsou takové domy levné pro kupující. Pokud dům opravíme, 
stoupne jeho cena a nenajde se zájemce o něj. 
ing. Dostálek - proč byl vypuštěn bod z čl. 2, že nebudou prodávány domy v dobrém 
technickém stavu, provozně nenáročné? Počítá se s jejich prodejem za stejných podmínek 
jako u domů v horším stavu? 
ing. Zima - domy v dobrém technickém stavu budou prodávány za aktuální cenu. 
p. Jungvirt - ve vyhlášce je stanovena jedna cena pro všechny domy, určuje se pouze 
rozlohou bytu a kategorií. V přiloženém seznamu jsou však i domy v relativně dobrém stavu, 
není vhodné je  prodat. Například domy čp. 403 a 405 jsou o kategorii výše než ostatní dosud 
prodávané. 
ing. Zima - můžeme stanovovat cenu každému domu individuálně, nebo stanovit cenu a 
podle ní vytipovat domy, které se ceně blíží, čímž naplňujeme právo smluvní ceny. 
ing. Nedbal - počítá se se ziskem z  prodeje domů v rozpočtu? 
pí Kubíčková - s prodejem některých. Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z příjmů za loňský 
rok. 
p. Jungvirt - navrhl prodat nyní domy dle vyhlášky, u domů v dobrém technickém stavu 
provést soudní odhad. Dřívější odhady byly příliš vysoké, bylo by nutné slevit. Nyní musíme 
prodat domy v horším stavu. 
pí  Ettelová - s prováděním odhadů byly  v minulosti špatné zkušenosti. 
ing. Rýc - jaké opravy byly prováděny u domů čp. 403, 405? 
p. Jungvirt - asi před patnácti  lety proběhla totální rekonstrukce, nelze je proto srovnávat s 
jinými byty. 
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p. Juránek - které domy konkrétně by bylo vhodné ze seznamu vypustit a které naopak 
doplnit dle názoru p. Jungvirta? 
p. Jungvirt - bylo by vhodné prodat alespoň jednu bytovku (čp. 659) i za cenu sestěhování 
nájemníků. Její případná rekonstrukce by měla odpovídat rekonstrukcím ostatních bytovek. 
Na to ale zřejmě nebudou chtít lidé přistoupit. 
MUDr. Bartáková - byty v domě čp. 400 a 408 jsou jiné kategorie než v domě čp. 403 a 405, 
což se odrazí i v ceně bytů. 
p. Jungvirt - byty v domě čp. 403 a 405 jsou I. kategorie, v domech čp. 400 a 408 se jedná o 
různé kategorie. Jejich cena se neodrazí vzhledem ke stavu budovy, pouze vzhledem ke 
kategorii bytu. 
ing. Zima - jsou domy, které nájemníci neodkoupí nikdy. Postupně budeme prodávat i domy 
v lepším stavu. Vyhláška může být doplněna dalším seznamem i s podmínkou, že určité domy 
budou prodány podle jiných kritérií. 
p. Jungvirt - má význam prodat dobrý dům jen proto, že ho lidé chtějí? Získané finance 
stejně nebudou stačit na opravu domů zbývajících. Dobré domy by  vydělávaly v budoucnosti 
nájmem. 
ing. Rýc - je zájem o tyto domy? 
pí Kubíčková - o některé ano. 
ing. Rýc - je lépe prodat je nyní, když je o ně zájem, než čekat do doby, kdy je nebude nikdo 
chtít. 
ing. Toman - upozornil, že v domě čp. 306 je pouze jeden byt, proto bude ocenění provedeno 
podle jiných kritérií. Dům čp. 311 stavěli hasiči, je nutné zvážit jeho prodej. V domě čp. 497 
se plánovala stavba bezbariérových bytů. V domě čp. 119 na Dolní Hedeči je pouze jeden byt, 
proto bude ocenění provedeno dle jiných kritérií. 
ing. Zima - přiklání se k prodeji domu čp. 659, protože v několika příštích letech není 
vyhlídka na jeho rekonstrukci. Co se týče nenarušování jednotného vzhledu např. bytovek, 
město má k dispozici systém regulativů, podle něhož nemusí vydat stavební povolení, 
nebudou-li splněny určené podmínky, např. barva a provedení  fasády. 
ing. Strnad - někteří lidé nemají zájem rekonstruovat domy z vlastních peněz. 
ing. Nedbal  - pokud se s výtěžkem z prodeje domů počítá v rozpočtu, mohly by někde 
chybět. 
ing. Zima - částka z prodeje domů a bytů (2,5 milionu) je ve srovnání s částkou získanou 
celkovým prodejem nemovitostí (9 milionů) malá. 
p. Juránek - navrhl vyjmout ze seznamu domy čp. 403 a 405. 
ing.  Danielová  - byty v domě čp. 659 by musela koupit nadpoloviční většina nájemníků. 
ing. Rýc - jak vysoký je zde nájem? 
p. Jungvirt - orientačně 700,-- Kč/měsíc. 
pí Kubíčková - upozornila, že dům čp. 311 nemá statut služebního bytu. 
ing. Zima - bezbariérové byty lze vybudovat ze státních dotací v příštím roce v domě čp. 193. 
pí Kubíčková  - dům čp. 497 je prodejný, bude o něj zájem. 
 
MZ souhlasí s tím, že z předloženého seznamu budou vyškrtnuty domy čp. 403 a 405, U 
Zastávky, Králíky.  
Hlasování: 
11 pro 
MZ souhlasí s tím, že z předloženého seznamu bude vyškrtnut dům čp. 311, ul K. 
Čapka, Králíky. 
Hlasování: 
0 pro 
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MZ souhlasí  s tím, že v seznamu bude ponechán dům čp. 497, ul. Orlická, Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
MZ souhlasí s tím, že v seznamu bude ponechán dům čp. 500, ul. Orlická, Králíky. 
Hlasování: 
13:0:1 
 
ing. Dostálek - navrhl v článku 5 přeřadit bod 4  z omezujících podmínek prodeje do 
charakteristiky prodeje jako bod 5. Které objekty budou prodávány jako dům a které byty 
budou prodávány jednotlivě? 
p. Jungvirt - dům se nabízí jako celek, není-li o něj zájem, prodávají se byty jednotlivě. 
Lidem se nabídnou obě možnosti a oni si vyberou. 
ing. Dostálek - domnívá se, že v článku 7 si body 6 a 7 protiřečí. Navrhl je upravit tak, aby 
byl jejich výklad jednoznačný.   V čl. 9 bod 3 se  píše o smluvní pokutě ve výši 5 % kupní 
ceny za měsíc, nezaplatí-li kupující v plné výši kupní cenu. Tato pokuta je příliš vysoká, 
mnoho občanů ji nebude moci uhradit. 
pí Kubíčková - ke zpoždění úhrady došlo pouze v jednom případě. Případy týkající se 
neuhrazení pokuty jsou jiného typu.   
ing. Zima - pětiprocentní pokuta se bude hradit do určité doby, dále bude následovat 
odstoupení od smlouvy od jejího počátku. 
p. Jungvirt - ano, to je stanoveno v rozvazujících podmínkách. 
ing. Danielová - v čl. 9 bodě 2 se píše, že kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů ode 
dne, kdy prodávající doručí kupujícímu oznámení o vkladu práv v této  kupní smlouvě 
převáděných do katastru nemovitostí. Šedesát dní je krátká doba. 
ing. Zima - pro město je to doba dlouhá. Pokud někdo nebude moci podmínku splnit, sjedná 
se  další dohoda. 
ing. Toman - takto se postupuje vždy. Je možné individuálně se domluvit s majetkovým 
odborem. 
pí Kubíčková - při prodeji bytů podle předcházející směrnice pouze dva občané hradili cenu 
po registraci. Uzavřeli jsme s nimi smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Všichni ostatní hradili 
cenu při podpisu smlouvy. 
ing. Zima - vymáhal majetkový odbor někdy sankce neprávem? 
pí Kubíčková - ještě se to nestalo, vycházíme všem vstříc. 
ing. Zima - uzavřel bod jednání, vyzval pí Kubíčkovou, aby připravila další nemovitosti do 
seznamu vhodné pro prodej. 
 
Usnesení MZ/1999/09/092 
MZ schvaluje Směrnici Města Králíky o prodeji bytových domů z vlastnictví Města 
Králíky s výše přijatými změnami a se  změnami v čl. 5 a v čl. 7, bod 6 a 7 s účinností od 
01. 08. 1999. Současně se ruší Směrnice Města Králíky o prodeji domů a bytů ve 
vlastnictví Města Králíky ze dne 18. 02. 1998.  
Hlasování: 
14:0:0 
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3.4 Přistoupení města Králíky k Euroregionu Glacensis 
     Bod uvedl ing. Zima. Jedná se o region na pomezí Čech, Moravy a Kladska. Má svůj 
institut, aparát, je napojen na evropské struktury. Minimální počet obyvatel v euroregionu by 
měl být asi  milion obyvatel. Euroregion Glacensis existuje již tři roky a dobře funguje. Město 
Králíky je součástí sdružení Orlice a ta je přidruženým členem Glacensis. Vhodnější by bylo, 
kdyby byly Králíky členem Glacensis přímo. Předsedou sdružení je starosta Žamberka pan M. 
Chvátil, výkonným pracovníkem je dr. Fiala. Pokud chceme v Králíkách pěstovat velkorysou 
pevnostní turistiku, umožní nám sdružení získat finanční podporu. 

 
Z diskuze: 

p. Juránek - o existenci euroregionu se dočetl v polském tisku. Územním centrem 
euroregionu se mu jeví Kladsko. Je vhodné pěstovat dobré sousedské vztahy. Je důležité 
nabídnout občanům Králík informace o euroregionu prostřednictvím Králicka. Při pročítání 
různých dokumentů o sdružení nikde nenarazil na jméno Králíky. Doporučuje připojení k 
euroregionu. 
ing. Zima -Králíky byly  původně zakládajícím členem, pak se vše začalo vyvíjet jiným 
směrem. 
 
Usnesení MZ/1999/09/093 
MZ schvaluje vstup Města Králíky do euroregionu pomezí Čech, Moravy a Kladska - 
Euroregionu Glacensis. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
04. Vstupy poslanců 
PaedDr. Krsek  - jak pokračuje výstavba nové školní jídelny? Mnoho občanů se o to zajímá. 
ing. Zima - podle smlouvy bude jídelna dokončena do 1. 9. 1999. Chce-li stavební firma 
garantovat kvalitu, mnoho věcí zařizuje důsledně.  
p. Jungvirt - fáma o nedokončení zřejmě vznikla proto, že na ceduli u stavby je termín 
dokončení 23. 12. 1999. 
ing. Zima - ano, ale to je včetně školní družiny. Jídelna má být dokončena do 1. 9. 1999. 
ing. Dostálek  - slyšel, že některé práce je nutné po Agrostavu předělat. 
ing. Zima -  tak to není. Některé věci je nutné předělat kvůli nově platným normám.  
ing. Šašek - přinesl pro inspiraci náměty na vybavení dětských hřišť. 
ing. Nedbal - děkuje panu Součkovi a Tomanovi za pěkně připravený dětský den, který 
proběhl 27. 6. v zahradě u Hedvy. Není možné, aby kvůli jediné stížnosti občana takovéto dny 
nebyly organizovány. 
ing. Zima  - pan Souček se chystá v těchto akcích pokračovat. 
ing. Rýc - jak je to nyní s pohotovostní službou v Králíkách? 
MUDr. Bartáková  - zatím to vypadá, že se bude sloužit do 22,00 hodin na středisku, pak 
budou zřejmě lékaři zdarma doma k dispozici prostřednictvím mobilních telefonů.  
ing. Zima  - k této otázce se vrátíme příště, zatím jsme uprostřed jednání. 
ing. Rýc  - kdy budou vyplaceny odměny za fungování komisí? 
ing. Toman  - za pololetí do 30. 06. budou vyplaceny v měsíci červenci. 
p. Juránek - komise pro integrované obce zasedala 14. 06. v Horní Lipce. Byla zde zvolena 
vesnická rada, jejíž mluvčí se stala  Jitka Suchomelová, Horní Lipka 52. Členy vesnické rady 
jsou p. Lučan, p. Kováč. Na toto zasedání MZ nebyly nikde vidět plakáty. 
pí Ettelová  - plakát visel na autobusovém nádraží. 
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ing. Toman - osobně psal minulý týden patnáct plakátů. 
ing. Strnad - protože bylo špatné počasí, mnoho plakátů se poškodilo a odlepilo. 
p. Juránek - plakáty na zasedání jsou stále stejné, nevýrazné. Bylo by vhodné doplnit je 
alespoň nastíněním programu. 
ing. Zima - co lidi nejvíce zajímá, jsou majetkové operace a ty jsou na programu při každém 
zasedání. 
ing. Dostálek  - boříkovičtí fotbalisté žádali již na přelomu roku o poskytnutí buňky pro 
rozhodčího. Měli zájem o buňku na skládce, ale ta jim poskytnuta nebyla. Je nyní ve špatném 
stavu.  Nic jiného jim nabídnuto nebylo. 
ing. Danielová - u výjezdu v Polní ulici do Psí stráně je kvůli vysokým kopřivám špatná 
viditelnost. Technické služby by zde měly porost  posekat. 
p. Jungvirt - takovýchto ploch je po Králíkách více. Kolem náměstí se tráva seče každý 
týden, na okraji Králík ani jedenkrát za rok. 
ing. Toman  - TS mohou pečovat jen o vnitřní plochy. Pokud se další plochy osečou, není 
trávu kam dát, je to dvojí  práce. 
ing. Danielová - doslechla se o připravované myčce. 
ing. Zima  - pověřil pana Dobrohrušku, aby rychlým dotazníkem zjistil, zda by občané Králík 
dali přednost myčce ruční, nebo kartáčové. Výsledek jednání je takovýto: v Králíkách bude 
zděná čerpací stanice s podobným počtem stojanů jako v Žamberku a box s mycím kartáčem.   
ing. Toman  - rodiny nezapojené do systému likvidace odpadu v Králíkách musí do 30. 7. 
prokázat, jak odpad likvidují. Kdo nepostupuje správným způsobem, bude pozván před 
přestupkovou komisi. 
ing. Tóth - poděkoval studentům gymnázia  za pomoc a spolupráci  při oslavě nového 
králického praporu. 
MUDr. Bartáková - bylo možné v Králíkách zakoupit červený nos, z jehož prodeje je 
financována Linka bezpečí? 
ing. Zima - nikdo se této akce neujal. Dále seznámil přítomné se zněním smlouvy uzavřené 
mezi Městem Králíky a Občanským sdružením Domus. Znění smlouvy obdrží všechny 
domácnosti v Heřmanicích. Proběhla zahajovací schůzka k akci pracovně nazvané Pevnost 
99, již se objevují zájemci, sponzoři. Městský úřad navštívili poslankyně  paní Nedvědová a 
senátor pan Čada. Na příštím zasedání MZ bude podána informace o stavu rozpočtu a 
výsledcích hospodaření, které jsme obdrželi od okresního úřadu. Uzavřel jednání a poděkoval 
všem přítomným za účast. 
 
zapsala  M. Vacková 
 
Ověření zápisu: 
 
ing. Rýc                      ......................................... 
 
ing. Nedbal                 .......................................... 
 
 
 
 
 
 
ing. Anton  Z I M A     ing. Ladislav TÓTH 

starosta       zástupce starosty  
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