
 
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 04 
Městského zastupitelstva 

ze dne 15. 03. 1999 
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, ing. Tóth, pí Ettelová, PaedDr. Krsek, ing. Strnad, ing. 

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

 
Omluven:  p. Klohna 
 
 Za MěÚ:  ing. Toman, pí Kubíčková, pí Nosková, p. Čuma, p. Dobrohruška, pí       

Pecháčková 
 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání Městské rady 
03. Hlavní jednání 

3.1 Majetkové operace 
3.2 Schválení nové žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
3.3 Výsledky hospodaření za rok 1998 
3.4 Posouzení vyhlášky o provozování výherních hracích automatů 

04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů  

Ověření provedou p. Zezulka a p. Macko. 
Zasedání zahájil ing. Zima. Ing. Tóth navrhl zařadit do programu jako bod 3.2 Schválení  

nové žádosti o půjčku z Fondu rozvoje  bydlení. 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 Majetkové operace                                                    
S majetkovými operacemi seznámila přítomné pí Věra Kubíčková, vedoucí majetkového 

odboru. 
 
3.1.1 Prodej pozemku p. p. č. 1312/2 v k. ú. Horní Lipka 
O koupi pozemku požádal pan František Pařízek, Červený Potok 71. Jedná se o pozemek  
na okraji obce za tratí směrem k Červenému Potoku o výměře 620 m2, který žadatel 
užívá k zemědělskému hospodaření, pozemek je veden jako ostatní komunikace, dnes je 
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to pastvina. Žadatel je samostatně hospodařící rolník, na sousedních pozemcích 
hospodaří. 
Odbor VTSM souhlasil s prodejem a záměr prodeje byl zveřejněn. 
 

Usnesení MZ/1999/04/034 
MZ schvaluje prodej pozemku p. p. č. 1312/2 v k. ú. Horní Lipka panu Františku 
Pařízkovi, Červený Potok 71. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
 

3.1.2 Prodej pozemku p. p. č. 306/22, 306/25 a 306/26 v k. ú. Dolní Lipka 
O koupi pozemků požádal pan MVDr. Stanislav Král, Dolní Lipka 51. Jedná se o 
pozemky o celkové výměře 420 m2, které žadatel užívá jako zahradu. 
Odbor VTSM souhlasil s prodejem a záměr prodeje byl zveřejněn. Prodejní cena  
30,-- Kč/m2. 
 

Usnesení MZ/1999/04/035 
MZ schvaluje prodej pozemků p. p. č. 306/22, 306/25 a 306/26 v k. ú.  Dolní Lipka panu 
MVDr. Stanislavu Královi, Dolní Lipka 51. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.3 Prodej pozemku st. p. č. 214/2 v k. ú. Dolní Boříkovice 
O koupi pozemku požádal pan Vladislav Řehák, Dolní Boříkovice 14. Jedná se o 
pozemek u vlastního domu čp. 14 o výměře 25 m2, který žadatel užívá jako 
předzahrádku. 
Odbor VTSM souhlasil s prodejem a záměr byl zveřejněn. Prodejní cena 30,-- Kč/m2. 

 
Usnesení MZ/1999/04/036 
MZ schvaluje prodej pozemku st. p. č. 214/2 v k. ú. Dolní Boříkovice panu Vladislavu 
Řehákovi, Dolní Boříkovice 14. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.4 Prodej pozemků p. p. č. 144 a 149/1 v k. ú. Heřmanice 
O koupi pozemků požádal pan Josef Mikuláš, Heřmanice 67. Jedná se o pozemky o 
celkové výměře 873 m2, které žadatel užívá jako pastvinu, okolní pozemky žadatel užívá 
ke stejnému účelu. 
Odbor VTSM souhlasil bez připomínek a záměr prodeje byl zveřejněn. Prodejní cena  
10,-- Kč/m2. 
 

Usnesení MZ/1999/04/037 
MZ schvaluje prodej pozemků p. p. č. 144 a p. p. č. 149/1 v k. ú. Heřmanice panu Josefu 
Mikulášovi, Heřmanice 67. 
Hlasování: 
14:0:0 
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3.1.5 Prodej pozemku st. p. č. 1566 v k. ú. Králíky 
O koupi pozemku požádala Východočeská energetika, a. s., Hradec Králové, 
Sladkovského 215. Jedná se o zastavěnou plochu pod trafostanicí o výměře 35 m2 u 
velkoprodejny Konzumu. 
Odbor VTSM souhlasil s prodejem a záměr prodeje byl zveřejněn. Prodejní cena   
stanovena znaleckým posudkem. 
 

Usnesení MZ/1999/04/038 
MZ schvaluje prodej pozemku st. p. č. 1566 v k. ú. Králíky akciové společnosti 
Východočeská energetika, Sladkovského 215, Hradec Králové. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.7 Prodej pozemků p. p. č. 82/1, 83/1 a 83/9 v k. ú. Králíky 
O koupi pozemků požádali pan Jaroslav Martinec, Dolní Hedeč 67, pan Radek Martinec, 
Dolní Hedeč 66 a pan Jiří Martinec, Dolní Hedeč 67. Jedná se o pozemky, které jsou 
určeny k výstavbě rodinných domů v ulici Kosmonautů. 
Odbor   VTSM   souhlasil  s prodeji a záměry prodejů byly zveřejněny. Prodejní cena  
200,-- Kč/m2 a bonifikace podle usnesení MZ 42/93. 
 

Usnesení MZ/1999/04/039 
MZ schvaluje prodej pozemku p. p. č. 82/1 v k. ú. Králíky panu Jaroslavu Martincovi, 
Dolní Hedeč 67. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
Usnesení MZ/1999/04/040 
MZ schvaluje prodej pozemku p. p. č. 83/1 v k. ú. Králíky panu Radku Martincovi, 
Dolní Hedeč 66. 
Hlasování: 
13:0:0 - V době hlasování byl jeden poslanec mimo zasedací místnost. 
 
Usnesení MZ/1999/04/041 
MZ schvaluje prodej pozemku p. p. č. 83/9 v k. ú. Králíky panu Jiřímu Martincovi, 
Dolní Hedeč 67. 
Hlasování: 
13:0:0 - V době hlasování byl jeden poslanec mimo zasedací místnost. 
 
 

3.1.8 Záměr prodeje pozemků p. p. č. 306/23 a 306/27 v k. ú. Dolní Boříkovice 
O koupi pozemků požádal pan Václav Beinlich, Dolní Lipka 52. Jedná se o pozemky o  
celkové výměře 301 m2, které žadatel užívá jako zahradu za vlastním domem a má je 
oplocené. 
Odbor VTSM s prodejem souhlasí, MR prodej doporučuje, prodejní cena 30,-- Kč/m2. 
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Z diskuze: 

ing. Zima - na poradě vedoucích odborů jsme se zabývali  pozemky v okolí pozemků p. 
Beinlicha. Požádali jsme stavební odbor, aby vyzval některé občany k estetickému udržování 
svých pozemků. 
 
Usnesení MZ/1999/04/042 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 306/23 a 306/27 v k. ú. Dolní Lipka a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.9 Záměr prodeje části pozemku 532/2 v k. ú. Prostřední Lipka 
O koupi pozemku požádali manželé Unzeitigovi, Králíky 608. Jedná se o část pozemku 
ve vlastnictví     města,   GP  byla obnovena vlastnická hranice, pozemek je nově označen 
jako  
p. p. č. 532/2 o výměře 832 m2. Pozemek je u nemovitosti, kterou žadatelé vlastní. 
Odbor VTSM souhlasí s prodejem, případné oplocení je nutné řešit ve spolupráci s 
odborem VTSM a stavebním úřadem, prodejní cena 30,-- Kč/m2. MR nesouhlasí s 
prodejem pozemku. 

Z diskuze: 
ing. Zima - podle jeho osobního názoru je to prostor, který může být  považován  za náves. 
Není nejvhodnější udělat uprostřed návsi oplocenou zahrádku. 
ing. Šašek - Unzeitigovi zmiňovanou nemovitost koupili? 
pí Kubíčková - ano, od města. 
ing. Tóth - ve své žádosti uvedli, že zde chtějí postavit garáž. 
pí Kubíčková - v současné době je vydáno stavební povolení, garáž staví na svém pozemku u 
nemovitosti. O tento pozemek se zajímají jako o možnou zahrádku. 
p. Macko - proč chtějí získat pozemek celý a ne pouze jeho část? 
ing. Toman - pokud by žádali jen o část pozemku, musela by být oddělena geometrickým 
plánem po diskuzi s odborem výstavby. 
pí Kubíčková - Unzeitigovi by byli vděční  i  za část pozemku. 
ing. Danielová - v předloženém návrhu je uvedeno, že chtějí jen část pozemku. 
pí Kubíčková - ano, protože došlo ke změně velikosti pozemku, ale jeho číslo zůstalo 
původní. 
ing. Rýc  - podle předloženého plánu se jedná o dosti velké prostranství. 
ing. Dostálek - pokud město tento pozemek neprodá, bude se o něj samo starat? 
ing. Toman - je možné nabídnout Unzeitigovým dlouhodobý pronájem tohoto pozemku. 
ing. Šašek - jak se  k této situaci staví občané Prostřední Lipky? 
ing. Zima - osobně si nedovede představit  na vesnici dům bez zahrádky. Dlouhodobý 
pronájem pozemku je vhodnější z toho důvodu, kdyby mělo město v budoucnu obecní zájem 
o tento pozemek. 
p. Juránek - souhlasí se zveřejněním záměru prodeje, během něhož mají zastupitelé možnost 
zjistit reakce občanů. Souhlasí s dlouhodobým pronájmem pozemku. 
 
Usnesení MZ/1999/04/043 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 532/2 v k. ú. Prostřední Lipka a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 
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14:0:0 
 

3.1.10 Záměr prodeje části pozemku 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. 
Odbor VTSM prodej nedoporučuje, MR s prodejem nesouhlasí a doporučuje pozemky 
pronajmout k účelu, kterému v současnosti slouží. 
 

Z diskuze: 
ing. Zima - VTSM prodej nedoporučuje, protože pod tímto pozemkem jsou vedeny městské 
inženýrské sítě. MR souhlasí s dlouhodobým pronájmem, který ale vylučuje stavbu garáže. 
ing. Danielová - počítá se s tím, že se bude v budoucnu zdejší kanál překládat? 
ing. Zima - patří k těm, jež budou revidovány.  Pozemek, pod nímž vede infrastruktura, se 
prodává s věcným břemenem. 
ing. Danielová - kanál je meliorační. 
ing. Tóth - jeho průměr je 600 mm, ale počítá se s jeho zvětšením na 1000 mm. 
ing. Zima - dlouhodobý pronájem umožňuje uživateli pěstovat i stromky, ale při vypovězení 
si nemůže nárokovat jejich náhradu. 
ing. Danielová - jedná se jen o malou část pozemku, většina patří Pozemkovému fondu. 
ing. Rýc - není možné postavit na pronajatém pozemku garáž bez pevných základů? 
ing. Zima - stavba garáže by komplikovala budoucí úpravy v zemi, MěÚ by musel uhradit 
náklady spojené s uvedením pozemku do stavu před úpravou. 
ing. Danielová - kanalizace vede těsně kolem plotu pana Křivohlávka, tedy stejně k jeho 
poškození dojde. 
ing. Rýc - z vlastní zkušenosti uvedl, že měl  na pronajatém pozemku postavenou garáž bez 
pevných základů. Kdyby pronajímatel chtěl cokoli s pozemkem provést, byli by nájemníci 
povinni garáže zbourat na vlastní náklady. Je toto řešení možné i nyní? 
ing. Zima - záleží na MZ, kterou možnost schválí. 
p. Juránek - navrhl prodat pozemek s věcným břemenem. Je to komplikovanější, ale vychází 
se tím vstříc žadatelům. 
ing. Zima - dle jednacího řádu musíme nejprve hlasovat o protinávrhu. 
 
MZ souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. p. č.  2093/3 v k. ú. Králíky, a to s věcným 
břemenem. 
Hlasování: 
5:2:7 
 
MZ neschvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 2093/3 v k. ú. Králíky. Souhlasí s jeho 
pronájmem. 
Hlasování: 
7:6:1 
 
ing. Zima - konstatoval, že k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení, neboť ani jeden 
návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů. 
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3.1.11 Prodej nemovitosti části budovy čp. 273 na st. p. č. 152/2 a 153/4 v k. ú. Králíky 
O prodej objektu požádala paní Jiřina Klímová, Králíky 664, která zde provozuje 
restaurant Bar DEKL. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, objekt byl vlastnicky 
oddělen GP, byl vypracován znalecký posudek. 
 
Majetkový odbor přijal tři žádosti o koupi objektu: 
a) paní Jiřina Klímová, Králíky 664 (za účelem provozovny Bar DEKL), 
b) pan František Šlesingr, Králíky 358 (za účelem provozovny pro postižené občany), 
c) firma JOLLY, s. r. o., Králíky (za účelem regeneračního centra - solárium, masáže). 
MR se na svém zasedání zabývala postupem při prodeji provozovny Baru DEKL a 
nestanovila pro postup prodeje žádná kritéria. Uložila majetkovému odboru pozvat 
zájemce o koupi na jednání MZ. 
 

Z diskuze: 
ing. Zima - Město Králíky vlastní tuto nemovitost. Musí rozhodnout, zda ji prodá, jakým 
způsobem to provede a komu ji prodá. Pan Šlesingr ve své žádosti uvedl, že se již desetkrát 
bezúspěšně účastnil výběrových řízení a že na vývěsce nebyla uvedena cena objektu. MZ 
cenu uvádět nemusí. Kdo získá tuto nemovitost, je otázkou demokratického hlasování 
poslanců. 
ing. Strnad - je zřejmé, že město nemovitost prodává, neboť už zveřejnilo záměr. Navrhl 
nestanovovat žádné pořadí kritérií, ale vyslechnout odděleně záměr všech zájemců. Hlasování 
navrhl veřejné. 
ing. Zima  - zveřejnění záměru znamená, že město chce prodat, ale MZ se může rozhodnout, 
že přesto neprodá. 
 
 
Usnesení MZ/1999/04/044 
MZ schvaluje prodej nemovitosti části budovy čp. 273 na st. p. č. 152/2 a 153/4 v k. ú. 
Králíky. 
Hlasování: 
13:1:0 
 
Usnesení MZ/1999/04/045 
MZ  posoudí podnikatelské záměry a další kritéria  u všech zájemců  a o vítězi rozhodne 
veřejným hlasováním. 
Hlasování: 
13:1:0 
 
 
1. pí Jiřina Klímová 
 

Z diskuze: 
ing. Tóth - jste obeznámeni s odhadní cenou objektu? 
pí Klímová - nejsme. 
ing. Zima - dle soudního odhadu je cena stanovena na 413.650,-- Kč včetně pozemku. Máme 
v úmyslu vytvořit smluvní cenu i podle nabídek zájemců. 
ing. Rýc - cena se týká celého objektu, nebo jenom restaurace Bar DEKL? Jak se naloží s 
archivem města, který je v jedné části objektu uložen? 
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ing. Zima - cena se týká Baru DEKL, prostory s archivem nejsou určeny k  prodeji. 
p. Juránek - proč jste požádali o prodej vaší zaběhlé provozovny? Riskujete, že ji město 
prodá někomu jinému. 
pí Klímová - vedla nás k tomu skutečnost, že jsme chtěli zprovoznit tuto část a vytvořiit zde 
příjemné prostředí, které budou využívat všechny věkové skupiny.  DEKL je využíván i pro 
klubovou činnost. Chtěli jsme prostory  rozšířit, aby se zde mohly konat i další akce, např. 
svatby a setkání rodin. Prostory ale nevyhovovaly hygieně, a proto jsme se rozhodli je 
přestavět na vlastní náklady. Nechali jsme si zpracovat plán a provést zhodnocení okresní 
hygienou z Ústí nad Orlicí. Došlo ke kolaudaci a nyní se zde i vaří.  Máme v úmyslu 
spolupracovat se SOU v Dolní Lipce. Je zde otevřen obor provoz služeb, v jehož rámci se učí 
děvčata vařit. SOU žádá, aby zde byl otevřen obor kuchař - číšník.V tom případě by  zde 
studenti mohli provádět praxi. 
ing. Zima - myslím, že Klímovi chtějí objekt koupit proto, aby bezpečně investovali své 
prostředky do svého majetku. 
ing. Tóth - jakou částku jste připraveni za objekt zaplatit? 
p. Klíma - musíme se k této otázce vyjádřit teď okamžitě? 
ing. Zima - ne, nemusíte. 
pí Klímová - nebyli jsme na takovou otázku připraveni. 
PaedDr. Krsek - je možnost vytvořit v Deklu prostor pro nekuřáky, případně vymezit dobu, 
po kterou by se v Deklu nekouřilo?  Některým mladším studentům zdejšího gymnázia v 
případě bývalého nájemníka kouření vadilo.  
pí Klímová - jako jediní provozovatelé restaurace v Králíkách jsme pořídili pračku vzduchu, 
naši návštěvníci si pochvalují jeho čistotu.  I hygienik byl spokojený. 
p. Klíma - v části pod knihovnou se kouřit nesmí, protože sem nebylo možné zapojit zařízení 
pro čištění vzduchu, je zde tedy i nekuřácký prostor. 
ing. Dostálek - podle slov paní Klímové tvořilo jednu část nákladů 250.000,-- Kč. Kolik 
celkem do objektu investovali? 
pí Klímová - nemáme odděleny stavební náklady a náklady na zařízení. Celkem je to zhruba 
500.000,-- Kč. 
ing. Rýc - na jednom z minulých jednání byl paní Klímové učiněn příslib, že jí bude Dekl 
prodán. Pokud k tomu dojde, bylo by vhodné nabízet zde občerstvení, např. jako v mléčném 
baru. 
ing. Zima - nejedná se zde o nekuřáckou jídelnu, kdyby na ní MZ trvalo, museli by Klímovi 
změnit svůj podnikatelský záměr. 
pí Klímová - nepočítáme s mléčnou jídelnou. Odpolední doba je určena pro posezení např. s 
dětmi, ale večerní využití je jiné. 
ing. Rýc - v Králíkách chybí možnost posezení s občerstvením. Proč se o tom neuvažovalo 
dříve? 
pí Klímová - při podepisování nájemní smlouvy byla stanovena podmínka, že se v Deklu 
bude provozovat klubová činnost, což dodržujeme. Protože jsme upravili kuchyň, je nyní 
možnost podávat zde i rychlé občerstvení. 
ing. Nedbal - všichni jsme si vědomi toho, co už Klímovi dokázali. Účastníci výběrového 
řízení mohou naslibovat cokoli, ale nemusí to pak dodržet. Klímovi už záruku podali. Byli by 
schopni uhradit  odhadní cenu objektu? 
pí Klímová - ano, s odhadní cenou počítáme. 
ing. Zima - při prodeji jsme nikdy nešli pod odhadní cenu. 
ing. Nedbal - jakou výši ceny by byli schopni Klímovi zaplatit? Mají zajištěné finanční 
prostředky? 
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ing. Zima - nejprve musíme posoudit podnikatelský záměr uchazečů, cena je jedním z dalších 
kritérií. 
ing. Dostálek - k prodeji lze přistupovat různým způsobem podle toho, kterému kritériu dáme 
přednost. Současné využívání Deklu má pro obyvatele velký význam. Podle něho je 
důležitější podnikatelský záměr, cena ustupuje do pozadí. 
ing. Zima - buď schválíme kritéria, podle nichž se budeme rozhodovat, nebo si každý  
vytvoří kritéria svá a svobodně se rozhodne. 
ing. Strnad  - přijali jsme usnesení, že budeme jednotlivé uchazeče posuzovat bez pořadí 
kritérií. Osobně se rozhodl hlasovat pro tuto nabídku a za cenu odhadní. Myslí, že výše 
investic do objektu již učiněná je zárukou toho, že  Klímovi budou pokračovat v činnosti 
podobným způsobem jako dosud a že nedojde k žádným výrazným změnám. Všechny zdejší 
spolky si sem již našly cestu. Jiná podobná zařízení k sobě spolky nepustí. 
ing. Zima  - rozhodnutí o hlasování je předčasné, všichni účastnící musí dostat stejné šance. 
pí Klímová - upozornila, že ve svém podniku zaměstnává syna, který má ZPS. 
 
 
 
2. Firma JOLLY, s. r. o. 

 
Z diskuze: 

ing. Zima - jaký přesně je váš podnikatelský zájem? 
p. Balšánek - počítáme např. s masážním centrem, soláriem. Nechceme rušit to, co  je 
zavedené, ale ke stávajícímu podniku přidat další služby. 
ing. Zima - jaká je přesně vaše představa? Soudním odhadem byla stanovena cena objektu na 
413.650,-- Kč. 
p. Balšánek - přesný záměr ještě vypracovaný nemáme. 
ing. Zima - přesný záměr je ale pro posouzení velice důležitý. 
pí Ettelová - uvedl jste, že chcete zachovat restauraci a přidat k ní ještě masážní centrum, 
solárium. Kam to vše chcete umístit? 
p. Balšánek - neviděl jsem plány objektu. Do výběrového řízení jsem se přihlásil na základě 
záměru prodeje vyvěšeného na úředních deskách. Předpokládám, že jakousi  morální přednost 
má zavedený nájemník. 
p. Juránek - v jakém oboru vaše firma podniká? 
p. Balšánek - podnikáme v restaurační činnosti, jsme nájemníky dvou provozoven, jedna je  v 
Žamberku, druhá  v Letohradě. Chceme vyzkoušet experiment se šťávovým barem. 
ing. Zima - nevyhovovaly by vám jiné prostory? Např. se domluvit  v prodejně To a ono  s 
racionální výživou a doplnit ji.  
p. Balšánek - ne, do racionální výživy se nechceme pouštět.                                                                          
 
 
3. Pan František Šlesingr 
 

Z diskuze: 
ing. Zima - připomněl podmínky výběrového řízení. Soudní odhad objektu s pozemkem je 
413.650,-- Kč, je východiskem pro stanovení kupní ceny. 
p. Šlesingr - MZ neposuzuje výsledky podnikatelů, ale to, co kdo řekne při předložení 
záměru. Často bylo vyhověno cizím lidem. Živnostníkům se žije špatně, v zastupitelstvu není 
žádný náš zástupce. Ve městě funguje 300 příspěvkových organizací. Proběhly tři privatizace 
- velká, malá a králická. Všechny zažil a nyní vidí jejich výsledky. 
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ing. Zima - MZ posuzuje projekty, ne podnikatele, má svobodnou možnost rozhodnout, komu 
co prodá. Pokud se chce někdo stát členem MZ, musí ho občané zvolit. Vy jste se nezúčastnil 
žádné privatizace, Zlatá labuť vám již patřila, byl jste nestandardní případ. 
pí Ettelová - je zástupcem živnostníků. 
p. Šlesingr - měli byste si zjistit informace o podnikatelích. 
ing. Zima - předložte nyní váš podnikatelský záměr  a uveďte cenu, za kterou jste ochoten 
objekt koupit. 
p. Šlesingr - mám postižené dítě. Spolupracovali jsme se školou v Jánských lázních. 
Postižené děti vyrábějí bižuterii pro Jablonec, drobné věci. Můj podnikatelský záměr je 
podobný. V Králíkách je 500 - 600 nezaměstnaných, dvě továrny před ukončením činnosti, 18 
hospod, 7 vývařoven nemá ani Praha. 
ing. Zima - jistě odvádíte městu velké daně. 
p. Šlesingr - spolu se sociálním a zdravotním pojištěním zaměstnanců to činí asi 500.000,-- 
Kč. 
ing. Zima - jak vysoká je daň z vašeho zisku? 
p. Šlesingr - reinvestuju z vlastního do vlastního. 
ing. Zima - vaším zájmem je zrušit tedy jednu restauraci a otevřít provozovnu pro postižené. 
p. Šlesingr - nechci nic zrušit. Mým podnikatelským záměrem je zaměstnat 8 - 10 lidí. Víte, 
že vám toho někteří podnikatelé naslibovali hodně, a kde dneska jste. 
ing. Rýc - jaký je přesně váš podnikatelský záměr? 
p. Šlesingr - vyrábět zde drobné pomůcky pro zdravotnictví, spolupracovat s bižuterií,např. 
přebírat korále. 
ing. Strnad - souhlasil byste s tím, že takovýto záměr je možné provozovat i v jiném 
prostoru? 
p. Šlesingr - ano, ale za uvedenou cenu nikde nic nekoupím. 
ing. Strnad - ve své řeči jste zmínil celou řadu problémů, ale měl byste lépe poslouchat 
druhé. Možná se najde i lepší nabídka pro váš záměr. 
ing. Zima - 413.650,-- Kč je cena odhadní, ne kupní. 
p. Šlesingr - umístění objektu je velice příznivé, v centru města, s parkovištěm. 
ing. Strnad - 413.650,-- Kč je odhadní cena, kupní cena může být daleko vyšší. 
p. Šlesingr - Klímovi nedělají svou činnost špatně. Jak jsem mohl zpracovat přesný 
podnikatelský záměr, když jsem neznal cenu objektu? 
ing. Zima - jak můžeme rozhodnout, komu objekt prodáme, když neznáme přesně váš 
podnikatelský záměr? 
p. Šlesingr - objekty prodávané v minulosti jste prodali špatně. 
pí Ettelová - ručení může dopadnout dobře, ale i špatně. Smlouva např. s panem Faltou 
dopadla dobře, s panem Vlasákem špatně. V době, o které mluvíte, volali všichni podnikatelé 
po podpoře. Další dobře uzavřené smlouvy se týkají např. manželů Jeníkových, A. Ježkové, 
A. Krátké, p. Macka. Stále se cítím jako zástupce živnostníků, ale těch dobrých. Souhlasím s 
tím, že je zde malá výtěžnost. 
p. Šlesingr - MZ by se mělo o živnostníky více starat. Dříve se staralo  o Hedvu a Teslu, ale 
ty na tom nejsou teď nejlépe, nikdo je nechce. 
ing. Rýc - v Dlouhé ulici je   objekt k prodeji, nehodil by se  pro váš podnikatelský záměr 
lépe? 
p. Šlesingr - ty se nedají rekonstruovat, protože to jsou památky.  I Zlatá labuť je památka a 
nemohl jsem  si na ni ani přišroubovat ceduli, musel jsem obecnímu úřadu zaplatit 4.500,-- 
Kč.  Odvoz šotoliny stojí mnoho peněz, není ji kam odvézt. 
ing. Zima - jak vše, o čem jste mluvil, víte? 
p. Šlesingr - občas se zeptám. 
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PaedDr. Krsek - vypadá to, že pan Šlesingr se dostavil s jiným záměrem než 
podnikatelským, kterému zatím věnoval jen malou část svojí řeči. 
ing. Zima  - pan Šlesingr hodlá zřídit v objektu provozovnu, kde se budou např.navlékat 
korálky. 
p. Šlesingr  - možná ano, ale možná ponechám stejný způsob využití jako zavedli Klímovi. 
Budu spolupracovat s Jabloncem, s Metou. 
ing. Zima - hodláte zrušit Dekl? 
p. Šlesingr - ano. 
ing. Zima - podnikatelským záměrem pana Šlesingra je tedy zrušit Dekl a zřídit zde výrobnu 
pro postižené, jejíž náplň ani rozsah není jasný. 
 
Všichni účastníci výběrového řízení byli pozváni  do  zasedací místnosti. 
ing. Zima - dozvěděli jsme se všechny informace potřebné k vlastnímu rozhodnutí. 
Rozhodnout se musí každý sám za sebe. V jakém pořadí budeme hlasovat o jednotlivých 
kandidátech? 
ing. Tóth - navrhl hlasovat podle abecedního pořadí uchazečů. 
ing. Zima - tedy firma JOLLY, paní Klímová, pan Šlesingr. 
ing. Strnad - získá-li první z uchazečů většinu hlasů, bude se v hlasování  pokračovat? 
ing. Zima - nebude to potřeba, každý z poslanců musí být rozhodnut, pro jaký projekt bude 
hlasovat. První, kdo získá alespoň osm hlasů, je vítězem výběrového řízení. 
ing. Strnad - navrhl hlasovat v pořadí opačném, než byli jednotliví účastníci představeni. 
ing. Zima - tedy pan Šlesingr, firma JOLLY, Klímovi. 
ing. Rýc - navrhl hlasovat podle pořadí, ve kterém se účastníci představovali. 
ing. Tóth - stáhl svůj návrh na hlasování. 
 
O účastnících výběrového řízení bude hlasování v opačném pořadí, než se představili. - 11 
pro. 
 
Ing. Zima zahájil hlasování. 
1. p. F. Šlesingr - 0:4:10 
2. Firma JOLLY - 0: 3:11 
3. pí J. Klímová -14:0:0 
 
Usnesení MZ/999/04/046 
MZ schvaluje, že právo jednat a uzavřít kupní smlouvu o prodeji části budovy čp. 273 
na st. p. č. 152/2 a 153/4 v k. ú. Králíky získala pí Jiřina Klímová, Králíky 664. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
Paní Klímová poděkovala MZ. 
 

3.1.12 Rozpor mezi rozhodnutím MR/1999/06/066 a MZ/1999/01/019 
MZ na svém zasedání dne 18. 01. 1999 přijalo na základě žádosti manželů 
Kubíčkových, Králíky 660, o prominutí úroku z prodlení za pozdní zaplacení druhé 
splátky kupní ceny za nemovitost čp. 281 v k. ú. Králíky toto usnesení: 
 
MZ navrhuje pozastavit úročení dlužné částky 18.010,-- Kč do konce února 1999. 
Nebude-li zaplacena, bude k ní připočten úrok 16 % p. a. od 18. 05. 1999. 
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Manželé Kubíčkovi dne 11. 02. 1999 sdělili způsob úhrady dlužné částky ve splátkách. 
MR na svém zasedání dne 22. 02. 1999 vzala na vědomí sdělení  manželů Kubíčkových 
a přijala usnesení: MR souhlasí se způsobem úhrady dlužné částky splátkami manželů  
Kubíčkových. 
Jelikož MO shledal rozpor mezi těmito usneseními, MR postoupila žádost (způsob 
úhrady dlužné částky podle splátkového kalendáře) manželů Kubíčkových na jednání 
MZ. 

 
 
Z diskuze: 

ing. Nedbal - jedná se o nedoplatek obchodu Centrum? Zdůvodnění splátkového kalendáře 
životním minimem je irelevantní, neboť se v nemovitosti podniká. 
ing. Danielová - podle rozhodnutí MR by měli uhradit dluh ve splátkách bez navýšení? 
ing. Toman - pokud by byly splátky úročeny, jednalo by se o úroky z úroků. 
ing. Nedbal - tento případ by se mohl stát precedentem. Požadovaná částka není tak vysoká, 
aby ji nemohli splatit najednou. 
ing. Strnad - osobně se  při zasedání MR neuvědomil, že  částka má být splacena do konce 
února, proto souhlasil se splátkovým kalendářem. 
 
Manželé Kubíčkovi zaplatí dlužnou částku  podle splátkového kalendáře. 
Hlasování: 
6:2:6 
 
Protože tento návrh nezískal potřebnou většinu hlasů, platí původní rozhodnutí 
MZ/1999/01/019. 
 

3.1.13 Odstoupení  od kupní smlouvy - manželé Miloslav a Marie Dostálovi, Králíky 
375 
Město Králíky prodalo kupní smlouvou ze dne 20. 03. 1996 manželům Dostálovým 
spoluvlastnický podíl za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 114.545,-- Kč. 
Manželé Dostálovi složili jistinu ve výši 34.364 ,-- Kč (30 % z kupní ceny) a zbytek ve 
výši 80.181,-- Kč měli uhradit do 60 dnů ode dne vkladu smlouvy do KN. K dnešnímu 
dni druhá splátka kupní ceny nebyla zaplacena. Smluvní pokuta k 31. 12. 1998 činí 
116.261,-- Kč, celkem dluh k 31. 12. 1998 činil 196.442,-- Kč. 
Při osobním jednání s manželi Dostálovými bylo sděleno, že platbu druhé splátky kupní 
ceny provedla dcera slečna Marcela Dostálová, bytem tamtéž. Dle vedoucího pobočky 
České spořitelny při zpracování úhrady došlo ke směřování platby na neexistující účet a 
úhrada byla následně dne 24. 06. 1996 vrácena v plné výši zpět na sporožiro slečny 
Marcely Dostálové. Vrácením úhrady zpět na sporožiro nebylo ovlivněno plnění ve 
prospěch Města Králíky, neboť úhrada mohla být provedena dle kupní smlouvy do  
05. 07. 1996. 
MO dne 17. 12. 1998 jednal se slečnou Dostálovou, písemně třikrát vyzval manžele 
Dostálovy k jednání, ale bezvýsledně. Navrhuje dle článku III/ kupní smlouvy ze dne  
20. 03. 1996 jednostranně odstoupit, a to z článku II/ písm. A/. 
MR souhlasí s návrhem MO odstoupit od kupní smlouvy a rozhodla návrh předložit k 
projednání MZ. 
 

 
Z diskuze: 
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ing. Zima - neexistuje předpoklad, že by Město částku od manželů Dostálových získalo. 
Proto byl podán návrh na odstoupení od smlouvy, tedy vrácení bytu Městu.  
ing. Danielová - část, kterou zaplatili, jim Město vrátí? 
pí Kubíčková - částka 34.364,-- Kč vrácena nebude, protože podle smlouvy se jedná o  
pokutu. 
ing. Nedbal - jak bude dále naloženo s tímto bytem, bude se prodávat? 
ing. Zima - Dostálovi budou dále v řádném nájemném vztahu. 
MUDr. Bartáková - platili tedy zatím nájem?  
pí Kubíčková - neplatili, protože registrací kupní smlouvy se stali vlastníky bytu. Po 
odstoupení od kupní smlouvy ho můžeme zpětně vyměřit. 
ing. Danielová - s jakými náklady bude odstoupení od smlouvy spojeno? 
pí Kubíčková - řešení dohodou proběhne u notáře, v opačném případě by šlo o soudní cestu. 
ing. Toman - poplatek u notáře činí 2 000,-- Kč, u soudu to jsou 4 % z částky, o kterou se 
budeme soudit. 
p. Čuma - v případě, že byt bude náležet Městu a zbývající majitelé jednotlivých bytů se 
rozhodnou pro nějakou opravu, bude se Město muset automaticky podílet na financování 
opravy? Kdo o tom bude rozhodovat? 
ing. Zima - Město se stane vlastníkem domu z jedné čtvrtiny. 
ing. Toman - bylo by možné provést bytovou výměnu, ale Dostálovi by s ní museli souhlasit. 
pí Kubíčková - pokud by s výměnou nesouhlasili, lze se domáhat souhlasu soudní cestou. 
p. Macko - mají Dostálovi zájem dluh uhradit? 
pí Kubíčková - MO jednal pouze se sl. Dostálovou, manželé Dostálovi  se na úřad 
nedostavili, na výzvy nereagují. 
ing. Zima - má někdo z přítomných informace o tom, zda jsou Dostálovi schopni uhradit 
dluh? 
ing. Rýc - pokud by si vzali úvěr ze stavebního spoření, mohou za něj získat byt? 
ing. Zima - ano, ale částka je již dost veliká, Dostálovi asi nebudou schopni ji uhradit. 
ing. Dostálek - manželé Dostálovi žili dlouhou dobu v přesvědčení, že částka je uhrazena, 
jenom jejich dcera věděla, že tomu tak není. Navrhl vrátit jim jistinu ve výši 34.364,-- Kč.  
ing. Zima - proč? 
ing. Dostálek - protože 30 % částky zaplatili a o zbytku byli přesvědčeni, že je zaplacen. 
ing. Zima -  byli třikrát vyzváni, aby se dostavili na městský úřad. 
pí Kubíčková - zhruba v srpnu 1998 jsme je navštívili  osobně a informovali je o tom, že 
částka není zaplacena. 
p. Macko - bylo by možné odečíst zaplacenou částku z nájemného, které tím pádem dluží. 
pí Ettelová - tím by vznikl precedens pro ostatní případy. 
ing. Zima - kdybychom vše posuzovali jen  podle sociálních a lidských faktorů, dostali 
bychom se mimo právně-ekonomický pohled a dopustili bychom se nesprávných právních 
úkonů. 
ing. Nedbal - byla Dostálovým oznámena výše dlužné kupní částky a výše penále? 
pí Kubíčková - byli vyrozuměni písemně. 
p. Macko - navrhl dát jim šanci, aby částku zaplatili, popř. aby ji někdo zaplatil za ně. 
ing. Šašek - jejich situace je zoufalá. Řešením by bylo od smlouvy odstoupit s tím, že přijdou 
o 34.364,-- Kč, ale dostanou znova šanci byt odkoupit, což by bylo pro Město lepší. 
ing. Dostálek - stáhl svůj návrh. 
 
 
Usnesení MZ/1999/04/047 
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MZ schvaluje odstoupení ze strany Města Králíky z článku II/ písm. A/ kupní smlouvy 
zn. 962649 ze dne 20. 03. 1996, a to dle článku III/ citované smlouvy. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
 

3.1.14 Schválení finančního podílu z rozpočtu města pro rok 1999 na opravu památek 
Tuto majetkovou operaci uvedl ing. Tóth. Město Králíky má možnost získat od státu 
dotace na opravu kulturních památek. Existují tři typy dotací podle typu vlastníka: 
1. státní dotace 50 %, podíl Města 50 %, 
2. státní dotace 70 %, podíl Města 20 %, podíl vlastníka 10 %, 
3. státní dotace 100 %. 
V rozpočtu města pro rok 1999 je na obnovu kulturních památek vyhrazeno 200 000,-- 
Kč, v předloženém návrhu  je podíl města  ve výši zhruba 400.000,-- Kč. 
 

Z diskuze: 
ing. Zima - Město Králíky získalo v letošním roce z ministerstva 3 550.000,-- Kč na obnovu 
kulturních památek. Máme na mysli především  podloubí na náměstí, schodiště a vstupní 
bránu do kláštera. 
p. Čuma - rekonstrukcí schodiště se bude zabývat stavební firma i restaurátoři. Dále se bude 
restaurovat schodiště, kapličky, portál kláštera. Už sedm let máme zpracovaný program 
regenerace zdejších památek, postupně ho naplňujeme. Často se zajišťovala oprava památek 
ve městě, nyní dojde i k rekonstrukci oltářů v kostele Nanebevzetí P. Marie. 
ing. Dostálek - s částkou potřebnou na opravu památek je  už počítáno v rozpočtu? 
pí Pecháčková - upozornila, že částka v rozpočtu určená na opravu památek je pouze ve výši 
200.000,-- Kč. 
ing. Zima - pokud nebudou v rozpočtu zajištěny finance na opravy, nezahájíme je. Pokud se 
finance najdou, postupně opravy zrealizujeme. Proto  je nutné  schválit usnesení a zhotovit 
registry, aby je odbor VTSM mohl předložit ministerstvu. 
p. Čuma - v rozpočtu města je skutečně částka určená na opravu památek ve výši 200.000,-- 
Kč, ale máme možnost získat prostředky odjinud. 
ing. Strnad - doporučil návrh schválit, poněvadž je to výhodné. 
ing. Dostálek - svojí předchozí otázkou nechtěl říct, že by se neměl návrh schválit. Je ale 
vhodné uvažovat, kde na to získáme prostředky. 
ing. Danielová - neexistuje důvod, proč návrh neschválit. Navrhla přistoupit k hlasování. 
 
Usnesení MZ/1999/04/048 
MZ schvaluje finanční podíly z rozpočtu města pro rok 1999 (jako garanta programu 
regenerace i jako vlastníka památky) na obnovu státních kulturních památek v MZP 
Králíky podle následující tabulky: 
 
 
 
 
 
 
NÁZEV PAMÁTKY PODÍL MĚSTA PODÍL STÁTU PODÍL VLASTNÍKA 
restaurování schodiště a 
balustrád r.č. 3942/3 

94.000,- 329.000,- 47.000,- 

restaurování  vstupní brány r.č. 44.000,- 154.000,-  22.000,- 
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3942/4 
stavební úpravy schodiště r.č. 
3942/3  

151.428,60 530.000,- 75.714,40 

stavební úpravy podloubí domu 
čp. 274, r.č. 3949 a čp. 275, r.č. 
3950 v Králíkách  

jsme vlastníky 110.000,- 110.000,- 

Restaurování sochy sv.  
J. Nepomuckého r.č. 3947 

jsme vlastníky 57.500,- 57.500,- 

4 oltáře a kazatelna v kostele 
Nanebevzetí P. Marie    
r.č. 1832 - olt. Kristova Křtu 
r.č. 1833 - olt. sv. Uršuly 
r.č. 1834 - olt. Panny Marie 
r.č. 1835 - olt. 14 sv. pomocníků 
r.č. 1830 - kazatelna 

restaurování památky  
- podíl není nutný  

2.369.500,- restaurování památky  
- podíl není nutný  

 
Hlasování: 
14:0:0 

3.2 Dodatečné schválení půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
Bod uvedl ing. Tóth. P. Svoboda zažádal o půjčku z  FRB. Z formálních důvodů byl 
vyškrtnut ze seznamu uchazečů, nesplňoval podmínku, že musí žádat majitel. Byl přitom 
majitelem poloviny této nemovitosti a polovina byla napsaná na jeho otce. Otec v době 
podávání žádosti zemřel a dnes je převedena i druhá polovina na p. Svobodu. Žádá o 
100.000,-- Kč. 50.000,-- dostane z povodňového fondu na izolaci proti spodní vodě a 
polovinu z FRB na rekonstrukci střechy. 

 
Z diskuze: 

ing. Zima - je žádost oprávněná? 
p. Čuma - ano, je. 
ing. Nedbal - splňuje žadatel všechny další podmínky? 
ing. Tóth - ano, má ručitele i dostatečně velký příjem, aby mohl půjčku splácet. 
 
Usnesení MZ/1999/04/049 
MZ schvaluje dodatečnou půjčku z  FRB pro p. Svobodu ve výši 100.000,-- Kč. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
 

3.3 Výsledky hospodaření za rok 1998 
Bod uvedla paní Pecháčková. Za rok 1998 byly celkové příjmy schválené 53 627.000,-- 
Kč, příjmy upravené 66 858.000,-- Kč, příjmy skutečné 67 612.000,-- Kč, což je 101 % 
upraveného rozpočtu. Schválené výdaje byly 55 383.000,-- Kč, upravené 68 614.000,-- 
Kč, výdaje čerpané k 31. 12. 1998 72 183.000,-- Kč, to je 105 % upraveného rozpočtu. 
Financování bylo schváleno ve výši 1 756.000,-- Kč, upraveno nebylo a skutečnost činila  
4 571.000,-- Kč. Rozdíl příjmů a výdajů činí 4 571.000,-- Kč. Poněvadž byla schválena 
částka 1 756.000,-- Kč, byl zbytek pokryt z Fondu rezerv, kde byly uloženy částky z 
předplaceného nájemného z bytů v nástavbě domu 662. Rozpočet byl  tedy vyrovnán.  
Chystá se finanční vypořádání s okresním úřadem, kterému musíme vrátit 212.297,-- Kč, 
což je částka určená na sociální dávky, která nebyla vyčerpána. Okresní úřad poskytne 
Městu Králíky 82 291,50 Kč na vyúčtování nákladů spojených s podzimními volbami do 
senátu a do zastupitelstev v obcích. Hospodaření za rok 1998 bude potvrzeno auditem. 
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Z diskuze: 
ing. Nedbal - položka skutečné finance byla 4 571.000,-- Kč, ale plán byl ve výši 1 756.000,-
- Kč.  
pí Pecháčková - rozdíl byl financován z Fondu rezerv a z příjmů získaných během roku. 
ing. Zima - Město si vzalo krátkodobý úvěr 2 500.000,-- Kč na překlenutí doby, během které 
StFŽP pozdržel 10 % z dotace na dokončení ČOV. 
ing. Nedbal - využité prostředky bude možno v letošním roce do Fondu rezerv vrátit? 
pí Pecháčková - Fond rezerv se tvoří z přebytku financí nad výdaji. Pokud žádné přebytky 
nejsou, fond se netvoří. 
ing. Nedbal - jak velká částká je nyní v tomto  fondu ? 
pí Pecháčková - k 31. 12. 1998 se jednalo zhruba o 300.000,-- Kč. 
ing. Zima - výsledek hospodaření se hodnotí na konci roku, vznikne-li přebytek, povinně se 
ukládá do Fondu rezerv. 
ing. Nedbal - dá se tato částka použít na financování? 
pí Pecháčková - ano, dá. 
ing. Danielová - prostředky zadržené StFŽP už byly uvolněny? 
pí Pecháčková - až ve 4. čtvrtletí budou převedeny na náš účet. Protože se jedná o dotaci, 
nemohou se rozpočtovat. Měly by být použity na vyrovnání krátkodobého úvěru. 
 
Usnesení MZ/1999/04/050 
MZ bere na vědomí předložený výsledek hospodaření za rok 1998. 
Hlasování: 
11:3:0 
 

3.4 Posouzení vyhlášky o provozování výherních hracích automatů 
 
Z diskuze: 

ing. Zima - tímto problémem se zabývalo MZ před dvěma měsíci, podrobně  se o něm 
jednalo i v MR. 
pí Ettelová - hovořila s mladší i starší generací, reakce byly různé. Když byly zakázány 
výherní hrací automaty v herně p. Kačeny, přesunuly se do hospody p. Muchy Pod Lípou. 
Sem mohou chodit děti čekající na AN.  Z tohoto hlediska bylo daleko lepší umístění 
automatů v herně na Velkém náměstí. Mimoto Město přichází o finance, které nejsou v 
rozpočtu ničím nahrazeny. Nejjednodušší při hlasování  o novele vyhlášky by bylo zdržet se, 
ale to je alibismus. 
ing. Tóth - při minulém zasedání uvedl pan Kačena částku 370.000,-- Kč, kterou platí Městu 
za provozování automatů. 
p. Dobrohruška - v roce 1998 fungovalo v Králíkách šest zařízení s výherními hracími 
automaty, které provozovaly dvě firmy: fa Eben z Rychnova nad Kněžnou (4 automaty v 
herně u p. Kačeny) a  fa JOLLY. Pan Kačena uhradil v době od 01. 01. do 30. 06. 1998 
50.000,-- Kč jako správní poplatek, od 01. 07. do 31. 12. 1998 64.000,-- Kč jako správní 
poplatek (50 % z něj je určeno pro finanční úřad), 72.000,-- Kč místní poplatek, tedy Městu 
odvedl celkem v roce 1998  154.000,-- Kč. 
ing. Strnad - neměli bychom argumentovat jen penězi, i když rozdíl mezi částkou uvedenou 
p. Kačenou a p. Dobrohruškou je značný.  Jde o to podívat se  zpět, kdy vlastník domu 
sliboval, že na Velkém náměstí zřídí bufet, ale nyní je zde herna. Když se budova 
pronajímala, mohlo Město použít vyhlášku 116, ale ono ji nevyužilo. Místo toho se čekalo na 
zákon o hernách, který se pak zde realizoval. Navrhl stáhnout využití tohoto zákona, protože 
nejde jen o konkrétní situaci, ale  o princip, aby se místní problémy řešily vlastními silami, a 
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ne použitím státního zákona. Vyhláška 116 se týká souhlasu MR s takovým pronájmem, který 
slouží k provozování obchodu a služeb.  Pan Ontl pronajal objekt p. Kačenovi, ale 
nepostoupil MR žádost  k posouzení, zda je vhodné otevřít zde hernu, nebo ne. 
ing. Dostálek - provoz výherních hracích automatů by se měl regulovat tak, aby se k nim 
nedostala mládež. Kontrolování hranice 18 let návštěvníků je problematické. Odvolávat se na 
vzdálenost 100 m  od školského zařízení není nejšťastnější. Doporučil regulaci provozní doby 
herny. 
ing. Zima - pokud se jedná o hernu, nemá do ní mládež pod 18 let povolen vstup. 
ing. Dostálek - problém automatů by se měl řešit tak, aby bylo jedno, zda stojí v herně nebo 
na nádraží. 
ing. Nedbal - MZ může změnit vyhlášku. Zákaz vstupu do herny mládeži pod 18 let je dán 
zákonem. Rušení nočního klidu lze řešit prostřednictvím dalších zákonů. 
PaedDr. Krsek - přiklání se k názoru ing. Nedbala. Velkým problémem budou kontroly věku 
návštěvníků herny. Může se stát, že se občané Králík postaví proti herně. 
MUDr. Bartáková - pokud zákon hovoří jasně, není třeba zabývat se vyhláškou. Zákon jasně 
vymezuje věkovou hranici 18 let. 
ing. Toman - v zákoně je uvedeno Obecní zastupitelstvo může zakázat provozování výherních 
hracích automatů ve vzdálenosti 100 m od školských zařízení. 
ing. Zima - zákon také říká, k čemu může být udělena licence herny. 
PaedDr. Krsek - při kontrole bude možné sankcionovat případné nedodržování zákona. 
ing. Strnad - je ochoten zajistit a účastnit se kontrol v herně. 
MUDr. Bartáková - tento problém by se musel řešit soustavně, často jsou majitelé zařízení 
nepostižitelní. 
ing. Strnad -  kontroly můžeme provádět  tak často, jak budeme chtít, ale můžeme také po 
zjištění prvního porušení zákona podat oznámení. Bylo by zvláštní hernu p. Kačeny zrušit a v 
jiných zařízeních automaty ponechat. 
MUDr. Bartáková - „vyhnat“ automaty z města není ani možné, bylo by to protizákonné. 
ing. Rýc - kdyby nebylo provozování automatů finančně výhodné, nikdo by se o jejich 
provozování nezajímal. 
ing. Danielová - měly by se stanovit rovné podmínky všem. Nesmíme se vzdát možnosti 
kontroly. 
ing. Dostálek - vyhláška diskriminuje hernu oproti automatům umístěným v restauracích. 
Můžeme regulovat i je? 
ing. Danielová - i v restauracích platí hranice 18 let pro ty, kteří hrají na automatech? 
ing. Zima - ano, sankce jsou potom vyvozeny proti vedoucímu restaurace. V parlamentu byly 
vedeny diskuze o tom, zda zakázat všechny automaty, pokud nebudou umístěny v herně 
opatřené herním  řádem. Není možné postihovat vedoucího restaurace proto, že u automatu 
stojí např. dítě. Muselo by být přistiženo přímo při hře. Naproti tomu do herny je zakázán 
vstup všem do 18 let. 
ing. Šašek - v restauraci pana Muchy visí nová cedule  Herna - bar. 
p. Kačena - při minulém zasedání slíbil, že při kladném projednání jeho žádosti vyjde Městu 
vstříc. Při podpisu smlouvy podepisoval i dovětek, že pokud bude v herně zjištěn mladistvý 
pod 18 let, může jako majitel dostat pokutu od 50.000,-- Kč výše. Pokud hernu znova otevře, 
budou výherní hrací automaty umístěny tak, aby na ně obsluha viděla. 
ing. Zima - toto je vaše povinnost ze zákona. I když bude schválena novela vyhlášky, je zde 
problém v tom, že hosté herny obtěžovali okolní nájemníky hlukem a nepořádkem. Je 
schopen pan Kačena udělat taková opatření, aby se hluk snížil a hosté nechodili do dvora 
domu? 

 16



p. Kačena - zadní vchod budovy používají pouze nájemníci domu. Pokud nechají dveře 
odemčené, stane se, že se jimi hosté herny  do dvora dostanou. 
ing. Zima - je nutné zabezpečit dvě podmínky: zajistit systematickou kontrolu herny a zajistit 
dodržování vyhlášky o nočním klidu. 
ing. Dostálek - navrhl vložit do vyhlášky bod 6 - do herny a  míst , kde jsou umístěny VHP, 
nesmí vstupovat osoby mladší 18 let. 
ing. Zima - důležité je, aby to schválil okresní úřad. Vyhláška má v rámci zákona upravovat 
místní podmínky. 
p. Dobrohruška - upozornil, že dříve byly automaty umístěny v restauraci p. Muchy na 
chodbě, nyní mají vyhrazenou samostatnou místnost. 
ing. Zima - pokud má zařízení statut herny, musí splňovat specifické podmínky, tedy i 
stavební. Zástupci stavebního odboru zde musí vykonat kontrolu. 
 
Usnesení MZ/1999/04/051 
MZ schvaluje vyhlášku č. 16 čl. 8 bod 5 v tomto znění: Provozování VHP je zakázáno ve 
školách, školských zařízeních, zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních 
orgánů a církví. 
Hlasování: 
13:1:0 
 
Usnesení MZ/1999/04/052 
MZ ukládá systematickou kontrolu provozování hracích automatů ve všech 
provozovnách, kde jsou umístěny. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
04. Vstupy poslanců 
p. Macko - kdy se začne s dokončováním Valdštejnovy ulice? 
ing. Zima - závisí to na počasí. Firma Grano provádí dláždění, další práce budou následovat 
po etapách. 
pí Ettelová - připomněla, že zdejší občané zaplatili daň z vozidla a nemohou vyjíždět. 
p. Zezulka - je možnost získat peníze na opravu památek, což je dobře. Vhodné by bylo 
zajistit i dotace na výstavbu sportoviště, protože sport je jedním z prostředků v boji proti 
výherním hracím automatům. 
ing. Zima -   byl bych tomu velmi rád, je to má priorita, ale stát vytvořil fond pouze  na 
obnovu památek.  Dotace na zajištění sportovišť a sportu stát neposkytuje. 
ing. Nedbal - jak pokračuje jednání s p. Dušánkem o zapracování TJ? 
ing. Zima - p. Dušánek obdržel elaborát s úkoly pro MR, dostal čas na rozmyšlenou. Bude se 
konat setkání s předsedy jednotlivých sportovních oddílů. 
ing. Rýc - kritizoval opožděné začátky jednání MZ. Problémem v Králíkách je nedostatečné 
značení dopravními značkami, na mnoha silnicích chybí. 
ing. Zima - na neoznačené křižovatce platí pravidlo pravé ruky. 
ing. Dostálek - v ulici Za Pilou již týden opět nesvítí veřejné osvětlení. 
ing. Zima - pokud zjistíte podobnou závadu, ihned informujte ředitele TS p. Knettiga. 
ing. Dostálek - předložil žádost boříkovických fotbalistů, zda by si mohli odkoupit nebo 
získat bezúplatným převodem buňku, která se nachází v havarijním stavu v Boříkovicích na 
skládce. 
ing. Zima - k tomuto problému se musí vyjádřit VTSM, zřejmě by se jednalo o prodej za 
symbolickou cenu. 
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ing. Danielová - proběhlo již výběrové řízení na dostavbu školní jídelny v ulici Moravská? 
ing. Zima - teď probíhá proces výběrového řízení, začíná nová akce. Řádné výběrové řízení 
teprve proběhne, zájemci se musí přihlásit. 
ing. Dostálek - kdy bude stanovena kupní cena Deklu? 
ing. Zima - to je věcí dalšího jednání, pí Klímová zatím získala právo jednat a uzavřít kupní 
smlouvu. 
p. Juránek - kdo určí výši ceny? 
ing. Zima -  majetkový odbor bude licitovat. Připraví smlouvu o prodeji, kterou musí schválit 
MZ. Požádal, aby se dodržovala domluva, kdy se MZ musí chovat jako dobrý hospodář.  
 
Ing. Zima ukončil zasedání MZ a poděkoval všem za účast. 
 
zapsala  M. Vacková 
 
 
 
 
 
 
Ověření zápisu: 
 
p. Zezulka            ......................................... 
 
p. Macko             ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Anton  Z I M A     ing. Ladislav TÓTH 
    starosta        zástupce starosty  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


