
  
M ě s t o  K r á l í k y 
     

Zápis z jednání č. 06 
Městského zastupitelstva 

ze dne 19. 04. 1999  
 
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, ing. Tóth, pí Ettelová, ing. Strnad,  MUDr. Bartáková, ing.            

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

Omluven:  p. Klohna, PaedDr. Krsek 
Za  MěÚ:  ing. Toman, pí  Pecháčková, p. Jungvirt 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání MR 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Majetkové operace          
      3.2 Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí roku 1999 
      3.3 Zřízení resocializačního zařízení v Heřmanicích   
04. Vstupy poslanců 

01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů  
       Ověření provedou ing. Danielová a ing. Dostálek. 
    Zasedání zahájil ing. Zima. S předloženým programem všichni přítomní souhlasili. Ing. 

Dostálek vznesl dotaz, zda by bylo možné, aby poslanci obdrželi  předem podklady pro 
některé body, dnes konkrétně podklad pro bod 3.2 Výsledky hospodaření  za I. čtvrtletí 
roku 1999. 

ing. Toman - podklady byly vyhotoveny až dnešního dne, nebylo proto možné rozeslat je 
poslancům předem. 
ing. Zima - je možné odložit tento bod na příští jednání MZ, aby si každý mohl podklady 
prostudovat. Nebylo však možné je poslat dřív.  
ing. Strnad - bude zde přítomna paní Pecháčková z finančního odboru? 
ing. Zima - přijde v 19,00 hodin. 
ing. Strnad - je možné udělat přestávku, během které se každý s podkladem seznámí. 
ing. Dostálek - nic nebrání tomu, aby byl tento bod projednán dnes, pouze diskuze o něm 
bude omezená. 
ing. Zima - jedná se pouze o informaci o tom, jak město nakládalo s rozpočtem v 1. čtvrtletí. 
Je možné vyžádat si od paní Pecháčkové celý podrobný stav rozpočtu k 31. 3. 1999.  Budeme 
se snažit, aby podklady na příští  jednání obdrželi poslanci  předem. 
 
 
02. Zprávy z jednání MR 

Se zprávami z jednání MR seznámil přítomné ing. Toman. 
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Z diskuze: 
ing. Dostálek - vyjádřil se k tomu, že se změnil způsob platby nájemného ze způsobu pozadu 
na platbu aktuální v době, kdy je prováděno vyúčtování doplatku služeb. V některých 
domácnostech došlo k tomu, že musí zaplatit dvakrát nájemné a ještě doplatek za služby. 
ing. Zima - těmto domácnostem Jimex nabídl využití splátkového kalendáře. 
ing. Toman - nájemné je v 70 % domácností uhrazeno z přeplatku za služby, pouze asi u 30 
% se jedná o nedoplatek. 
ing. Nedbal - mnoho lidí používá k placení účtů SIPO. Těm bude nájemné zúčtováno, aniž by 
to věděli. Nemusí pak mít dostatek financí např. na potraviny, v Tesle údajně nedostali 
zaměstnanci výplatu. Umožní jim Jimex odložit platbu? 
p. Jungvirt - v informačním dopise, který obdržela každá domácnost, nabízíme možnost 
využití splátek. Je možné se na tom individuálně dohodnout. 
p. Juránek - vyjádřil se k informaci z jednání MR, že redaktor Reflexu chystá článek o 
tragické události, která se stala na konci války v Horní Lipce. Vlastní český překlad článku - 
rozhovoru s farářem, jež vyšel v německém časopise. Je dobře, že se bude o této události 
mluvit. 
ing. Zima - s redaktorem jsme se dohodli, že mu budeme nápomocni a umožníme kontakty s 
osobami, které k tomu mají co říci. 
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
3.1 Majetkové operace 
     S majetkovými operacemi seznámila přítomné pí Věra Kubíčková. 
   

3.1.1 Prodej provozovny na st. p. č. 152/2 a 153/4   v k. ú. Králíky (restaurant DEKL) 
(MR/1999/09/088, MR/1999/10/095, MR/1999/11/0108 
Na základě rozhodnutí MR majetkový odbor předložil paní Klímové kupní cenu ve výši          
450.000,-- Kč povýšenou o náklady spojené s převodem nemovitosti, zastavěné 
pozemky ošetřit formou výpůjčky. Paní Jiřina Klímová vyslouvila souhlas. 
MR doporučuje předložit MZ ke schválení kupní cenu za prodej nemovitosti na st. p. č.  
152/2 a 153/4 v k. ú. Králíky ve výši 450.000,-- Kč. 

Z diskuze: 
ing. Dostálek - v zápise z MR  z 22. 3. je uvedena variantní částka 410.000,-- Kč nebo 
420.000,-- Kč + náklady, později pak 450.000,-- Kč. 
ing. Zima  -  variantní  cena   je   návrh   paní   Klímové,   MR   jako  protinávrh uvedla 
částku 450.000,-- Kč a p. Klímová s ní souhlasila. 

Usnesení MZ/1999/06/054 
MZ schvaluje prodej nemovitosti na st. p. č. 152/2 a st. p. č. 153/4 v k. ú. Králíky paní 
Jiřině Klímové, Králíky 664 za kupní cenu ve výši 450.000,-- Kč povýšenou o náklady 
spojené s převodem nemovitosti. 
Hlasování: 
13:0:0 

3.1.2 Prodej staveb areálu Sběrných surovin společnosti Vydrus Králíky 
(MR/1999/04/044, MZ/1999/02/026) 
K 1. 10. 1991 získalo Město Králíky hospodářskou smlouvou od OPS Ústí nad Orlicí 
areál sběrných surovin včetně staveb, ZP a DKP. Mezi ZP byly zařazeny také ocelové 
haly a váha. K dnešnímu dni jsou v katastru nemovitostí stavby stále vedeny na Město 
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Králíky, i když je společnost Vydrus koupila a zaplatila v roce 1994. Kupní smlouvou 
také Město Králíky společnosti Vydrus prodalo pozemky pod těmito nemovitostmi. 
MZ schválilo záměr prodeje nemovitostí ocelové haly na st. p. č. 1402, ocelové haly na 
st. p. č. 1403 a váhy (panelové plochy) na st. p. č. 1404, vše v k. ú. Králíky. MZ 
souhlasí s prodejem za symbolickou cenu 1,-- Kč povýšenou o náklady spojené s 
převodem platné v době prodeje. Rozdíl nákladů spojený s převodem v roce 1994 a v 
současné době uhradí město. Záměr prodeje byl zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/1999/06/055 
MZ schvaluje prodej nemovitostí ocelové haly na st. p. č. 1402, ocelové haly na st. p. č. 
1403 a váhy (panelové plochy) na st. p. č. 1404, vše v k. ú. Králíky společnosti s r. o. 
VYDRUS se sídlem v Králíkách, Hřbitovní 234. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.1.3 Směna pozemků mezi Městem Králíky a panem Jiřím Svítkem, Králíky 713 
MZ č. 27/98 
MZ schválilo záměr směny pozemků mezi Městem Králíky a panem Jiřím Svítkem. 
Město Králíky je vlastníkem zahrady p. p. č. 1046/94 v k. ú. Králíky o výměře 314 m2, 
pan Jiří Svítek je vlastníkem pozemku ve zjednodušené evidenci p. p. č. 33 v k. ú. 
Králíky o výměře 7039 m2. Jedná se o pozemek k plánované stavbě rodinných domků v 
ulici Kosmonautů. Pan Svítek učinil nabídku směnit svůj pozemek se zahradou v 
majetku města, kterou užívá na základě nájemní smlouvy, a zbytek nabízí k odkoupení 
za cenu 50,-- Kč/m2. 
Na základě výpisu LV majetkový odbor zjistil, že panu Svítkovi byl vydán i pozemek p. 
p. č. 2067 v k. ú. Králíky o výměře 678 m2. 
MO projednal s panem Svítkem cenu směny pozemků. Pan Svítek nabízí cenu 50,-- 
Kč/m2, Město Králíky určuje cenu za zahradu 70,-- Kč/m2, náklady spojené s převodem 
nemovitosti nese kupující. Záměr prodeje p. p. č. 1046/94 v k. ú. Králíky byl zveřejněn. 

 
Usnesení MZ/1999/06/056 
MZ schvaluje směnu pozemku p. p. č. 1046/94 v k. ú. Králíky, který je v majetku Města 
Králíky, za pozemky p. p. č. 2067 a pozemek ve zjednodušené evidenci p. p. č. 33 oba v 
k. ú. Králíky v majetku pana Jiřího Svítka, Králíky, Vl. Vančury 713. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.1.4 Záměr prodeje pozemku p. p. č. 358 v k. ú. Králíky 
O koupi pozemku požádala paní Květoslava Ciprová, Králíky 335. Jedná se  o zahradu, 
kterou žadatelka užívá, má s Městem Králíky uzavřenou nájemní smlouvu. Odbor 
VTSM souhlasil s prodejem bez připomínek, MO navrhuje kupní cenu 100,-- Kč/m2. 
MR doporučila prodat pozemek za cenu 100,-- Kč/m2, a to výměnou za dohodu o 
směně části pozemku st. p. č. 308/3 v k. ú Králíky. 
Žadatel se při jednání se starostou nebyl ochoten dohodnout o směně  části pozemku st. 
p. č. 308/3 s p. p.č. 358, oba v k. ú. Králíky, trvá však na své žádosti o koupi zahrady. 
MO znovu předložil žádost   paní Ciprové  o koupi zahrady s návrhem doporučit prodej.  
MR  prodej tohoto  pozemku nedoporučuje. 

 
 
Z diskuze: 
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ing. Dostálek - jak chtějí Ciprovi využívat  stávající pozemek? Je to pouze malá plocha. 
ing. Zima - jsou zde umístěny lavičky, ale podnikatelský záměr nesdělili. 
ing. Nedbal - až začne úprava tohoto parčíku, počítá město s tím, že sem umístí nějaké 
lavičky? 
ing. Zima - ano, budou sem umístěny. 
ing. Nedbal - na náměstí je laviček dostatek, ale v ulicích vedoucích k náměstí není kde si 
odpočinout. 
ing. Zima - bude to další ze zelených ploch města. Je nutné vše vhodně zabezpečit, protože 
kvůli samoobsluze je zde velká migrace. 
ing. Dostálek - část pozemku patřící Ciprovým má určitě vyšší hodnotu než pozemek za 
domem nabízený jako protihodnota. Nebylo by vhodné srovnat jejich cenu  doplatkem? 
ing. Zima - zkoušeli jsme to, ale pan Crha, který zastupoval paní Ciprovou, prohlásil, že 
pozemek nikdy neprodají. 
 
Usnesení MZ/1999/06/057 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 358 v k. ú. Králíky a ukládá MO záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
0:2:11 (Nepřijetím usnesení nebyl schválen prodej.) 

 
3.1.5 Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 2206/1 v k. ú. Králíky 
Pan Česlav Řepka, Králíky 102 žádá o koupi části pozemku p. p. č. 2206/1 v k. ú. 
Králíky o výměře cca 200 m2 za účelem vybudování příjezdové komunikace k čerpací 
stanici LPG. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, pozemky ve vlastnictví města navazují 
na pozemky  p. Řepky a společně vytvářejí jeden funkční celek, který je navržen 
územním plánem k zastavění. Navrhovaná prodejní cena  150,-- Kč/m2. 
Městská rada nedoporučuje MZ prodej části pozemku p. p. č. 2206/1 v k. ú. Králíky. 

 
Z diskuze: 

ing. Zima - pokud tento pozemek prodáme, zablokujeme cestu k pozemkům Města. Museli 
bychom tento prodej opatřit břemenem, což je zbytečně komplikované a nevhodné. Počítá se 
zde s výstavbou vil. Pozemek bychom mohli p. Řepkovi pronajmout. 
ing. Šašek - má p. Řepka stavbu povolenou? 
ing. Zima - ano, má. 
ing. Dostálek - podle plánu to vypadá, že zmiňovaný pozemek kříží alej vedoucí k bunkru. 
Řešením by bylo rozdělit ho na dvě části, jednu prodat a druhou ponechat městu kvůli 
přístupu k pozemkům. 
 
Usnesení MZ/1999/06/058 
MZ  neschvaluje prodej části pozemku p. p. č. 2206/1 v k. ú. Králíky. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.1.6 Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 2093/3 v k. ú. Králíky 
O koupi části pozemku požádali mgr. Jan Křivohlávek, Králíky 893 a ing. Vlasta 
Danielová, Králíky 787. Mgr. Křivohlávek žádá o cca 60 m2 k výstavbě garáže a ing. 
Danielová o cca 120 m2 ke zřízení zahrady. Jedná se o část pozemku, kterou žadatelé 
užívají jako zahradu. 
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Odbor VTSM prodej nedoporučuje, MR s prodejem nesouhlasí a doporučuje pozemky 
pronajmout k účelu, kterému v současnosti slouží. 
MZ k tomuto bodu na minulém zasedání nepřijalo usnesení. 

 
Z diskuze: 

p. Juránek - k jakým změnám za měsíc došlo? Souhlasí žadatelé s pronájmem pozemku? 
ing. Danielová - pokud by byl prodej opatřen břemenem, nemá zájem o koupi. 
pí Kubíčková - pan Křivohlávek se k tomu nevyjádřil. 
ing. Danielová - dosud platila nájem pozemkovému fondu, nyní ho hradí městu. Nájem je 
vyšší. 
p. Jungvirt - je důvod opatřovat prodej břemenem? 
ing. Zima - vede zde kanalizace, která se bude rozšiřovat. 
p. Jungvirt - o městské pozemky v této části se nikdo nestará. Občané zřejmě mají zájem se o 
ně starat. 
ing. Zima - VTSM nedoporučilo prodej těchto pozemků kvůli rozšiřování kanalizace. 
ing. Danielová - kanalizace vede přede dveřmi, garáž, kterou zamýšlí mgr. Křivohlávek 
postavit, by se sem vešla. 
ing. Toman - je zde kanalizace, do které je svedena povrchová a splašková voda. Kanalizace 
se musí rozdělit, proto  zde povede jeden nový kanál. 
p. Jungvirt - dešťová voda je sváděna do potoka. 
ing. Zima - VTSM potvrdilo, že kanalizace se bude rekonstruovat a při prodeji těchto 
pozemků by došlo ke komplikacím s rekonstrukcí. 
ing. Danielová - nerada by platila nájem z pozemku v době, kdy bude rekonstrukce probíhat. 
ing. Zima - v takových případech se nájemné neplatí. Mgr. Křivohlávek si zde nemůže 
postavit zděnou garáž, protože pozemek se bude otvírat. 
pí Kubíčková - stavbu garáže by nepovolil stavební úřad, protože by zde nebyly splněny 
všechny podmínky nutné pro povolení. 
 
Usnesení MZ/1999/06/059 
MZ  neschvaluje prodej pozemku p. p. č. 2093/3 v k. ú. Králíky. Souhlasí s jeho 
pronájmem. 
Hlasování: 
11:2:0 
 

3.1.7 Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 516/2 v k. ú. Dolní Lipka 
(MZ/1999/01/005) 
Panu MVDr. Stanislavu Královi, Dolní Lipka 51, MZ schválilo prodej části pozemku p. 
p. č. 286/18, majetkový odbor zadal vypracování GP na oddělení pozemku. MVDr. Král 
si nechal oddělit i část pozemku p. p.č. 516/2 v k. ú. Dolní Lipka. Majetkový odbor 
předkládá dodatečně prodej části p. p. č. 516/2 o výměře 100 m2 za stejných podmínek, 
parcela je nově označena jako p. p. č. 516/5 v k. ú. Dolní Lipka. 
Městská rada souhlasí s prodejem části pozemku. 

 
 
 
Usnesení MZ/1999/06/060 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 516/2 v k. ú. Dolní Lipka a ukládá MO 
záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
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13:0:0 
 
 
 
3.1.8 Žádost pana Reného Planky a Miroslava Felgra, Králíky, o posunutí termínu 
splatnosti  
(MZ č. 92/98) 
Pánové René Planka a Miroslav Felgr požádali Městskou radu o posunutí termínu 
platby částky 130.000,-- Kč (částka, o kterou jim byla snížena kupní cena pivovarských 
sklepů), která měla být zaplacena nejpozději do 30. 11. 1998. Žádají o posunutí termínu 
do 30. 4. 1999. Jelikož podmínka odstoupení od článku III. smlouvy o plnění závazku 
zastřešení pivovarských sklepů nebyla splněna, smlouva platí v plném rozsahu. Město 
Králíky podalo dne 10. 02. 1999 na manžele Plankovi a pana Felgra žalobu s návrhem 
na vydání platebního rozkazu o zaplacení 540.000,-- Kč (smluvní pokuta za období 
10/1996 až 12/1998). Jelikož MR nemůže měnit rozhodnutí MZ, rozhodla předložit 
žádost na jednání MZ. 

 
V podrobné diskusi, která následovala byl celý případ projednán. Vzhledem k ochraně 
obchodních informací není v zápise diskuse popsána.  

 
Usnesení MZ/1999/06/061 
MZ souhlasí s přerušením jednání o žádosti R. Planky a M. Felgra.  Tento bod bude 
zařazen na příští jednání MZ. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

Pan Juránek se vrátil k majetkové operaci z minulého zasedání MZ. Jednalo se o záměr 
prodeje pozemku p. p. č. 532/2, o jehož koupi požádali manželé Unzeitigovi. Tento 
pozemek vytváří náves Prostřední Lipky. Dosud pozemek obhospodařovali Berkovi. 
Paní Berková žila v domnění, že mají pozemek v nájmu. Na Pozemkovém fondu je 
evidována jejich žádost o jeho koupi. Vyčkávalo se, až zákon umožní prodej 
zemědělské půdy. Unzeitigovi věděli, že k domu, jež kupovali, nepatří žádný pozemek. 
Pan Juránek navrhuje neprodat pozemek manželům Unzeitigovým, kteří zde ještě ani 
nebydlí. 

 
Z diskuze: 

pí Ettelová - souhlasí s p. Juránkem, je nesmysl prodávat „náves“. Zatím je schálen pouze 
záměr prodeje, což neznamená, že se pozemek musí prodat. 
ing. Šašek - zákon nyní umožňuje ujednotit držbu pozemků obce atd. Financují to 
Pozemkové úřady a není to jednoduchý proces. Každý dotčený je k tomu přizván. Protože 
město z prodeje tohoto pozemku nezbohatne ani nezchudne, navrhl odložení tohoto případu. 
pí Kubíčková - oslovila zástupce Prostřední Lipky p. Berku, aby se k tomuto případu občané 
Prostřední Lipky do konce dubna vyjádřili. 
 
3.2 Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí roku 1999 
     Bod uvedl ing. Zima. Čerpání rozpočtu v I. čtvrtletí není nikdy proporční, nečiní 25 % 
rozpočtu. Čerpání i příjmy za 1. čtvrtletí roku 1999  jsou zhruba kolem 19 %. Toto období je 
pro město těžké, protože nemá téměř žádné příjmy. Získalo pouze globální dotace, které 
dostává pravidelně od státu. V I. čtvrtletí se město chovalo restriktivně. Výdaje byly pouze 
takové, aby mohly být zaplaceny z příjmů. 
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     Paní Pecháčková uvedla, že měsíční uzávěrka je hotová vždy se zpožděním. Probíhala 
minulý týden a není možné technicky výsledky tak rychle zpracovat a rozeslat je členům MZ. 
Pokud by na tom trvali, muselo by  hodnocení probíhat vždy až následující měsíc. Příjmy v I. 
čtvrtletí činily 19,07 % ze schváleného rozpočtu, výdaje 19,75 %. Nejhůře naplňovány jsou 
daně z příjmu fyzických osob (9,86 %), daň z nezávislé činnosti (17,65 %), daň z příjmu 
právnických osob (19,93 %). Nízké příjmy jsou také z pronájmů školských zařízení. Školský 
úřad dluží městu 50 % částky za loňský rok, letos zatím neuhradil nic. Kapitálové příjmy jsou 
naplněny jen ze 2 %, protože se zatím nerealizovaly žádné prodeje. Globální dotace čerpáme 
s předstihem, v dubnu si město vyžádalo dotace na dva měsíce dopředu. Ve výdajích nejsou 
žádné velké výkyvy. ČOV a školní jídelna mají vyšší výdaje za plyn a elektřinu. V případě 
ČOV nebyl provedený přesný odhad spotřeby, ve školní jídelně se nyní stravuje více dětí.  
Jimex   čerpal   51 %   na   opravy  bytového  fondu.  Výdaje  v  položce  ostatní  činnost 
činily 299,56 %, protože  firmě Konzum byla vrácena částka 178 000,-- Kč, o kterou 
překročila zálohu vůči městu. 
 

Z diskuze: 
ing. Šašek - vysoké procento příjmů je uvedeno v položce ostatní daně a poplatky. O co se 
jedná? 
pí Pecháčková - jedná se o  poplatky ze psů (platí se jedenkrát ročně), ubytovací kapacity, 
užívání veřejného prostranství atd. 
ing. Danielová - co je zúčtováno v položce územní samospráva? 
pí Pecháčková - jsou to příjmy z pronájmu pozemků, movitého majetku, z prodeje 
neivnestičního majetku a další. 
ing. Nedbal  - když jsme se rozhodovali, kdy se bude MZ scházet, dohodli jsme se na 3. 
pondělí v měsíci. Nebylo by vhodnější kvůli zpracování podkladů a jejich rozeslání členům 
MZ uskutečňovat jednání čtvrté pondělí v měsíci? 
ing. Zima - jedním z důvodů pro třetí pondělí je i fakt, aby mohl v Králicku vyjít aktuální 
zápis z jednání MZ. 
pí Pecháčková - máme dány termíny uzávěrky, ale ty se posunují se svátky. Tento měsíc to 
bylo kvůli Velikonocům. 
ing. Zima - kdo se chce touto zprávou hluboce zabývat, má možnost nahlédnout do 
podrobného zpracování u pí Pecháčkové. Toto je pouze informace o hospodaření města. 
Nejsem přesvědčen, že by finanční odbor fatálně měnil výsledky a strategii plnění rozpočtu. 
MÚ se vynasnaží připravovat podklady ve větším předstihu. Koho budou zajímat, může si je 
zde vyzvednout. Ale měnit kvůli tomu termín MZ je naprosto zbytečné. 
ing. Rýc - jedná se pouze o informaci, není potřeba mít ji k nahlédnutí předem. 
ing. Zima - finanční komise se může výsledky hospodaření zabývat kdykoli, může se věnovat 
i  trendům vývoje rozpočtu. MZ v jiných městech se tomu tak podrobně jako my zde 
nevěnují.  
 
Usnesení MZ/1999/06/062 
MZ bere na vědomí informaci o výsledcích hospodaření  za I. čtvrtletí roku 1999. 
Hlasování: 
11:2:0 
 
     Paní Pecháčková přednesla žádost ředitele Zvláštní školy, Králíky, Mgr. Nesvadby o 
poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů spojených s dopravou  žáků na plavecký výcvik, a to 
ve výši 6.106,20 Kč. Podle MŠMT je plavecký výcvik povinný na 1. st. ZŠ, v těchto 
případech hradí dopravné rodiče. K žádosti je přiložen seznam dvaceti dětí (10 z 1. st, 10 z 2. 
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st.), které se výcviku zúčastnily. MK nabídlo ZvŠ příspěvek na zájmové kroužky. Ten by nyní 
rádi využili na úhradu dopravného. 
 

Z diskuze: 
ing. Tóth - mgr. Nesvadba původně požadoval 10.000,-- Kč. Část příspěvku získal od 
obecních úřadů z okolí, jejichž děti navštěvují ZvŠ. Zbývající část požaduje od MK. 
MUDr. Bartáková - ZvŠ navštěvuje mnoho dětí ze sociálně slabých rodin. Některé ani 
nezaplatí dětem obědy ve školní jídelně. Tito rodiče často nemají náhled na to, že dítě 
plavecký výcvik potřebuje. 
p. Juránek - skladba rodičů na této škole je zvláštní, proto  ředitel shání často sponzory. 
pí Pecháčková - pouze dvě děti z 1. st. účastnící se plaveckého výcviku pocházejí ze sociálně 
slabých rodin. Nezájem rodičů o výcvik je spíše v nedostatečném náhledu na situaci. 
ing. Dostálek - i na ZŠ jsou děti ze sociálně slabých rodin. 
MUDr. Bartáková -  ZvŠ často navštěvují děti, o které se rodiny moc nestarají. 
ing. Strnad - souhlasí s MUDr. Bartákovou. Pokud to zůstane celé na rodičích, ZvŠ na 
plavecký výcvik nepojede. Ředitel základní školy nakonec rodiče přesvědčí, aby dopravu 
uhradili. Některé děti ze ZvŠ  nemají mnoho pěkných zážitků. Ty jim může poskytnout právě  
plavání. 
 
Usnesení MZ/1999/06/063 
MZ schvaluje částku ve výši 6.106,20 Kč jako příspěvek Zvláštní škole Králíky na 
úhradu dopravného na plavecký výcvik. 
Hlasování : 
13:0:0 
 
3.3 Zřízení resocializačního zařízení v Heřmanicích 
     Tento bod uvedl ing. Tóth. V lednu 1999 přijalo MZ usnesení, v němž vzalo na vědomí 
výsledky rozhovorů se zástupci občanského sdružení Domus. Ti chtějí v Heřmanicích zřídit 
resocializační centrum. Každá rodina v Heřmanicích obdržela letáček, jimž byla pozvána na 
besedu týkající se možného zřízení centra. Jako zástupci města se besedy   zúčastnil ing. Tóth, 
p. Juránek, MUDr. Bartáková a zástupce sdružení Domus. Délka besedy byla dvě a půl 
hodiny a řešily se zde různé problémy. Všechny otázky byly zodpovězeny. Občanům byla 
nabídnuta možnost jet se podívat  do obdobného zařízení v Nové Vsi u Chrastavy, aby viděli, 
jak zde vše již několik let funguje. Nikdo se však na zájezd nepřihlásil. Při diskuzi to 
vypadalo, že zde není silný negativní postoj k této problematice. Konečné rozhodnutí musí 
provést MZ. Občany Heřmanic by bylo možné znova oslovit anketním lístkem, kde by každý 
odpověděl na několik otázek zabývajících se drogovou problematikou. Jedna občanka již 
nabídla k tomuto účelu svou chalupu, ale ta je daleko od centra obce a není zde zavedena 
elektřina. Její zavedení by stálo půl milionu Kč. Jako reakce na besedu přišly na městský úřad 
dvě petice. Jedna se vyjadřuje  pro zřízení resocializačního centra v Heřmanicích (podepsalo 
deset občanů), druhá se vyjadřuje proti zřízení azylovému domu, což není přesné (podepsalo 
34 občanů). 

Z diskuze: 
Poslanci souhlasili s tím, aby se diskuze mohla zúčastnit i pí Venzarová z Heřmanic a pí 
Procházková. 
pí Venzarová - zúčastnila se besedy v Heřmanicích. Zdejší lidé jsou o problému informováni 
jednostranně. Narkoman je pro ně totéž co zločinec, dívají se na ně s despektem. Mají strach, 
aby se do centra netáhly celé skupiny narkomanů. 
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ing. Zima - Heřmanicím by zřízení centra pomohlo, neztrácel by se zde život. Není zde ani 
obchod, hospoda. Resocializační zařízení by se postupně včlenilo do života obce. Občané by 
ho přijali, Heřmanice by měly naději na rozvoj. Otázkou je, můžeme-li zde zřídit něco proti  
vůli obyvatel. 
MUDr. Bartáková - proč se občané Heřmanic nejeli podívat do zařízení  v Nové Vsi u 
Chrastavy? 
pí Venzarová - údajně je to pro ně hodně daleko. 
p. Juránek - nedozvěděl se  před zasedáním o peticích. Z besedy v Heřmanicích má dojem, 
že se zde řeklo vše. Zájezd  byl lidem nabídnut, ale tušili jsme, že je to nepřesvědčí. Beseda 
byla spíše o užívání drog než o zřizování resocializačního centra. Velké slovo na vesnicích 
mají hasiči, a ti byli proti. Má právo MZ vyjít vstříc sdružení Domus bez ohledu na názor 
místních občanů, spoléhat na to, že vesnici to zlomí, když uvidí, že jim budou účastníci 
komunity pomáhat? Leták o této problematice by mohl pomoci odbourat předsudky. Lidé v 
Heřmanicích neživoří, ale vedou zde specifický způsob života. Není dobré v tomto případě 
rozhodovat osobně, ale jako zastupitel se vcítit do obyvatel Heřmanic, ne jít proti většině. 
Nebylo by lepší sdělit sdružení Domus, že není možné zde centrum zřídit? Je nutné 
respektovat vůli lidí, co zde žijí, aby rozhodnutí nebylo „o nich bez nich“. 
ing. Zima - nesdílím tento názor. Musíme mít odvahu dát do prostředí něco, co nakonec bude 
dobré. Lidé se vždy staví proti novým věcem, a když se nakonec podaří, jsou rádi. Lidem v 
Heřmanicích fandím, proto jsem přesvědčen, že bude dobré centrum zde zřídit. Nenahrála 
beseda lidem k napsání peticí? 
ing. Strnad - nejsou petice výsledkem nabídky, že právě jejich cestou se dá něco  dosáhnout? 
O drogách panuje mezi lidmi široká nevědomost, ale v Domusu o fetování nejde. Až se 
rozhodne pro zřízení centra a lidé ho blíže poznají, bude mít mnoho obyvatel Heřmanic 
špatný pocit z toho, že petici proti zřízení  podepsali. 
p. Juránek - občané mají právo vyjádřit svůj názor peticí, ale nabízet k podepsání ji nemohou 
pouze odpůrci centra, ale i zastánci. Na besedě nikdo lidem nevnucoval názor, aby byli proti 
zřízení. Objektivnější  vhled bychom získali rozesláním letáku, ke kterému by byl připojen 
řád komunity. Neměli bychom však zřizovat v Heřmanicích něco, co je proti vůli občanů. I 
když osobně souhlasím se zřízením, stavím se za většinu z Heřmanic. 
ing. Danielová - musíme tento problém rozhodnout dnes? Původně pocházím ze stejně malé 
obce. Pro tyto lidí je těžké udělat změnu, nechtějí nic nového. Důležité je jim vše předem 
pořádně vysvětlit. Paní Pavlová, která měla zajistit zájemce o zájezd do Nové Vsi, byla proti 
zřízení centra. Možná  že by se  někdo jel rád podívat. 
ing. Rýc - více zla nadělá místní DVÚ, když někdo uteče. U členů komunity toto nehrozí. Je 
rozdílné, položí-li se občanům otázka Co si myslíte o resocializačních centrech, nebo Chcete 
u vás v obci resocializační centrum?. 
ing. Šašek - Heřmanice nelze srovnávat s okolními vesnicemi. Nevylidňují se, žijí zde 
starousedlíci. Jsem proti zřízení centra. 
pí Ettelová - je pro zřízení centra. Lidem, kteří se léčili na drogovou závislost  je třeba 
pomoci, oni sami se rozhodli o vstup do komunity. I alej ke klášteru byla vykácena proti vůli 
občanů, a teď jsou rádi. 
ing. Tóth - ing. Rýc uvedl, že beseda v Heřmanicích dopadla špatně, ale není to pravda. 
Odpor nebyl až tak velký. Jedná se  pouze o první informaci pro občany, kteří sem přišli s 
negativním postojem. 
ing. Danielová - je uspěchané rozhodnout o tom už dnes. Necítí se oprávněna hlasovat pro 
zřízení centra i přes odpor občanů. 
ing. Rýc - proč odmítli zúčastnit se zájezdu do Nové Vsi? 
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ing. Tóth - mohl jet každý, kdo chtěl. Nabízeli jsme jim auto i autobus, ale zdálo se jim to 
daleko. 
pí Venzarová - je to časově daleko, mnoho z nich se stará o hospodářství. 
ing. Rýc - můžeme sdružení Domus poskytnout Amálku. Nestojí ve středu města a město by 
ji nemuselo udržovat. 
ing. Nedbal - souhlasí s ing. Danielovou, dnešní konečné rozhodnutí by bylo uspěchané. 
ing. Zima - o tomto problému víme již řadu měsíců. 
ing. Nedbal - o besedě v Heřmanicích se ani nedozvěděl. Na toto jednání MZ mohl být 
pozván zástupce Domusu. Je těžké rozhodovat o někom a něčem bez něho. 
ing. Dostálek - souhlasí se zřízením, protože je nanejvýš potřebné. Není vhodné ale 
odhlasovat něco proti  vůli občanů. Proti zřízení se zřejmě postavili proto, že mají strach o 
děti a o majetek, o to, že se na komunitu napojí dealeři drog. Vhodné je ještě na lidi působit a 
předložit jim například dosažené výsledky. Přirovnávat zřízení centra ke kácení aleje není 
nejvhodnější, protože alej neohrožuje náš život. Mnoho občanů se také může vyjádřit tak, že 
členy MZ jsou převážně Králičtí,  a proto zřídí centrum v Heřmanicích. 
ing. Strnad - jsou to už tři měsíce, kdy se poprvé jednalo o sdružení Domus. Rozhodne-li MZ 
pro zřízení centra, čeká Domus ještě mnoho práce s vyřizováním dalších potřebných věcí. 
Pokud nestihneme včas rozhodnout, budou muset celou akci odložit o rok. Přitom někde 
čekají desítky lidí dva až osm měsíců, aby se mohli zapojit do této komunity. Jedná se o lidi 
tzv. čisté, kteří již žádnou drogu nepotřebují. Jejich účast v komunitě je dobrovolná a řád 
velice přísný. V první fázi dodržují přísnou abstinenci, je omezen kontakt s okolím, nemohou 
telefonovat. Ve druhé fázi jsou doporučeny návštěvy z rodiny, každá návštěva je 
konzultována s terapeutem. Ve třetí fázi jsou umožněny vycházky, na člena se klade větší 
zátěž. Členové komunity nemají doklady, peníze. Připomíná to vězení, ale lidé sem chodí 
dobrovolně, protože je to jejich poslední šance. Pobyt mohou ukončit, ale jen jednou a své 
rozhodnutí si rozmýšlejí 24 hodin na samotce. 
ing. Zima - tito lidé mají velkou cenu, protože se dobrovolně snaží dostat nahoru. Společnost 
si vždy najde nějakou skupinu, vůči které má výhrady. Můžeme ještě nadále působit na 
obyvatele Heřmanic, ale je pravděpodobné, že změní postoj? Není  to jen ústupek z naší 
odvahy? 
p. Juránek - nejde o odvahu, ale o zodpovědnost. Maximálně jsem se snažil lidi přesvědčit.  
Bohužel z pozvánky na besedu přesně nevyplynulo, o co se jedná, nebyl k ní přiložen řád 
komunity. Tuto chybu napravila paní Venzarová, která napsala veřejný dopis a přiložila k 
němu tento řád. Přesto lidé peticemi vyjádřili, že jsou ve většině proti zřízení centra. Můj 
osobní názor se střetává s názorem občanským, což je velká zodpovědnost, proto se stavím za 
většinu. 
ing. Strnad - vyjádřil obdiv paní Venzarové za to, co udělala. Názor Heřmanic se ale 
nezmění. Je zbytečné konečné rozhodnutí odkládat. Vezměme zodpovědnost do vlastních 
rukou, neuhýbejme před konzervativci. 
pí Venzarová - nemá smysl jednání prodlužovat. Besedy s občany mohou probíhat během 
rekonstrukce domu. Mnoho lidí chápe, že mají pomáhat, ale jakmile se to dotýká jejich 
blízkosti, nechtějí. Soužitím si uvědomí, že je to dobrá věc. 
ing. Danielová - jaké to bude sousedství, když jsou 2/3 obyvatel proti? Kdyby bylo zřízeno 
centrum v Králíkách, bylo by to jiné. 
ing. Tóth - komunita zde nebude umístěna napořád. Kdyby se jejich záměr odchýlil od 
smlouvy, dostali by výpověď. 
pí Ettelová - po minulém jednání MZ vznikla fáma, že centrum vznikne v Amálce. Obyvatelé 
Králík byli proti tomu stejně jako jsou nyní obyvatelé Heřmanic. 
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MUDr. Bartáková - pokud by se podepisovaly petice v Králíkách, dopadl by výsledek 
obdobně jako v Heřmanicích. 
ing. Danielová - ale mohla bych ostatním říci, že jsem ve stejném postavení jako oni, což 
Heřmanickým říci nemůžu. 
ing. Strnad - sdružení má zájem pouze o objekt na vesnici. 
ing. Zima - nabízeli jsme jim několik objektů, oni sami si vybrali ten v Heřmanicích. 
p. Juránek - podobné zřízení funguje v Podlesí u Bruntálu. Jeho členy jsou čtrnáctileté dívky, 
jejich pobyt stojí měsíčně asi 4000,-- Kč a hradí ho rodiče. Pro Heřmanické jsou jejich petice 
jasným ne. 
ing. Strnad - nechal si zjistit, v kolika případech  člen komunity začal s kriminální  činností, 
ale nestalo se to ani v jednom případě. 
ing. Dostálek - takovýto argument by měl být základem pro diskuzi. 
p. Juránek - na besedě zaznělo, že 70 % členů pobyt něco přinesl. Přesvědčovat je však 
těžké. 
ing. Rýc - oni sami si vybrali jako vhodný objekt bývalou hospodu? 
ing. Zima - ano, kvůli odlehlosti od města a protože je to ve vesnici. Nabízeli jsme jim např. i 
bývalou školu na Hedeči. 
ing. Tóth - ta je stavebně nevhodná, jsou zde vysoké stropy, velké třídy. 
ing. Rýc - opravdu by stálo tolik peněz zavést elektřinu do statku, který sama nabídla jedna 
občanka? 
ing. Tóth - ano, půl milionu Kč. 
ing. Zima - je to hodně daleko, musel by se vykopat výkop pro kabel nebo postavit v lese 
sloupy. 
ing. Strnad - pokud rozhodneme pro zřízení centra, stane se tak proti vůli obyvatel, ale jejich 
nevůle bude do čtvrt roku pryč. Pokud rozhodneme proti zřízení, skončí mnoho práce a nadějí 
v nenávratnu. Přijdeme o možnost mít zde něco unikátního, něčemu pomoci. 
ing. Nedbal - navrhl svolat příští týden mimořádné zasedání MZ. 
ing. Šašek - byl tento problém konzultován s Policií ČR? 
ing. Tóth - nebyl, policie by do toho nevnesla příliš velké jasno. 
ing. Strnad - v drogové problematice se orientuji. Když byla vydána novela drogového 
zákona, měl jeden člen policie zjistit, co se děje v kavárně Na Střelnici. Bohužel selhal. 
ing. Šašek - nemyslím místní policisty, ale Policii ČR jako instituci. Určitý rizikový faktor při 
zřízení centra zde je. 
ing. Zima - ano, ale jaký máme postoj vůči lidem, co od nás chtějí pomoc? 
p. Zezulka - kdy obdrželi občané Heřmanic dopis od paní Venzarové? 
pí Venzarová  - beseda proběhla 23.3., dopis obdrželi 25. 3. 
ing. Tóth - měli tedy tři týdny na rozmyšlení, než byly zaslány petice MÚ Králíky. 
ing. Strnad - dejme šanci lidem, kteří ji potřebují. V případě problémů mohou dostat 
kdykoliv výpověď. Navrhl usnesení MZ souhlasí se zřízením resocializačního centra 
občanského sdružení Domus v Heřmanicích. 
ing. Rýc - přimějme obyvatele Heřmanic, aby se zajeli do Nové Vsi podívat. Není  to daleko, 
je to u Liberce. 
p. Zezulka - kolik obyvatel mají Heřmanice? 
ing. Toman - mají 79 obyvatel. 
ing. Dostálek - pokud budeme nyní hlasovat o zřízení centra, návrh neprojde. Je nutné dále 
přesvědčovat lidi, uspořádat besedu. 
pí Procházková - souhlasí s ing. Dostálkem i se zájezdem do Nové Vsi. Navrhla pozvat na 
besedu člena z komunity, který je nyní ve třetí fázi resocializace. On sám by popsal ostatním, 
jak zde vše probíhá a funguje.  
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p. Juránek - besedy v Heřmanicích se účastnil s panem Hromadou takový hoch, zasahoval i 
do diskuze. 
pí Venzarová - nabídla, že na besedu zajistí účast  terapeuta. 
ing. Rýc - jak staří lidé budou ve zdejším resocializačním centru? 
ing. Strnad - zde by pobývali lidé nad 18 let. Stáhl svůj návrh na usnesení. 
Starosta ukončil diskusi, shrnul ji a navrhl usnesení. 
 
Usnesení MZ/1999/06/064 
MZ ukládá MÚ zorganizovat veřejné shromáždění občanů Heřmanic, na které budou 
pozváni členové MZ. Žádá občanské sdružení Domus, aby ve spolupráci se zástupci 
Města Králíky zabezpečilo účast osob, které budou schopny autenticky popsat situaci, 
argumentovat a seznámit ostatní s výsledky a zkušenostmi. 
Hlasování: 
12:1:0 
  
ing. Tóth - tlumočil žádost pana Tibora Hangurbadža, Dolní Lipka 8, o změnu použití 
finančních prostředků z FRB na rok 1999. MZ přijalo na svém zasedání č. 2 dne 15. 2. 1999 
usnesení MZ/1999/02/032 o půjčce p. Hangurbadžovi ve výši 50.000,-- Kč. Pan Hangurbadžo 
chce půjčku rozložit takto: 15.000,-- Kč na opravu střechy, 15.000,-- Kč na vodovodní 
přípojku, 20.000,-- Kč na vybudování koupelny. 
p. Juránek - pana Hangurbadža zná, s tímto návrhem souhlasí. 
 
Usnesení MZ/1999/06/065 
MZ schvaluje změnu použití finančních prostředků z FRB na rok 1999 pro pana T. 
Hangurbadža, Dolní Lipka 8, a to ve výši 15.000,-- Kč na opravu střechy, 15.000,-- Kč na 
vodovodní přípojku, 20.000,-- Kč na vybudování koupelny. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
ing. Tóth - přednesl žádost Společnosti přátel československého opevnění na příspěvek na 
veletrh IDET 99, výstava vojenské techniky. Budou zde prezentovat Boudu. Mají záměr 
vybudovat v Králíkách areál vojenského opevnění z konce 30. let, což má význam především 
ve spojení se vstupem ČR do NATO a s  50. výročním jeho založení.  Očekává se vysoká 
vojenská generalita jak z domova, tak i ze zahraničí. Žádají pouze o příspěvek na pronájem 
plochy ve výši 50 %, tj. 11.000,-- Kč. Exponáty si zajistí sami, případně po skončení veletrhu 
by některé darovali městskému muzeu.  
ing. Zima - připravuje se i prezentace v parlamentu, je připravena první verze CD. 
MUDr. Bartáková - Společnost přátel čs. opevnění se pustila do něčeho, co mohli začít i 
místní občané. 
 
Usnesení MZ/1999/06/066 
MZ vyhovuje žádosti Společnosti přátel československého opevnění  o příspěvek 11.000,-
- Kč na veletrh IDET 99 v Brně. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
04. Vstupy poslanců  
ing. Strnad - původně chtěl zažádat o příspěvek na projekt určený všem dětem, ale okresní 
úřad vzal všechny závazky na sebe, tedy to už není potřeba. 
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ing. Dostálek - v jakém stadiu je výběrové řízení na dostavbu školní jídelny? Jsou sankce 
uváděné ve smlouvách vždy přiměřené, je možné je vymáhat? 
ing. Zima - smlouvy, kde jsou uváděny nepřiměřené sankce, už město neuzavírá. Ani druhá 
strana si nesmí stanovit nepřiměřené sankce, aby nedošlo ke zpochybnění soudem. 
ing. Dostálek - požádal, zda by bylo možné na příští zasedání MZ připravit zprávu o tom, v 
jakém stadiu je získávání investora do Králík. Vhodné by bylo vytvořit více než pouze 100 až 
200 pracovních míst. 
ing. Zima - vyvíjí v tomto směru dlouhodobě osobní aktivitu, přislíbil podat  situační zprávu. 
p. Juránek - dozvěděl se, že do Dolní Lipky povede plynovod. Povede pouze k SOUZ nebo i 
do vsi? 
ing. Zima - i do vsi. 
p. Juránek - poděkoval za to, že byl  v Dolní Lipce vyvěšen plakát o konání MZ, i když to 
bylo pouze na stromě. Vhodnější by byly vývěsky. 
ing. Zima - zhotovení vývěsek není problém, ale město nyní dodržuje restriktivní rozpočet. 
Musíme vyčkat, až budou k dispozici finance. 
ing. Rýc - na minulém jednání kritizoval stavební buňku umístěnou u bytovek. Nápravu 
zjednal H. Holly, Agrostav nebyl vinen. 
ing. Šašek - seznámil s jednáním sportovní komise. Velkým problémem je nedostatek lidí, 
kteří by byli ochotni vést sportovní kroužky dětí a mládeže. 
MUDr. Bartáková - Mazánkovi platili za pronájem zahrady 400,-- Kč/rok, Petrovi platí 
3000,-- Kč/rok. Čím to je? 
ing. Zima - tento pozemek je rozdělen na zahradu se stromky a louku, proto  i výše nájmu 
stanovená podle vyhlášky je  různá.  
p. Macko - jak dopadl prodej akcií VČE a. s.? 
ing. Zima - prodej byl zprostředkován, do konce měsíce by měla přijít na konto odpovídající 
částka. Výběrové řízení na dostavbu školní jídelny bylo ukončeno 19. 4. 1999 s následujícím 
výsledkem: 
1. Východočeská stavební  Solnice, 
2.Reming Chrudim, 
3. Agrostav Ústí nad Orlicí, závod Králíky, 
4. Agile, Ústí nad Orlicí,  
5. Stavební společnost  Vamberk. 
Na správnost průběhu výběrového řízení dohlížely dvě komise. Hodnotilo se pět kritérií, 
každé mělo jinou váhu. Hodnocení ceny bylo stanoveno matematicky. 
ing. Danielová - je možné, že cizí firma zaměstná i králické občany? 
ing. Toman - s touto firmou máme zkušenost ze stavby ČOV. Tehdy zaměstnala pět 
králických občanů. 
Ing. Zima ukončil jednání a poděkoval všem za účast. 
Zapsala Michaela Vacková 
 
Ověření zápisu: 
ing. Danielová         ......................................... 
ing. Dostálek           ......................................... 

 
 

 
ing. Anton  Z I M A     ing. Ladislav TÓTH 

starosta                   zástupce starosty  
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