
 
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č.2 
Městského zastupitelstva 

ze dne 15.02.1999 
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, ing. Tóth, pí  Ettelová, ing. Danielová, MUDr. Bartáková, 

ing. Strnad, ing. Rýc, ing. Nedbal, ing. Dostálek, PaedDr. Krsek, p. 
Macko, p. Zezulka, p. Klohna, p. Juránek 

 
Omluveni: ing. Šašek, na část jednání MUDr. Bartáková (30 minut), 

 p. Klohna (50 min. ) 
 
Za MěÚ:  ing. Toman, pí  Kubíčková V., pí Pecháčková, pí Nosková, p. Čuma, p. 

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

3.1 Majetkové operace 
3.2 Audit města za rok 1997 
3.3 Novela vyhlášky č.10 – (příloha č.2 – termíny sběrných dvorů na TS) 
3.4 Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení 
3.5 II. čtení rozpočtu města na rok 1999 

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

Ověření provedou  ing. Dostálek a ing. Strnad 
Zasedání zahájil ing. Zima. Informoval členy MZ o přidělení individuální dotace ze 
státního rozpočtu roku 1999 na dostavbu jídelny ZŠ ve výši 18 mil Kč.  

 
02. Zprávy z jednání Městské rady 

Se zprávami ze zasedání Městské rady seznámil přítomné ing. Toman.   
 

03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
 

3.1 Majetkové operace 
předkladatel bodů 3.1.1 až 3.1.4: majetkový odbor, pí Kubíčková 
 
3.1.1 Prodej bytových domů podle zákona č.72/1994 Sb. 
Majetkový odbor předkládá ke schválení prodej jednotlivých bytů podle zákona 
č.72/1994 Sb. v těchto bytových domech podle ustanovení směrnice MZ (Článek 4, 
odst.1 Omezující podmínky prodeje): 
- bytový dům čp.147,  Pivovarská              3 b.j. 1 + 1, 1 b.j. 0 + 1 
- bytový dům čp. 246, Na Příkopě             3 b.j. 1 + 1, 2 b.j. 0 + 1 
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- bytový dům čp. 132, Jana Opletala          2 b.j. 2 + 1, 2 b.j. 1 + 1 
 

Z diskuze: 
ing. Zima – vzhledem ke složení nájemníků v jednotlivých domech by bylo vhodné uvažovat 
o sestěhování těch nájemníků, kteří mají zájem koupit si byt, do jednoho domu, aby tento dům 
byl prodejný. 
 
Usnesení MZ/1999/02/025 
MZ schvaluje prodej jednotlivých bytů podle zákona č. 72/1994 Sb. v domě čp. 147, ul. 
Pivovarská, čp. 246, ul. Na Příkopě a čp. 132, ul. Jana Opletala, Králíky 
Hlasování 14:0:0 
 

3.1.2 Převod staveb v areálu Sběrných surovin společnosti Vydrus Králíky  
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 Králíky, i 
když je společnost Vydrus koupila a zaplatila v roce 1994. Kupní smlouvou také Město 
Králíky společnosti Vydrus prodalo pozemky pod těmito nemovitostmi. Pan Novák žádá 
dodatečný převod nemovitostí z důvodu pochybení ze strany Města Králíky za 
symbolickou cenu 1,- Kč povýšenou o polovinu nákladů spojených s převodem. Tyto 
náklady činí cca 12 000,- Kč.    
 
 

Z diskuze: 
pí Ettelová – kdo hradil náklady spojené s převodem v roce 1994? 
pí Kubíčková – nejdříve byly převedeny pozemky a náklady spojené s převodem platil p. 
Novák tak,  jak je obvyklé, že náklady spojené s převodem nese kupující. 
ing.Zima – opomenutí se zanesením do katastru nemovitostí je z obou stran, protože stavby 
byly v ZP a ne v nemovitostech. 
ing. Strnad – jaký je důvod pro poloviční podíl na nákladech, když už tenkrát by p. Novák 
platil plnou cenu za převod? 
pí Kubíčková – p. Novák se domnívá, že k pochybení došlo z obou stran. 
ing. Tóth – pochybení z naší strany nemělo žádný vliv na výši odhadu nemovitosti a tudíž ani 
na nákladech spojených s převodem, které je povinen platit.  
p. Klohna – platba, kterou byl p. Novák povinen provést, se v tomto důsledku pouze oddálila. 
MUDr. Bartáková – byly odhady stejné tehdy jako dnes? 
pí Kubíčková – odhady jsou uskutečňovány na základě znaleckého posudku, který musí být 
aktuální. 
ing. Strnad – navrhuje podílet se na nákladech spojených s převodem pouze částkou, která by 
byla rozdílem mezi náklady v roce 1994 a dnes. 
ing. Zima – shrnul diskusi a navrhl hlasovat o třech variantách usnesení: 
1. podílet se na nákladech spojených s převodem jednou polovinou 
Hlasování: 
3:0:11 
2. p. Novák bude platit veškeré náklady spojené s převodem sám 
Hlasování: 
5:0:9 
3. p. Novák zaplatí náklady spojené s převodem v cenách roku 1994 a město ponese rozdíl 
mezi tehdejší cenou a dnešní cenou. 
Hlasování: 
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10:0:4 
 
Usnesení MZ/1999/02/026 
MZ schvaluje 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. 
Hlasování:        
10:0:4   
 

3.1.3 Žádost slečny Leony Látalové, Berlínská 406, Králíky o zrušení dluhu 
Slečna Leona Látalová žádá o zrušení dluhu vůči Městu Králíky v částce 7.500,- Kč. 
Jedná se o smluvní pokutu za pozdní úhradu kupní ceny za spoluvlastnický podíl na 
nemovitosti čp. 406 v Králíkách. Důvodem opoždění platby bylo nechtěné opomenutí. 

Z diskuze: 
ing. Zima – podobný případ je i p. Falta, který nemíní zaplatit dluh, proto je na něj podána 
žaloba a příkaz k platebnímu rozkazu. 
ing. Tóth – je to smluvně podložená pokuta, které si byla sl. Látalová vědoma. Není důvod, 
proč by se pokuta měla odpouštět. 
ing. Zima – je si vědom, že sl. Látalová je ve složité situaci, ale již z principiálních důvodů se 
tento případ může stát precedentem a žádostí tohoto typu by se objevilo velice mnoho. 
Přimlouvá se za zaplacení dluhu v plné výši. 
ing. Nedbal – žádala sl. Látalová před zaplacením o odklad splátky? 
pí Kubíčková – o odklad nikdy nežádala. 
 
Usnesení MZ/1999/02/027 
MZ nevyhovuje žádosti Leony Látalové o zrušení dluhu a trvá na zaplacení smluvní 
pokuty za pozdní úhradu kupní ceny ve výši 7.500,- Kč a ukládá majetkovému odboru 
dlužnou částku vymáhat. 
Hlasování:  
14:0:0 
 
    3.1.4 Soudní spor s panem Josefem Klimešem, Dolní Morava 27 za ušlé nájemné  

Majetkový odbor podal žalobu s návrhem na vydání platebního rozkazu za dlužné nájemné        
za 2 roky zpětně ve výši 26.772,- Kč. Pan Klimeš podal odpor proti platebnímu rozkazu a 
u soudu doložil investice do nemovitosti ve výši 5.000,- Kč. Částku před podáním žaloby, 
5.320,- Kč, považuje za promlčenou. Po dohodě s právním zástupcem města účastníci 
uzavřeli smír, aby se dále nezvyšovaly náklady řízení. Žalovaný p. Klimeš se zavázal 
zaplatit městu 50% z vymáhané částky, tj. 13.386,- Kč.   

 
Z diskuze: 

ing. Zima – náklady na soudní spor vzhledem k jeho výši a obsahu jsou nepřiměřeně vysoké 
a pokud by se pokračovalo dále, stálo by nás to více, než o kolik se soudíme. Na doporučení 
právního zástupce byl mezi statutárním zástupcem města pí Kubíčkovou a obžalovaným p. 
Klimešem uzavřen smír.  
ing. Danielová – vzhledem k nízké vymahatelné částce doporučuje nepokračovat v soudním 
sporu a schválit uzavření smíru.   
ing. Dostálek – logičtější by bylo vymáhat celou částku poníženou o náklady na investice a 
částku promlčenou.  

 3



ing. Zima – u tohoto soudního procesu se nedal předem předpokládat jeho průběh. Pan 
Klimeš až u soudu prokázal vložené investice a již nebyl prostor pro další vyjednávání, proto 
pí Kubíčková ukončila tento proces smírem. MZ sice může nesouhlasit s tímto výsledkem a 
otevřít další soudní jednání, bylo by to však neúměrně drahé. Paní Kubíčková má zmocnění 
k plnému zastupování města v majetkových soudních sporech a její dosavadní jednání je třeba 
ocenit. 
p. Macko – uzavření smíru bylo v té chvíli nejrozumnější řešení. 
 
Usnesení MZ/1999/02/028  
MZ schvaluje uzavření smíru ve věci žalobce Města Králíky proti žalovanému Josefu 
Klimešovi, bytem Dolní Morava 27 o zaplacení částky 26.772,- Kč. 
Hlasování: 14:0:0 
 

3.1.5 Žádost p. Sagana, bytem Červená Voda o příspěvek na vozík pro přepravu psů   
předkladatel: správní odbor, p. Dobrohruška  
Pan Sagan podniká na základě osvědčení samostatně hospodařícího rolníka a žádá o 
příspěvek na vozík za auto pro psy. Na p. Sagana se obrátilo několik okolních obcí o 
pomoc při řešení problému s odchytem toulavých psů a jejich umístěním do útulku. Pan 
Sagan se této činnosti nebrání, potřebuje však sdružit finanční prostředky na nákup vozíku 
v hodnotě 59 000,- Kč. Za poskytnutý příspěvek od města se smluvně zavazuje pravidelně 
nebo na požádání odchytávat toulavé psy ve městě a umísťovat je v útulku. 

Z diskuze: 
ing. Zima – problém s toulavými psy je v Králíkách již mnoho let a je nutné řešení tohoto 
problému urychlit. Od p. Sagana je však nutné mít informace, za jakých podmínek bude 
s námi spolupracovat (cenu odvozu psa, umístění v útulku, veterinárního vyšetření, krmení 
apod.).    
Jedna otázka je, co pro nás bude dělat, a druhá, kolik mu přispějeme na vozík. 
PaedDr. Krsek – odchyt toulavých psů je činnost velice záslužná a doporučuje však osobní 
návštěvou ověřit chovnou stanici p. Sagana. 
ing. Tóth – chovnou stanici několikrát navštívil ing. Orlita, který doporučuje navázat 
spolupráci s p. Saganem a do tohoto útulku psy umísťovat. 
pí Ettelová – jakým způsobem nám bude psy odchytávat? 
ing. Tóth – za každého psa, kterého odchytne, musíme po měsíci zaplatit 1 800,- Kč. 
Myšlenka je taková, že by se odchycený pes zveřejnil a pokud by si majitel pro psa přijel, 
zaplatil by jak veškeré náklady spojené s odchytem a umístěním psa, tak i určitou pokutu. Pan 
Sagan se zavazuje, že na naši žádost bude ve městě odchytávat všechny toulavé psy, o které 
požádáme. 
ing. Zima – obává se, že se budou odchytávat všichni psi,  a tedy i “voříšci,” a v konečném 
důsledku to bude pro město drahé 
PaedDr. Krsek – podporuje tento názor a myslí si, že mnoho majitelů nebude mít zájem se 
přihlásit o svého psa. 
ing. Tóth – právě tito “voříšci” nám dělají ve městě největší nepořádek, proto je potřeba je 
odchytávat.  
p. Juránek – každá snaha řešit tento problém potřebuje podporu. Přimlouvá se za poskytnutí 
příspěvku na nákup vozíku. 
p. Klohna – souhlasí s příspěvkem, ale také se obává přílišných výdajů na odchyt psů. 
ing. Dostálek – bylo by dobré uvažovat o systému značení psů, který by usnadnil jejich 
identifikaci. 
ing. Tóth – v současné době se vypracovává příslušná vyhláška pro město Králíky na základě 
zkušeností z jiných měst. Tato vyhláška však není nutná pro okamžité zahájení odchytu psů. 
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ing. Zima – i kdybychom již měli hotovou vyhlášku, pořád budou toulaví psi, o které se 
musíme nějakým způsobem postarat. 
ing. Strnad – navrhuje odložit toto řešení a pozvat p. Sagana do příštího zastupitelstva.  
ing. Zima – shrnul diskusi, z které vyplynuly dva návrhy na usnesení: 
1. MZ odkládá projednání tohoto problému do příštího zasedání MZ a doporučuje předvolat 

na toto zasedání p. Sagana 
Hlasování: 6:0:8 
2.   MZ schvaluje příspěvek p. Saganovi ve výši 10 000,- Kč na nákup vozíku 
Hlasování: 8:1:5     
 
Usnesení MZ/1999/02/029 
MZ schvaluje příspěvek p. Saganovi ve výši 10 000,- Kč na nákup vozíku. 
Hlasování: 
8:1:5 
 

3.2 Audit města za rok 1997   
předkladatel: finanční odbor, pí Pecháčková 
Finanční referát OkÚ provedl v říjnu loňského roku audit za rok 1997. Hospodaření města, 
realizované v souladu s platnými zákony a předpisy, bylo shledáno s některými uvedenými 
nedostatky. Tyto nedostatky budou MZ vysvětleny s návrhem na opatření.    

Z diskuze: 
ing. Zima – konstatoval, že audit se provádí každý rok a každý rok se objeví více či méně 
závažné nedostatky, které se musí neprodleně odstranit. Výrok ověřovatele za rok 1997 má 
celkem 13 bodů a požádal vedoucí odborů o komentář s návrhem na opatření. 
bod č. 1. Správní poplatky za vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací 
vybírat v souladu se sazebníkem. 
p. Čuma – před několika lety se začal vybírat poplatek 500,- s časovým omezením a 1000,- 
Kč bez omezení. Asi ve třech případech se nesprávně účtovalo 1000,- Kč.  
ing. Zima – bod č.2. Proúčtovat v rámci finančního hospodaření chybné zápisy z předchozího 
roku. Vlivem chybných účetních postupů byl účet 933 zkreslen o částku 10 998 469,- Kč. 
pí Pecháčková – v roce 1997 byla změněna metodika vedení účetnictví a rozpočtové skladby. 
Tyto 2 metodiky se v určitém časovém období prolínaly a došlo k časově nesprávnému vedení 
účtu 933. Toto časově nesprávné vedení účtu však v žádném případě nemělo vliv na 
hospodaření města. Toto osobně potvrdili při ústní interpelaci i ověřovatelé. Protože časově 
nesprávné vedení účtu zasáhlo i do roku 1998,  předpokládá se, že ve výsledku auditu za tento 
rok se ještě nesprávné vedení účtu objeví. 
ing. Zima – bod č.3. Dodatečný převod ze sociálního fondu za rok 1997 proúčtovat proti účtu 
933. 
bod č.4. Analyticky oddělit účty 917. 
bod č.5. Analyticky oddělit jednotlivé úvěry. 
pí Pecháčková – na základě změny metodiky Ministerstva financí nebyly včas převedeny a 
analyticky odděleny jednotlivé fondy, účty 917 a úvěry. Všechny tyto nedostatky jsou již 
odstraněny. 
ing. Zima – další body týkající se finančního odboru. Bod č.7. Doplnit směrnici o evidenci 
majetku, o způsobu použití, evidence a účtování zásob. 
pí Pecháčková – doplněnou směrnici schválila již v květnu minulého roku městská rada.    
ing. Zima – bod č. 13. Zajistit u ZŠ 5.května přeúčtování zlepšeného hospodářského výsledku 
roku 1997 z účtu 931 na účet 932. 
pí Pecháčková – zlepšený hospodářský výsledek z účtu 931 na účet 932 byl převeden 
v polovině minulého roku.  
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ing. Zima – bod č. 6. Dokončit zpracování oběhu účetních dokladů a směrnice o archivování. 
ing.Toman – oběh účetních dokladů probíhá bez závad, není však zpracován písemně. 
Směrnice jsou vydány celostátně jako vyhláška, nejsou ale zpracovány konkrétně na náš úřad. 
ing. Zima – bod č. 12. Kontrolní a finanční komisi vymezit jejich pravidla činnosti, stanovit 
jim náplň a uložit úkoly. 
ing. Toman – pravidla a náplň komise jsou určeny a úkoly zadává městská rada operativně 
dle potřeby.  
ing. Zima – kontrolní komisi se připravuje rozsáhlý dlouhodobý úkol týkající se komplexní 
bytové problematiky, tj. bytové politiky, hospodaření s byty, právní situace, nájemní smlouvy, 
technické zabezpečení, výběrová řízení na byty apod. 
Další body týkající se majetkového odboru:  
bod č. 8. Volit vhodnější ustanovení do kupních smluv při stanovení termínu zaplacení kupní 
ceny.  
Tento bod se týká kupních smluv uzavřených v roce 1997, kdy ze smlouvy nevyplýval termín 
zaplacení kupní ceny. Nyní se ve smlouvě uvádí paragraf, který jasně říká, že kupní cena se 
musí zaplatit do 15 dnů od oznámení prodávajícího, že je předmět smlouvy zaregistrován 
v katastru nemovitostí.  
bod č.9. Dbát na řádném zveřejnění záměru města pronajmout obecní majetek v souladu s par. 
36 a odst.4.  
V tomto bodě se jedná o 3 případy, kdy městská rada přidělila nebytové prostory pro 
konkrétní záměr činnosti. Jedná se o prodejnu suvenýrů na náměstí, kdy jsme chtěli zachovat 
alespoň jednu prodejnu s činností tohoto typu ve městě, dále o provozovnu prádelny Zeman, 
kdy jsme nechtěli přerušit tuto službu pro občany a na doporučení p. Zemana jsme přidělili 
provozovnu pracovnici této prádelny. Nakonec se jedná o bar DEKL, kdy jsme chtěli navázat 
na činnost pro různé spolky. Samozřejmě, že se dále bude postupovat dle platných zákonů a 
vyhlášek. 
bod č.10. Vést agendu o převodech majetku tak, aby tato byla přehledná a snadno dostupná. 
To se týká období, kdy u nás ještě nebyl majetkoprávní odbor. Po zřízení tohoto odboru se 
kromě tohoto nedostatku daly do pořádku i jiné agendy týkající se majetkoprávních operací. 
bod č. 11. Přijmout opatření k účinnějšímu vymáhání pohledávek, např. zveřejněním jmen 
dlužníků. 
Vymáhání pohledávek přísluší v současné době tomu odboru, který má v kompetenci 
jednotlivé platby. Finanční odbor však eviduje všechny dlužníky spadající komplexně pod 
odbory.  
 
Usnesení MZ/1999/02/030 
MZ schvaluje výsledky hospodaření města za rok 1997 a bere na vědomí výrok auditora. 
Hlasování: 
13:1:0 
 
 
 3.3.1 Novela přílohy č.2 vyhlášky č.10 – Termíny sběrných dvorů, recyklačního dvora 
TS a mobilních sběrných dvorů v roce 1999    

předkladatel: VTSM, komentář ing. Tóth 
Jedná se o konkrétní termíny sběrných dvorů, které budou probíhat v roce 1999 na 
jednotlivých místech ve městě a na vesnicích,  a provozní doby recyklačního dvora na TS. 
Na základě zkušeností z předcházejících let budou i letos organizovány ve městě a na 
vesnicích sběrné dvory na odpady, které nepatří do popelnice. Jedná se výhradně o soboty, 
pouze ve dvou případech se uskuteční sběrný dvůr v pátečním termínu, protože na sobotu 
připadá svátek. 
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Z diskuze: 
pí Ettelová – předpokládá, že sběrné dvory jsou organizovány pro občany zapojené do 
systému nakládání s komunálním odpadem, a tudíž platí i za popelnice.  
ing. Zima – občané, kteří platí za popelnice, mohou využít sběrných dvorů zdarma, pro 
ostatní je tato služba zpoplatněna. 
ing. Rýc – ve vyhlášce je uvedena částka za likvidaci septiku a to 70,- Kč za m3. Proč se platí 
částka nadvakrát? 
ing. Toman – firma, která odváží kaly, účtuje pouze za dopravu. Za likvidaci kalů účtuje 
ČOV zvlášť, podle množství. Podle této vyhlášky se kaly nesmí vyvážet na jiné místo než na 
ČOV. Majitelé septiků platí stočné, protože používají přepad ze septiků do městské 
kanalizace. 
ing. Zima – těm, kteří chtějí propojit odpad z domácnosti přímo na kanalizaci, nabízí město 
likvidaci kalů ze septiku zdarma. 
ing. Dostálek – jak se bude postupovat proti občanům, kteří neplatí za likvidaci domovního 
odpadu? 
ing. Tóth – v současné době je v Králíkách 516 neplatičů, což činí asi 100 domácností, 
protože se ve většině případů jedná o vícepočetné rodiny. Další postup proti neplatičům bude 
následující: 
1) do konce února bude všem domácnostem zaslána obálka s modrým pruhem, tzv. 

doručenka, ve které bude dopis s oznámením o zahájení správního řízení za to, že podle 
vyhlášky č. 10 neprokázali likvidaci komunálního odpadu za rok 1998, a to v množství 
100 kg na osobu a rok 

2) v případě, že občan prokáže likvidaci odpadu za loňský rok, bude proti němu správní 
řízení zastaveno 

3) jestliže občan neprokáže likvidaci odpadu, bude jeho případ předán přestupkové komisi, 
která bude řešit jednotlivé případy jako přestupek. Ta může za likvidaci odpadu, která je 
v rozporu s platnou vyhláškou č. 10, uložit pokutu až do výše 10000,- Kč. 

ing. Zima – po zavedení vyhlášky o odpadech byli všichni několikrát vyzváni, ať už formou 
dopisů nebo článků v Králicku, k zapojení do tohoto systému. Protože tak neučinili, bude se 
proti nim postupovat formou správního řízení. A už nyní všichni občané vědí, že když 
neprokáží legální formu likvidace odpadu,  porušili vyhlášku a budou platit pokutu. 
V některých městech chtějí využít našich zkušeností pro obdobný systém ve svých městech. 
p. Juránek – jakým způsobem bude tato příloha zveřejněna? Mohl by se do všech 
domácností na vesnicích zaslat letáček s termínem dvorů? 
ing. Tóth – do březnového Králicka připravujeme stránku o odpadech, jak s termínem dvorů, 
tak s postupem proti neplatičům apod. Samozřejmě, že na vesnice leták poslat můžeme. 
ing. Rýc – jak se bude postupovat v případech, kdy se doma na zahradě pálí oheň? 
p. Čuma – v dnešní době se kromě kousku papíru na zatápku nesmí v domácnosti, ani na 
zahradě pálit žádný odpad, včetně zahradního. Proti porušení zákazu se může postupovat 
obvyklým způsobem. 
 
 
 
Usnesení MZ/1999/02/031 
MZ schvaluje novelu přílohy č.2 vyhlášky č.10 – Termíny sběrných dvorů, recyklačního 
dvora TS a mobilních sběrných dvorů v roce 1999. 
Hlasování: 
14:0:0 
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3.3.2 Úprava vyhlášky č.9 o závazných částech ÚPSÚ Králíky 
předkladatel: stavební odbor, pí Nosková 
Stavební odbor předkládá MZ návrh na úpravu vyhlášky č.9 o závazných částech ÚPSÚ   
Králíky, které byly vyvolány změnou legislativy SZ č.83/98 Sb. a ujasněním příslušnosti 
ke schvalování ÚPD.      

 
 Z diskuze: 

nebyla 
 
 

Usnesení MZ/1999/02/032 
MZ schvaluje úpravu vyhlášky č.9 o závazných částech ÚPSÚ Králíky  
Hlasování: 
14:0:0 
  
 
3.4 Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení 
předkladatel: ing. Tóth  
Před několika lety byl zřízen Fond rozvoje bydlení za finanční pomoci státu, z kterého se na 
základě žádostí mohou čerpat finanční prostředky na individuální obnovu, opravu nebo 
rekonstrukci soukromých domů a bytů. Půjčky jsou zvýhodněny nízkým úrokem a poměrně 
dlouhou dobou splatnosti. V letošním roce bylo určeno k rozdělení 580 280,- Kč. Komise 
FRB posoudila formální správnost 14 žádostí a dvě z nich vyřadila. Ostatní žádosti 
vyhodnotila a na základě přijatých kritérií určila výše půjček pro jednotlivé žadatele, které 
v konečném součtu činí 415 000,- Kč.  
 

Z diskuze: 
ing. Nedbal – co se bude dělat s financemi, které nebyly rozděleny? 
ing. Tóth – podle vyhlášky se rozděluje 75 % z celkové částky fondu a zbývající část slouží 
jako rezerva pro nepředvídatelné události. 
pí Procházková – vyhláška jiné použití fondu neumožňuje a výběrové řízení může 
proběhnout pouze jednou do roka. Komise v jednotlivých případech posuzovala i schopnosti 
žadatelů splácet půjčky a podle toho přidělovala i jejich výši.  
 
Usnesení MZ/1999/02/032 
MZ projednalo závěry komise pro poskytnutí půjček z FRB a schvaluje příspěvky pro 
rok 1999 těmto žadatelům: 
Zdeněk Pecník, Králíky 509   20 000,- Kč 
Vlastimil Matoulek,  D. Boříkovice 30   20 000,- Kč 
Richard Mareček, Králíky 391   30 000,- Kč 
František Turoň, Králíky 674   30 000,- Kč 
Miroslava Obertová, Králíky 554   15 000,- Kč 
Tibor Hangurbadžo, D.Lipka 8   50 000,- Kč 
František Dostál, D.Boříkovice 10   20 000,- Kč 
Alois Darebný, Králíky 378    50 000,- Kč 
Věra Malá, Králíky 137    20 000,- Kč 
Martin Štelbaský, Č. Potok 76   30 000,- Kč 
Bernard Toman, Králíky 688   60 000,- Kč 
Jiří Hejtmanský, Králíky 480   70 000,- Kč 
Hlasování: 
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14:0:0 
 

3.5 II. čtení rozpočtu města na rok 1999 
předkladatel: ing. Zima 
V I. čtení byla předložena struktura příjmů a výdajů. Na jedné straně obsahovaly všechny       
jisté příjmy do rozpočtu v letošním roce a na straně druhé to byly všechny možné 
požadavky na výdaje různého charakteru, jako jsou provozní výdaje, investice, finanční 
operace, sociální dávky apod. Rozdíl mezi příjmy a všemi požadavky činil 18 mil Kč. Od 
období I.čtení se dále hledaly zdroje a zároveň omezovaly výdaje. Tím se podařilo snížit 
deficit mezi příjmy a výdaji na 2,074 mil. Kč. Úkolem dnešního MZ je ve II.čtení srovnat 
tento deficit a přijmout vyrovnaný rozpočet, který bude po II. čtení připraven ke schválení.  

 
 Z diskuze: 

ing. Nedbal – pokud nám chybějí peníze, měli bychom začít šetřit u sebe. Navrhl vzdát se 
odměny předsedům a členům komisí.  
ing. Zima – tímto by se ušetřilo za rok asi 30 000,- Kč. Platy zaměstnanců a uvolněných 
funkcionářů jsou vyměřeny podle zákona.   
p. Dobrohruška – v letošním roce není potřeba kupovat konzervátor pro autobaterii 
hasičského vozidla. Tím lze ušetřit 100 000,- Kč.   
ing. Zima – pro vyrovnání schodku v rozpočtu je vhodnější se shodnout na omezení nebo 
oddálení velkých investic, než hledat tisícikorunové položky v jednotlivých kapitolách. 
ing. Danielová – v případě, že 1 mil. korun nestačí na zprovoznění sportovního areálu, které 
by odpovídalo požadavkům škol, navrhuje tuto investiční akci odsunout. 
ing. Rýc – souhlasí s návrhem nezačínat v letošním roce výstavbu sportovního areálu. 
p. Klohna – v minulých letech se ve městě preferovala pouze kultura. Požadavky sportovců 
byly neustále přeslýchány a je možné, že nastane doba, kdy se bude dotovat provoz sport. 
zařízení. 
ing. Zima – sportovci jsou dotováni bezplatným pronájmem hřišť, sportovišť, sokolovny,  
provozem koupaliště apod. Pokud by se měly všechny tyto položky vyčíslit, pak by se došlo 
k poměrně vysoké částce. Majetkový odbor začal v současné době na tomto problému 
pracovat a na základě výsledků se mezi městem a sportovci nastolí nový vztah. 
ing. Rýc – navrhuje zrušit výdaje do hřbitovů. 
ing. Zima – výdaj 300 tis. Kč je ta nejzákladnější částka do hřbitovů, abychom je udrželi 
alespoň v takovém stavu, jako jsou v současnosti.  
ing. Dostálek – je přesvědčen, že nejvíce se výdaje omezovaly na vesnice. 
p. Čuma – pokud se v jednotlivých kapitolách mluví o investicích do komunikací, osvětlení, 
opravy mostků, vývěsních skříněk apod., je toto myšleno i na vesnice. Nelze účetně 
v rozpočtu kategorizovat, co se investuje do města a co do vesnic. 
ing. Zima – v některých kapitolách jsou uvedeny výdaje, které se investují výhradně do 
vesnic. Jako příklady lze uvést 1 mil. Kč do KD v D. Lipce, oprava klubovny v H. Lipce, 
opravy autobusových zastávek, zachování dopravní obslužnosti, vodovod v P. Lipce, oprava 
hřbitovů apod. 
ing. Dostálek – jedna z možností, jak zvýšit příjem, je 2 mil. úvěr s odkladem splatnosti 2 let, 
tj. do období, kdy splátková povinnost města nebude tak vysoká.Tento úvěr pak  použít na 
nástavbu bytovek.  
ing. Zima – není vhodné brát si úvěr jenom proto, že máme schodek v rozpočtu. Je podstatně 
lepší vzít si úvěr na určitou konkrétní akci, která se vybuduje kompletně během krátké doby a 
začne okamžitě sloužit. Brát si úvěr na výstavbu nových bytů není řešení tohoto problému. Na 
výstavbě bytů se musí podílet sami nájemníci, ať už založením družstva, které si vezme 
půjčku, případně hypotéku, nebo si byty koupí do svého vlastnictví.    
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p. Juránek – pokud by vůči pojišťovně nevznikly žádné závazky se splacením pojistné 
události, navrhuje investovat do KD v D.Lipce pouze 0,5 mil. Kč a částečně ho zprovoznit a 
zbytek dokončit v příštím roce. 
ing. Zima - podle současných informací by na toto řešení pojišťovna přistoupila.  
p. Čuma – technicky to lze provést. Možná se však najde firma, která provede kompletní 
rekonstrukci tohoto domu, ale přistoupí na dvě splátky po 0,5 mil. s odkladem druhé do 
příštího roku. 
pí Pecháčková – navrhuje v kapitole poradenské a právní služby dát stejnou částku jako loni, 
tj. letošní rozpočet snížit o 20 tis. Kč. 
ing. Rýc – navrhuje v letošním roce neinvestovat do nové tržnice vedle veřejných toalet a tuto 
položku ve výši 150 tis. Kč vypustit.  
ing. Dostálek – navrhuje odložit vybudování archivu na MÚ, nebo snížit investice na 
nezbytně nutnou částku.  
ing. Toman – odložit to v žádném případě nelze, protože v současné době je archiv ve sklepě, 
kde je v blízkosti kotelna. Nutná částka na zahájení výstavby je 200 tis. Kč.  
ing. Zima – jedna z možností, jak snížit výdaje, spočívá ve snížení příspěvku TS na nákup 
nové Avie, a to o 60 tis. Kč.   
ing. Strnad – po dohodě s p. Pecháčkem se jejich příspěvkové organizace zavazují snížit 
svoje výdaje na provoz, a to: muzeum o 20 tis. Kč a Střelnice o 24 tis. Kč.  
ing. Zima – ukončil diskusi a navrhl hlasovat o jednotlivých návrzích na snížení výdajů: 
kulturní dům D. Lipka o 500 000,- Kč 
Hlasování  13 : 0 : 1 
zrušení akce sportovní areál, tj. 1 000 000,- Kč  
Hlasování  9 : 1 : 4 
snížení rozpočtu pro hasiče o 100 000,- Kč 
Hlasování  14 : 0 : 0 
zrušení akce tržnice, tj. 150 000,- Kč 
Hlasování  13 : 0 : 1 
snížení rozpočtu na zeleň o 50 000,- Kč 
Hlasování  12 : 0 : 2 
snížení rozpočtu na městský archiv o 150 000,- Kč 
Hlasování  14 : 0 : 0 
snížení příspěvku na akontaci na nákup nového auta pro TS o 60 000,- Kč 
Hlasování  14 : 0 : 0 
snížení příspěvku pro příspěvkovou  organizaci muzeum o 20 000,- Kč 
Hlasování  14 : 0 : 0 
snížení příspěvku pro příspěvkovou  organizaci Střelnice o 24 000,- Kč 
Hlasování  14 : 0 : 0 
 
 
snížení příspěvku na poradenské a právní služby o 20 000,- Kč   
Hlasování  14 : 0 : 0 
Těmito škrty se rozpočet snížil na straně výdajů o 2 074 000,- Kč a zajistil se vyrovnaný 
rozpočet města Králíky na rok 1999. V průběhu roku může MZ nakládat s penězi podle 
aktuální situace. Může podle uvážení zahájit akce, které v rozpočtu nejsou, nebo naopak 
přijímat rozpočtová opatření, rozhodovat o případných úvěrech, reagovat na dotace apod.  
 
Na závěr starosta poděkoval všem zastupitelům za odpovědný přístup k projednávanému 
rozpočtu a po dohodě členů MZ bude rozpočet přijat ve III. čtení na mimořádném zasedání 
MZ ve čtvrtek 4.3.1999 v 17,30 hod. v zasedací místnosti MÚ. 
 
04. Vstupy poslanců     
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ing. Nedbal – v Králíkách neexistuje potřebná služba pro občany, a to je posílání faxu. Pošta 
není schopna tuto službu poskytovat, protože nemá takové základní vybavení jako je fax. 
ing. Toman – pokud někdo přijde na MÚ s žádostí o faxování, tak není odmítnut. Podmínky  
faxování pro širší veřejnost však musí stanovit městská rada. 
ing. Nedbal - zda se uvažuje o zřízení telefonní budky na autobusovém nádraží. 
p. Čuma – budka, která tam byla určena, se nainstalovala ke zdravotnímu středisku, protože 
se to pro město zdálo potřebnější. 
ing. Rýc – nájemníci v bytovkách si stěžují na nevhodně umístěnou maringotku Agrostavu. Je 
třeba ji přetáhnout od stávající zeleně do vhodnějšího místa. 
p. Juránek – zda se bude v budoucnu instalovat již několik let slíbené zrcadlo na křižovatce u 
Reichlů. 
ing. Zima – v současné době není aktualizovaná objednávka na toto zrcadlo. Z rozpočtu by 
bylo nutné uvolnit nejméně 17 000,- Kč. 
 
 
Zapsal: ing. Ladislav Tóth  
 
 
Ověření zápisu: 
 
ing. Dostálek            ………………………………. 
 
 
ing. Strnad                ………………………………. 
 
 
 
ing. Anton Zima       ing. Ladislav Tóth 
    starosta         zástupce starosty 
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