
 
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 1 
Městského zastupitelstva 

ze dne 18. 01. 1999 
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, ing. Tóth, pí  Ettelová, ing. Danielová, MUDr. Bartáková, 

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

 
Omluven: p. Juránek, na část jednání MUDr. Bartáková (20 minut) 
 
Za MěÚ:  ing. Toman, pí  Kubíčková V., pí Pecháčková, pí Nosková, pí  

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

3.1 Vstupy občanů                                  
3.2 Majetkové operace      
3.3 Projednávání rozpočtu města na rok 1999 
3.4 Projednání auditní zprávy hospodaření města v roce 1997 

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

Ověření provedou  ing. Nedbal a p. Klohna. 
Zasedání zahájil ing. Zima. Navrhl zařadit jako bod 3.1 vstupy  občanů a bod 
Projednávání auditní zprávy hospodaření města v roce 1997 zařadit jako poslední bod 
hlavního jednání.  S touto změnou všichni souhlasili. 

 
02. Zprávy z jednání Městské rady 

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

03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
3.1 Vstupy a připomínky občanů 
Ing. Zima přivítal na dnešním zasedání občany Králík a vyzval je k přednesení svých 

připomínek. Upozornil je, že jejich případný problém nebude možno vždy okamžitě vyřešit. 
Řešení některých problémů je v kompetenci MR, nekteré řeší MZ dle řádu. 

Pan Kačena přednesl svoji žádost. V září roku 1997 si pronajal  na Velkém náměstí dům 
č.p. 357, kde s velkou investicí vybudoval bar s hracími a výherními automaty. V roce 1998 
mu MZ  provozování zakázalo, protože dle vyhlášky nesplňoval kritérium, že v okruhu  100 
m od školy  se nemá vyskytovat herna s automaty. Žádá nové zastupitelstvo o povolení hernu 
zde provozovat, je ochotný vyjít vstříc případným požadavkům zastupitelstva, např. ohledně 
vzhledu výloh. 
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Z diskuze: 

ing. Zima - MR obdržela písemnou žádost pana Kačeny. Přijala usnesení, ve kterém s 
povolením herny nesouhlasí. 
ing. Tóth - toto opatření vychází ze zákona č. 149/98, podle níž je zakázáno ve školách, 
školských zařízeních a v jejich sousedství do 100 m hernu s výherními automaty provozovat. 
Povolit to panu Kačenovi by bylo v rozporu s tímto zákonem.  
ing. Strnad - hrací automaty nejsou samy o sobě, jako mnoho dalších věcí, špatné.Všeho se 
dá zneužít. V diskuzi došlo ke střetu tvrzení pana Kačeny a ing. Tótha. Jak pan Kačena uvedl 
před zasedáním, ve zmiňované vyhlášce stojí, že MZ může zakázat, ne musí zakázat.Proto by 
novela městské vyhlášky nebyla protizákonná.  Pan Kačena by mohl upravit hernu tak, aby i 
stávající vyhlášce odpovídala - např. vybudovat vchod do herny zezadu, aby splnil vzdálenost 
od školy, může posunout otvírací dobu, kontrolovat plnoletost návštěvníků, popř. otevírat ve 
12,00 hodin a nainstalovat sem dětské automaty, což by jen zhoršilo situaci. 
ing. Zima - Na základě novely zákona může MZ  provést úpravu vyhlášky o provozování 
automatů. Město se rozhodlo této možnosti využít. Herna se nachází v centru města, svým 
obsahem přitáhne skupinu lidí se specifickým chováním. MZ při tvorbě vyhlášky bylo vedeno 
tím, že si takový podnik v centru nepřeje. Herna by měla být mimo centrum města. 
Zařazujeme ji mezi problémová místa i proto, že občané bydlící v sousedství si byli několikrát 
stěžovat na hluk trvající někdy do rána a nečistoty ve dvoře, údajně se zde užívají i drogy. 
Zaměstnankyně herny slíbila zjednat nápravu, ale nic se nedělo. Chceme klidné náměstí. 
Pokud chce pan Kačena novelu vyhlášky, ať nabídne určité garance. 
p. Kačena - na hluk si třikrát stěžovala paní Kameníková. Oslovil jsem nájemníky, ale nikdo 
další si na hluk nestěžoval. Dvůr nechávají otevřený nájemníci sami, i když jsem je několikrát 
žádal, aby ho zavírali. Myslím, že v herně je pořádek, o užívání drog nevím. Udělám 
maximum, abych městu vyhověl, proto jsem na jednání přišel. Hernu neopustím. 
ing. Rýc - z jaké příčiny město vybudování herny umožnilo?  
ing. Zima - město nemůže nikomu zakázat podnikání, je to vstup do vlastnických práv. Dbá 
pouze na to, aby nedocházelo k obtěžování občanů, protože každý má nárok na ochranu 
vlastních práv. Až novela umožnila vymezit v okolí školského zařízení okruh, ve kterém se 
nesmějí vyskytovat herny s hracími automaty. MZ loni vyhláškou tento okruh vymezilo. 
ing. Rýc - ing. Zima uvedl, že umístění herny na náměstí není vhodné. Ale i v době budování 
herny zde bylo náměstí. 
ing. Zima - tuto změnu umožnila novela zákona. 
ing. Nedbal - nesmíme slučovat dvě věci - řešení otázky hluku a provozování výherních 
hracích automatů. 
ing. Zima - město má postoj, že na Velkém náměstí je nebytový prostor, který je zdrojem 
negativních jevů. Využilo možnosti ze zákona toto vyřešit. Pokud by vzdálenost herny od 
školy byla delší, město by mělo postoj stejný, ale už by to nemohlo takto řešit. Navrhl řešení 
problému odložit, neboť během dnešního zasedání není  možné provést novelu vyhlášky. 
ing. Nedbal - nenavrhoval ve své připomínce provést novelu vyhlášky, ale upozornil na 
slučování dvou problémů - hluku a provozování výherních hracích automatů.  
p. Kačena - souhlasí s ing. Nedbalem. Navrhl, že se postará o odstranění hluku, aby se všemi 
nájemníky domu vycházel, a požádal město, aby se k vyhlášce ještě vrátilo. 
ing. Danielová - gymnázium na náměstí navštěvují studenti, kterým ještě v převážné míře 
není 18 let. Nevěří, že by v herně někdo kontroloval plnoletost návštěvníků. 
p. Kačena - je zde možnost kontrolovat jejich věk. 
pí Ettelová - už když se herna otevírala, bylo proti ní spoustu averze. Město s tím nemohlo 
nic dělat. Až vydaný zákon umožnil situaci řešit. 
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ing. Strnad - na místě, kde dříve byly výherní hrací automaty, stojí nyní kulečník. Při všech 
zavřených oknech je hra slyšet, automaty slyšet nebyly. Ve svém počátečním vstupu jsem 
uvedl možnosti, které by mohl někdo použít k tomu, aby obešel zákon. Neměl jsem na mysli 
konkrétně pana Kačenu, ten se mi o ničem takovém nezmiňoval. Proto, aby dítě nepropadlo 
hraní automatů, je důležitá role rodiny. Dítě z dobře fungující rodiny nepropadne automatům, 
po jedné návštěvě herny nerozvrátí rodinu. 
p. Kačena - při otevírání herny jsem nedělal nic protizákonného. Lidé, co nyní vystupují proti 
herně, mě neoslovili. Přitom k zjednání nápravy mohlo dojít už dříve, ale o problému jsem 
nevěděl. 
ing. Nedbal - budova byla prázdná. Nyní se tam rozjela podnikatelská činnost. Ocenil přístup 
p. Kačeny, který se snaží s městem domluvit. 
ing. Zima - prostor byl prázdný proto, že zde majitel  neotevřel, co slíbil, ale pronajal ho. S 
hernou se původně nepočítalo. 
p. Macko - pokud tam automaty zůstanou, nic to neřeší, jen město přijde o částku z poplatků. 
PaedDr. Krsek - na problém existuje mnoho pohledů. Gamblerství, ale i např. drogy nejsou 
problém, se kterým je nutné se smířit. Také to není problém jen Králík. 
ing. Zima - navrhl problém nyní neřešit, protože k němu nejsou připraveny podklady. 
 
 
Usnesení MZ/1999/01/001 
MZ vyslechlo žádost pana Kačeny o znovuprojednání situace v herně a novely vyhlášky 
MZ č. 16 o hracích automatech. MZ ukládá MR připravit podklady pro nové jednání. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
Dále vystoupil pan Fečko. Žije v rodinném domku a je majitelem psa. Poplatky za něho 
činí 800,-- Kč za rok. Připadá mu nespravedlivé, aby platil stejný poplatek za psa jako 
lidé žijící v bytech. Písemnou žádost zatím nepodal. 
Ing. Zima  upozornil, že řešení tohoto problému je v kompetenci městské rady, která bude 
25. 01. 1999, ale žádost je nutné podat písemně. 
 
3.2 Majetkové operace 
 
3.2.1 Záměr prodeje nemovitosti - objektu bývalé pekárny na st. p. č.152 v k. ú. 
Králíky 
      Bod uvedla paní Věra Kubíčková. O koupi nemovitosti - objektu bývalé pekárny na 
st. p. č. 152 v ulici V Bytovkách požádala paní Jiřina Klímová, Králíky 664. Jedná se o 
nemovitost, ve které je v současné době sklad MěÚ a provozovna Restaurace Bar Dekl.  
Odbor VTSM souhlasí s prodejem, podle územního plánu města je objekt určen k 
obdobnému využití, objekt je možné stavebně a vlastnicky oddělit od budovy knihovny. 
MR prodej nemovitosti doporučuje. 

 
 Z diskuze: 

ing. Zima - knihovna, Dekl  i současný sklad MěÚ  jsou spojeny. Proti prodeji  nic nenamítá, 
ale v nynější době je výhodné pro obě strany prodat  zatím jen část objektu s podnikatelskou 
činností. V momentě, kdy bude podnik zavedený, může paní Klímová odkoupit zbytek. 
pí Klímová - původně jsme žádali pouze o koupi části objektu, kde je nyní sklad MěÚ, ale 
tehdy to nebylo možné, město nechtělo, aby zde případně podnikali dva různí lidé. Proto jsme 
nyní zažádali o koupi obou částí. 
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ing. Zima - souhlasíte s tím, že nejprve odkoupíte současnou provozovnu Restaurace Bar 
Dekl a později i objekt skladu MěÚ? 
pí Klímová - zaručíte mi, že budu moci v budoucnu odkoupit i objektu skladu MěÚ? Chtěla 
bych na tuto část získat předkupní právo. 
ing. Zima - při prodeji této části bude brán ohled nato, že vedle podnikáte. Výhodu mít 
budete, ale přesto se budete muset zúčastnit výběrového řízení. V objektu bývalé pekárny by  
mohlo být hezké posezení s kultivovaným obsahem. 
pí Klímová - ohledně obsahu jsem domluvena s p. Janatou, který zdědil sbírku obrazů po 
sestře, chceme zde prezentovat i mladé umělce. 
ing. Šašek - je tento objekt oddělen geometricky? 
pí Kubíčková - zatím ne. 
ing. Zima - ing. Toman navrhoval, aby se celý objekt považoval za jeden celek, který by byl 
funkčně spravován. 
p. Macko - po jaké době může paní Klímová žádat o odkoupení další části a kdo zhodnotí, 
zda Restaurace Bar Dekl prosperuje? 
ing. Zima - zhodnocení provede MZ. 
pí Klímová - do pronajmutého objektu jsme již začali investovat také proto, abychom splnili 
požadavky hygieny. Pořádají se zde klubové činnosti, besedy o zdravé výživě, o kosmetice 
atd. Do dnešního dne jsme uspořádali dvacet srazů bývalých absolventů zdejších škol. 
pí Ettelová - Dekl má již nyní v Králíkách dobré jméno. Souhlasí s prodejem objektu paní 
Klímové, protože se lépe investuje do vlastního. 
pí Procházková - jako pracovnice knihovny vítá za sousedku pí Klímovou, uvažovalo se o 
spolupráci na letní čítárně, symbióza bude dobrá. 
ing. Dostálek - myslí, že už za paní Klímovou něco vidět je, že její podnik funguje dobře, 
úpravy i investice byly provedeny. Už nyní se osvědčila. 
pí Kubíčková - upozornila, že zatím se jedná o schválení záměru prodeje, proto navrhla 
záměr prodeje celého objektu. 
ing. Zima - nevyslovil pochybnosti o činnosti pí Klímové, je přesvědčen, že zkušenosti budou 
pozitivní. Navrhovaný způsob prodeje ušetří pí Klímové investice. V části je nyní sklad MěÚ, 
který zde potřebujeme. Třicet dní před prodejem musí být vyvěšen záměr prodeje. Byla by to 
dvojí práce, vyvěšovat nyní záměr prodeje celého objektu a např. za rok znova záměr prodeje 
části bývalé pekárny. 
ing. Dostálek - ing. Zima uvedl, že počkáme, až se podnik pí Klímové osvědčí. Myslím, že už 
se osvědčil. Stanovíme pevný termín, kdy se k této záležitosti vrátíme? 
ing. Zima - paní Klímová sama usoudí, že nastal okamžik, kdy se investice vyplatila. 
ing. Rýc - kam se přemístí věci ze současného skladu MěÚ? 
ing. Zima - umístění skladu MěÚ v části objektu není překážkou, ale jedním z důvodů, proč 
nechceme nyní prodat celý objekt. Chceme zrekontruovat půdu MěÚ a vytvořit zde archiv. 
pí Ettelová - navrhla zveřejnit záměr prodeje objektu Restaurace Bar Dekl  a po další žádosti 
pí Klímové zveřejnit záměr prodeje další části tohoto objektu. MZ je jí nakloněno, žádné 
problémy nevidí. 
ing. Dostálek - jaká je řádově cena objektu? 
pí Kubíčková - jedná se zatím o záměr, zda vůbec objekt prodat. 
ing. Zima - dokud MZ neschválí záměr, je zbytečné financovat odhad nemovitosti. 
p. Macko - pokud by se paní Klímová chtěla pustit do stavebních úprav, je pro ni výhodnější 
koupit celek. 
ing. Danielová - co je umístěno ve skladu? 
ing. Toman - bedny s archivem, nalezená jízdní kola, stánek Občanského sdružení, 
pneumatiky. 
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ing. Zima - je důležité vybudovat archivní prostory, aby nebyl archiv na několika různých 
místech. Vhodná by byla půda MěÚ. Spojení Deklu se sousední budovou je takové, že by se 
kvůli případným stavebním úpravám muselo vybourat sociální zařízení. Sousedící objekt musí 
mít samostatný  vchod. 
pí Klímová - strana k Telecomu je  vlhká, je nutno ji podříznout, což je vhodnější dělat celé 
najednou. 
ing. Zima - uzavřel diskuzi. 
 
 
Usnesení MZ/1999/01/002 
MZ schvaluje záměr prodeje části objektu (současná provozovna Restaurace Bar Dekl) 
na st. p. č. 152 v k. ú. Králíky. 
Hlasování: 
8:3:3 
 

3.2.2  Prodej bytových domů podle zákona č. 72/1994 Sb. 
Majetkový odbor předkládá ke schválení prodeje 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. 570, Plynárenská            6 b. j.  2 + 1, 2 b. j.  1 + 1 
- bytový dům čp. 512, Dolní                     6 b. j.  2 + 1 
- bytový dům čp. 591, Nové Domovy       3 b. j.  2 + 1 

 
Usnesení MZ/1999/01/003 
MZ schvaluje prodej jednotlivých bytů podle zákona č. 72/1994 Sb. v domě čp. 570, ul. 
Plynárenská, čp. 512, ul. Dolní a čp. 591, ul. Nové Domovy, Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.2.3 Prodej pozemku p. p. č. 89/7 v k. ú. Červený Potok 
O koupi pozemku požádal pan Jaroslav Theimer, Červený Potok 81. Jedná se o pozemek 
o celkové výměře 222 m2, který žadatel užívá jako zahradu. 
Odbor VTSM souhlasil bez připomínek a záměr prodeje byl zveřejněn. Prodejní cena 30,-
- Kč/m2. 
 

Usnesení MZ/1999/01/004 
MZ schvaluje prodej pozemku p. p. č. 89/7 v k. ú. Červený Potok panu Jaroslavu 
Theimerovi, Červený Potok 81. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
 

3.2.4 Prodej pozemku p. p. č. 286/18 v k. ú. Dolní Lipka 
O koupi pozemku požádal pan MVDr. Stanislav Král, Dolní Lipka 51. Jedná se o část 
pozemku o výměře cca 600 m2, který žadatel užívá jako zahradu. 
Odbor VTSM souhlasil s prodejem a záměr prodeje byl zveřejněn. Prodejní cena 30,-- 
Kč/m2. 

 
Usnesení MZ/1999/01/005 
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MZ schvaluje prodej pozemku p. p. č. 286/18 v k. ú. Dolní Lipka panu MVDr. 
Stanislavu Královi, Dolní Lipka 51. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.2.5 Prodej pozemku st. p. č.  902 v k. ú. Králíky 
O koupi pozemku požádal pan Zdeněk Vlček, Štěnkov 22. Jedná se o pozemek pod 
vlastní garáží v ulici Karla Čapka o celkové výměře 23 m2. 
Odbor VTSM souhlasil s prodejem a záměr prodeje byl zveřejněn. Prodejní cena 100,-- 
Kč/m2. 

Z diskuze: 
ing. Nedbal - cena 100 Kč/m2 je dána pevně? 
ing. Zima - u tohoto typu pozemku je v Králíkách stanovena všem stejně. 
 
Usnesení MZ/1999/01/006 
MZ schvaluje prodej pozemku st. p. č. 902 v k. ú. Králíky panu Zdeňku Vlčkovi, 
Štěnkov 22. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.2.6 Prodej pozemku p. p. č. 2074/17 v k. ú. Králíky 
O koupi pozemku požádala paní JUDr. Helena Kulovaná, Brechtova 779, Praha 4. Jedná 
se o pozemek o výměře 14 m2, který žadatelka užívá jako zahradu. 
Odbor VTSM souhlasil s prodejem a záměr prodeje byl zveřejněn. Prodejní cena 70,-- 
Kč/m2. 

 
Usnesení MZ/1999/01/007 
MZ schvaluje prodej pozemku p. p. č. 2074/17 v k. ú. Králíky paní JUDr. Heleně 
Kulované, Brechtova 779, Praha 4.  
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.2.7 Prodej pozemků p. p. č. 2074/18, 2074/26 a 2074/27 v k. ú. Králíky 
O koupi pozemků požádala paní Eva Kakaščíková, Králíky 352. Jedná se o pozemnky o 
celkové výměře 238 m2, které žadatelka užívá jako zahradu. 
Odbor VTSM souhlasil s prodejem a záměr prodeje byl zveřejněj. Prodejní cena 70,-- 
Kč/m2. 
 

Usnesení MZ/1999/01/008 
MZ schvaluje prodej pozemků p. p. č. 2074/18, 2074/26 a 2074/27 v k. ú. Králíky paní 
Evě Kakaščíkové, Králíky 352. 
Hlasování 
14:0:0 

 
 
3.2.8 Nákup pozemku p. p. č. 1822/12 v k. ú. Králíky 
MR doporučuje nákup části pozemku o výměře 47 m2 od Pozemkového fondu ČR. 
Pozemek byl oddělen geometrickým plánem a označen jako p. p. č. 1822/34. Jedná se o 
pozemek u domu pečovatelské služby čp. 193, na kterém bude vstupní část a výtah. 
Odbor VTSM souhlasí s nákupem pozemku. 
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Z diskuze: 

ing. Šašek - proč se nekupuje celá parcela? 
pí Kubíčková - můžeme koupit jen zastavěný pozemek, koupi celé parcely fond neumožňuje. 
 
Usnesení MZ/1999/01/009 
MZ schvaluje nákup části pozemku p. p. č. 1822/12 v k. ú. Králíky od Pozemkového 
fondu ČR. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.2.9 Záměr prodeje pozemku st. p. č. 1566 v k. ú. Králíky 
O koupi pozemku požádala Východočeská energetika, a. s., Hradec Králové. Jedná se o 
zastavěný pozemek pod trafostanicí u velkoprodejny Konzumu o celkové výměře 35 m2. 
Odbor VTSM s prodejem souhlasí, MR prodej doporučuje za prodejní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem. 
 

Z diskuze: 
 

ing. Zima  - jedná se o pozemek pod transformátorem, vybudovaným v rámci výstavby 
Konzumu. Kabelové vedení vede pod zemí.  
ing. Šašek - proč je cena pozemku stanovena znaleckým posudkem a není stanovena podle 
zvyklostí? Vyžádal si posudek kupující? 
pí Kubíčková - ano,vyžádal. 
ing. Zima - tímto se budeme dále zabývat při projednávání rozpočtu. Tato trafostanice napájí 
i bytovky naproti Konzumu. 
p. Čuma - jedná se o rekonstruovanou trafostanici, kdy se ze sloupové stala zděná. Zajišťuje 
distribuci elektrické sítě v Králíkách. Městu i Konzumu  rekonstrukce vyhovovala, z  VČE 
jsme dostali nařízení, že nám povolí nástavbu 30 bytů na bytovkách jen v případě 
rekonstrukce sítě. VČE je vlastníkem technologie, u všech kabelových trafostanic  převezmou 
síť jedině s pozemkem. 
 
 
Usnesení MZ/1999/01/010 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku st. p. č. 1566 v k. ú. Králíky a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
3.2.10 Záměr prodeje 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 
o výměře 620 m2, který žadatel užívá k zemědělskému hospodaření, pozemek je veden 
jako ostatní komunikace, dnes je to pastvina. Žadatel je samostatně hospodařící rolník, na 
sousedních pozemcích hospodaří.  
Odbor VTSM souhlasí s prodejem, MR souhlasí s prodejem za prodejní cenu 3,-- Kč/m2. 
 

Usnesení MZ/1999/01/011 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 1312/2 v k. ú. Horní Lipka a ukládá 
záměr zveřejnit.  
Hlasování: 
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14:0:0 
 

3.2.11 Záměr prodeje pozemků st. p. č. 214/1 a 214/2 v k. ú. Dolní Boříkovice 
O koupi pozemků požádal pan Vladislav Řehák, Dolní Boříkovice 14. Jedná se o  
pozemky st. p. č. 214/1  o výměře 4 m2 a 214/2 o výměře 25 m2 u domu, který vlastní, a 
které žadatel užívá jako přístupovou cestu. 
Odbor VTSM souhlasí s prodejem st. p. č. 214/2, prodej st. p. č. 214/1 nedoporučuje 
vzhledem k možné úpravě státní silnice. MR souhlasí také s prodejem pouze st. p. č. 
214/2 za prodejní cenu 30,-- Kč/m2. 
 

Z diskuze: 
ing. Šašek - proč je to stavební parcela? 
pí Kubíčková - původně zde stály garáže. 
p. Čuma - pozemek navazuje na státní silnici. Existuje určité pásmo podél silnice, které se 
nemá prodávat. 
ing. Toman - navrhl jednat o pozemcích u všech šesti rodinných domků, kde je obdobná 
situace. 
pí Kubíčková - město je vlastníkem jen dvou parcel. 
ing. Zima - měli bychom avizovat všem, jak tyto parcely prodáváme. 
 
Usnesení MZ/1999/01/012 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku st. p. č. 214/2 v k. ú. Dolní Boříkovice a ukládá 
záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.2.12 Záměr prodeje pozemků p. p. č. 144 a p. p. č. 149/1 v k. ú. Heřmanice 
O koupi pozemků požádal pan Josef Mikuláš, Heřmanice 67. Jedná se o pozemky p. p. č. 
144 o výměře 366 m2 a p. p. č. 149/1 a výměře 507 m2, které žadatel užívá k 
zemědělskému hospodaření, pozemek je veden jako ostatní plocha, dnes je to pastvina. 
Žadatel je samostatně hospodařící rolník, na sousedních pozemcích hospodaří. 
Odbor VTSM s prodejem souhlasí, MR souhlasí s prodejem za prodejní cenu 10,-- 
Kč/m2. 

 
Usnesení MZ/1999/01/013 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 144 a p. p. č. 149/1 v k. ú. Heřmanice a 
ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.2.13Záměr prodeje pozemku p. p. č. 83/9, 83/1 a 82/1 v k. ú.  Králíky 
O koupi pozemku požádal pan Jiří Martinec, Dolní Hedeč 67. Jedná se o pozemek o 
celkové výměře 722 m2, který je určen k výstavbě rodinného domu v ulici Kosmonautů. 
O koupi pozemku požádal pan Radek Martinec, Dolní Hedeč 66. Jedná se o pozemek o 
celkové výměře 696 m2, který je určen k výstavbě rodinného domu v ulici Kosmonautů. 
O koupi pozemku požádal pan Jaroslav Martinec, Dolní Hedeč 67. Jedná se o pozemek o 
celkové výměře 781 m2, který je určen k výstavbě rodinného domu v ulici Kosmonautů. 
Prodejní cena pozemků je 200,--Kč/m2. Podle rozhodnutí MZ č. 42/93 a36/96 bude 
kupujícímu přiznána na jeho žádost po vydání stavebního povolení k výstavbě rodinného 
domu bonifikace ve výši 30.000,-- Kč. 
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Odbor VTSM souhlasí s prodejem, MR souhlasí s prodejem  za prodejní cenu 200,-- 
Kč/m2 a bonifikací podle usnesení MZ 42/93. 

 
Usnesení MZ/1999/01/014 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 83/9, p. p. č. 83/1 a p. p. č. 82/1 v k. ú. 
Králíky a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.2.14 Záměr prodeje p. p. č. 2075 v k. ú. Králíky 
O koupi části pozemku požádal pan František Šlesingr, Králíky 358. Jedná se o část 
pozemku o výměře cca 36 m2 pod terasou Hotelu Zlatá labuť. 
Odbor VTSM prodej pozemku nedoporučuje, terasa se schodištěm je součástí náměstí, na 
pozemku se nacházejí i opěrné zdi obdobné zdím před budovou Celnice. MR prodej 
pozemku nedoporučuje a navrhuje část pozemku pronajmout za smluvní cenu 3.000,-- 
Kč/rok. 
 

Z diskuze: 
ing. Zima - nemíníme prodávat náměstí. 
 
Usnesení MZ/1999/01/015 
MZ neschvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 2075 v k. ú. Králíky. Souhlasí s jeho 
pronájmem za cenu 3.000,-- Kč/rok. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.2.15 Záměr prodeje nemovitosti čp. 482 v k. ú. Králíky 
Majetkový odbor předkládá MZ ke schválení záměr prodeje nemovitosti čp. 482 - bývalá 
pošta. Byl vypracován znalecký posudek, v domě se nachází byt 1+1, který bude v 
nejbližší době uvolněn. 
 

Z diskuze: 
ing. Šašek - našel se na inzerát nějaký zájemce? 
pí Kubíčková - nenašel. 
ing. Zima - záměr prodeje musí být vyvěšen 30 dní předem. Moje představa je, že by vila 
mohla být majetkem města do chvíle, než se najde zájemce, který přinese Králíkám velký 
užitek, např. vytvoření pracovních míst. Objekt může mít větší váhu než pouze jako obyčejný 
byt.  
MUDr. Bartáková - kam se odstěhuje paní Nedopilová? 
ing. Zima - podle doprovodného dodatku ji přestěhujeme do domu čp. 193. 
p. Macko - pokud se najde zájemce o vilu, její cena bude určena dle odhadu? 
ing. Zima - přes realitní kancelář inzerujeme prodej vily po okolí. Záměr prodeje musí být 
zveřejněn 30 dní předem. I kdyby se našel  zájemce z okolí, město mu vilu prodat nemusí. 
ing. Rýc  - vila se nabízí, aniž se ví její cena? 
pí Kubíčková - znalecký posudek byl vypracován. 
ing. Šašek  - při zveřejnění záměru nemusí být udávána cena objektu. 
ing. Zima - s realitní kanceláří máme uzavřenou smlouvu asi na čtyři nebo pět domů, jejichž 
prodej inzeruje. Dle zákona musíme ještě zveřejnit záměr prodeje na vývěsních deskách např. 
proto, že by se o nemovitost mohl přihlásit vlastník, o kterém nevíme. Nemovitosti, které 
chceme prodat, jsou inzerovány i s cenou. 
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Usnesení MZ/1999/01/016 
MZ  neschvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 482 se st. p. č. 623 v k. ú.  Králíky. 
Doporučuje tuto nemovitost ponechat v majetku města. 
Hlasování: 
13:1:0 
 
 

3.2.16 Žádost paní Radmily Šverákové, Dolní Boříkovíce 111 o snížení nájemného v 
prodejně potravin 
Paní Radmila Šveráková se obrací na MZ se žádostí o snížení nájemného prodejny 
potravin v Boříkovicích. Ve své žádosti uvádí nelehkou obchodní situaci. Žadatelka má s 
Městem Králíky uzavřenou nájemní smlouvu, roční nájemné ve výši 26.040,-- Kč, dluh 
na nájemném ve výši 4.340,-- Kč (11 a 12/98). 
MR na svém zasedání dne 11. 01. 1999 rozhodla předložit žádost k projednání na MZ. 
 

Z diskuze: 
ing. Zima - městskému zastupitelstvu přísluší dle zákona o obcích rozhodovat o prominutí 
sankcí, pokud se jedná o částku vyšší než 5.000,-- Kč.  MR k tomuto kompetence nemá. 
pí Ettelová - přimlouvá se za vyhovění žádosti. Prodejen na vesnicích ubývá, nemají to lehké. 
MUDr. Bartáková - pokud by byl obchod v obci zrušen, musel by se zajistit dovoz zboží 
důchodcům. 
ing. Šašek - měsíční nájem činí 2 200,-- Kč, snížení o 40% znamená částku 1320,-- Kč/měsíc. 
Souhlasí s vyhovění žádosti. 
ing. Toman - navrhl nulový nájem, ale trvá na doplacení částky, kterou pí Šveráková už 
dluží. 
ing. Zima - kdo dluží, musí zaplatit. S nulovým nájmem nesouhlasí. Zájem města je obchod v 
Boříkovicích uchovat, ale je to podnikatelská činnost jako každá jiná. Boříkovice jsou největší 
integrovanou obcí, do Králík je to relativně daleko, je zde speciální stavba pro prodejnu. Po 
rozhovorech s ředitelem Konzumu musíme uvést, že Konzum byl přínosem pro občany. V 
sjednané smlouvě bylo uvedeno, že z obcí, kde není obchod, budou občané sváženi 
autobusem na nákupy do Konzumu. Lidé o tuto službu zájem nemají, přesto v ní budou ještě 
pokračovat. 
ing. Rýc - paní Šveráková je skromná, jestliže žádá snížení nájmu jen o 40 %. Obchodem na 
vesnici člověk nezbohatne. 
ing. Dostálek - pokud se tato prodejna neudrží, těžko najdeme dalšího zájemce. Budova  je 
majetkem města, pokud ji někdo využívá, zároveň ji udržuje. Kupec se zřejmě nenajde. 
pí Pecháčková - okresní úřad poskytl před třemi lety Králíkám dotaci na udržení tohoto 
obchodu. 
ing. Zima - na základě naší žádosti a našich aktivit. 
ing. Danielová - paní Šveráková si jistě přesně spočítala, jaké snížení nájemného bude 
dostačující. Navrhla schválit její žádost. 
 
Usnesení MZ/1999/01/017 
MZ schvaluje snížení nájemného v prodejně potravin v Dolních Boříkovicích o 40 % po 
dobu jednoho roku. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.2.17 Prodej staršího pianina a křídla z majetku MěÚ v Králíkách 
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Bod uvedl ing. Zima. Ředitelství ZUŠ v Králíkách se obrátilo na MZ se žádostí o 
schválení prodeje dvou starších hudebních nástrojů - křídla a pianina. Částka z prodeje 
nástrojů by byla použita na nákup nového pianina, jehož cena se pohybuje okolo 60.000,-
- Kč. 
Nástroje, které by byly prodány, mají tuto pořizovací cenu: 
Pianino Scholze - zakoupeno jako starší v roce 1956 za cenu 6.195,-- Kč, 
Křídlo Ibach - zakoupeno rovněž jako starší za cenu 8.750,-- Kč. 
Oba nástroje by vykoupila firma Piano servis Doležel z Lanškrouna za cenu: 
pianino 15.000,-- Kč, křídlo 45.000,-- Kč. 
 

Z diskuze: 
p. Macko - pokud se nenajde lepší kupec, souhlasí s prodejem. 
p. Klohna - odpovídá nabídka firmy Piano servis Doležel  stavu nástrojů? 
pí Zajacová - nabídka firmy je velmi seriózní. V ZUŠ je celkem 13 nástrojů - 4 křídla a 9 
pianin. Na tuto školu nebylo nikdy nové křídlo zakoupeno. 
ing. Zima - ze dvou majetků města vznikne jeden stejný majetek města, tento princip je třeba 
zachovat. Pí Zajacová se dále snaží získat koncertní křídlo, které by se uhradilo ze státních 
položek. 
 
Usnesení MZ/1999/01/018 
MZ schvaluje prodej starších nástrojů - pianina Scholze a křídla Ibach - firmě Piano 
servis Doležel, Lanškroun. Výtěžek z prodeje bude určen na nákup nového pianina.  
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.2.18 Žádost manželů Františka a Vlasty Kubíčkových, V Bytovkách 660/3, Králíky 
o prominutí úroku z prodlení 
Bod uvedl ing. Zima. Manželé Kubíčkovi se obrací na MZ se žádostí o prominutí úroku z 
prodlení. Ve své žádosti uvádí nelehkou finanční situaci a dále podrobně uvádějí průběh 
platby. 
Protože k zaplacení zbytku kupní ceny došlo dne 18. 05. 1998, na základě rozhodnutí MR 
ze dne 26. 01. 1998 majetkový odbor vyčíslil úrok z prodlení za období od 04. 03. 1998 
do splatnosti 18. 05. 1998 ve výši 18.010,-- Kč. 
Manželé Kubíčkovi požádali MR o prominutí sankční pokuty za opožděnou platbu 
splátky. MR dne 07. 12. 1998 projednala žádost a rozhodla, že na zaplacení úroků trvá a 
na dlužnou částku úroku 18.010,-- Kč nabíhá od doby splatnosti, tj. 18. 05. 1998 další 
úrok 16 % p. a. až do doby zaplacení. 
MR na svém zasedání dne 11. 01. 1999 rozhodla předložit žádost k projednání na MZ. 
 

 
Z diskuze: 
ing. Šašek  - manželé Kubíčkovi přirovnávají svůj stav k situaci manželů Plankových a pana 
Nováčka,jimž podle nich byly sankční úpoplatky prominuty. Co se týče pana Nováčka, případ 
je finančně uzavřen a o sankcích se bude jednat u soudu. U manželů Plankových a pana 
Felgra se jednalo o odpuštění penále, které si původně sami navrhli.  
ing. Tóth - v případech podobných Kubíčkovým jsme sankce nepromíjeli. 
ing. Dostálek - případ se může stát precedentem. Uzavřené smlouvy by se měly ctít. Manželé 
Kubíčkovi mohli být upozorněni na časovou prodlevu, než dojde  k zavedení smlouvy do KN. 
ing. Zima - město jako smluvní partner může, ale nemusí upozornit druhou stranu, že se blíží 
termín splatnosti. 
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ing. Strnad - MR jednala dlouho. Kauza Kubíčkovi by se mohla stát precedentem, proto MR 
doporučila uhradit úrok  a navýšit dalších 16 %.  Jednali Kubíčkovi hned o úvěru, nebo ještě 
počítali s tím, že získají potřebnou částku jiným způsobem? 
p. Toman  - dům byl zastaven, smlouva vypršela  až v únoru. Na zastavený dům nikdo úvěr 
neposkytne. 
ing. Tóth  - úrok z 18.010,-- Kč činí do dnešního dne 1921,-- Kč, což je motivační částka pro 
uhrazení dluhu. 
ing. Rýc  - zažil osobně liknavost KN, dostal se do podobné situace. Jemu osobně bylo tehdy 
o rok ustoupeno. 
ing. Tóth  - navrhl stanovit termín, do nějž Kubíčkovi uhradí 18.010,-- Kč. Pokud k tomu 
nedojde, bude se přičítat úrok. Navrhl pozastavit nabíhání příslušenství do konce února 1999. 
ing. Strnad -  nevěděl, že si Kubíčkovi nemohli vzít úvěr dřív, protože by neměli čím ručit. 
 
Usnesení MZ/1999/01/019 
MZ navrhuje pozastavit úročení dlužné částky 18.010,-- Kč do konce února 1999. 
Nebude-li zaplacena, bude k ní přičten  úrok 16 % p. a. od 18. 05. 1998. 
Hlasování: 
13:1:0 

 
3.2.19 Spoluúčast města na dvou investičních akcích 
Bod uvedl p. Čuma. Město Králíky má možnost získat dotaci státu ve výši 5.250.000,-- 
Kč na výstavbu sedmi bytů s pečovatelskou službou v půdním prostoru v domě čp. 193, 
Králíky. Spoluúčast města by činila zhruba 110.000,-- Kč, přesná částka bude stanovena 
po výběrovém řízení.  
     Město Králíky plánuje v příštím období zainvestování lokalit  pro výstavbu rodinných 
domků, a to v ulici Kosmonautů, sídlišti Na Skřivánku a Za Pilou. Státní dotace budou v 
přístím období výrazně omezeny, žádosti budou vyřizovány podle předložení. Na 
výstavbu jedné bytové jednotky je dotace 50.000,-- Kč na zainvestování pozemku. Pokud  
by MZ rozhodlo na základě žádostí občanů tyto pozemky zainvestovat, je důležité mít 
tyto žádosti připravené. Žádosti byly předány  Okresnímu úřadu, odboru rozvoje města, 
který je soustřeďuje a předá Ministerstvu pro místní rozvoj. V ulici Kosmonautů se počítá 
s výstavbou 9 rodinných domků, v sídlišti Na Skřivánku s 52 rodinnými domky, Za Pilou 
s 13 rodinnými domky. Vše musí být projektově zdokladované. V případě poskytnutí 
dotace se bude město spolupodílet na investování inženýrských sítí. 
 

Z diskuze: 
ing. Zima - zainvestování pozemku znamená zajištění kabelů, kanalizace, telefonů atd. Stát 
nabízí dotaci 50.000,-- Kč na jeden byt, vyšší částkou musí přispět město. Pro získání dotace 
je třeba předložit žádost Ministerstvu pro místní rozvoj. V rozpočtu částka není ještě 
zakalkulována. K žádosti o dotaci musíme předložit usnesení, že město uvolní z rozpočtu 
potřebnou částku. Žádáme o dotace na všechny parcely, ale nemusíme je čerpat. 
 
Usnesení MZ/1999/01/020 
MZ potvrzuje spoluúčast z vlastního schváleného rozpočtu na financování výstavby 
sedmi bytových jednotek v čp. 193, Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
Usnesení MZ/1999/01/021 
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MZ potvrzuje spoluúčast z vlastního schváleného rozpočtu  na výstavbu základní 
technické vybavenosti pro výstavbu bytů ul. Kosmonautů, lokalitě Na Skřivánku a 
lokalitě Za Pilou.  
Hlasování: 
14:0:0 
 
ing. Dostálek - na minulém zasedání MZ se hlasovalo pouze o rozpočtovém provizoriu. Je 
možné schválit určitou položku, aniž by byl schválen celý rozpočet? 
ing. Zima - rozpočet se připravuje ke schválení. V tomto případě nejde o konflikt. 
ing. Šašek - pokud dojde k naplnění zainvestování lokalit, musí dojít k výkupu pozemků. 

 
 
3.3 Projednávání rozpočtu města na rok 1999 
     Ing. Zima seznámil podrobně přítomné se strukturou a tvořením rozpočtu města.  

 
Dnes předkládáme základní návrh rozpočtu. Zatím jsme ho neupravovali a 

předkládáme ho tak, jak byl navržen jednotlivými odbory a odsouhlasen s příspěvkovými 
organizacemi. V této chvíli jde tedy o dokument, ve kterém je na jedné straně soupis příjmů, 
které můžeme s přiměřenou mírou rizika zajistit, a na druhé straně je seznam potřeb, které 
město má. Následující obrázek ukazuje, že mezi potřebami a možnostmi je rozdíl, tedy že 
potřeba výdajů je větší, než možnost příjmů. Tento rozdíl je 18 milionů Kč.  

 
 
    Rozdíl 18 mil         Investice 
 
Dotace 
Kapitálové                                 Opravy  údržba 
příjmy         

       
Nedaňové          Příspěvky PO 
Příjmy           Mzdy 
 
 
Daňové                          Provoz 
příjmy 
 
 
 
 
   PŘÍJMY                            VÝDAJE 
 
 
Při přípravě rozpočtu i při jeho využití bychom se měli řídit několika základními 

zásadami:  
 
1. udržovat hmotnou i užitnou hodnotu městského majetku (provozování, opravy,  

udržování) 
2. zvyšovat hmotnou i užitnou hodnotu městského majetku (investice, rekonstrukce) 
3. zajistit trvalý rozvoj města (stanovit cíle a zajistit cestu k nim) 
4. udržet vyrovnanost rozpočtu (výdaje jen v takovém rozsahu, který je kryt zaručenými 

příjmy) 
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Z předešlého vyplývá, že pokud chceme mít vyrovnaný rozpočet a přitom zajistit co možná 
nejvíce investic a oprav, musíme snižovat provozní a mzdové výdaje, prostě ty, které se 
spotřebovávají a nic nového nepřinášejí. To ovšem určitě nepůjde ve velkém rozsahu, neboť 
již při přípravě rozpočtu se šetřilo. Proto bude nutné omezit opravy na nezbytnou mez a 
vypustit některé investiční akce, které nemají vysokou prioritu. To bude úkol vás zastupitelů, 
kteří jistě se vší zodpovědností posoudíte možnosti a potřeby města a potlačíte partikulární 
zájmy. Očekáváme, že právě vaše návrhy na úpravu rozpočtu budou předneseny na příštím 
zasedání MZ. 
 
Dovolte mi uvést ještě několik statistických údajů, které doloží, že majetkový a finanční vývoj 
hospodaření města je pozitivní a zdravý, ale také odpoví na mnoho otázek, které vnímáme jak 
zde, tak především od občanů. Jde především o majetek města, zadluženost města a 
zaměstnanost ve městě. 
a) Majetek města obsahuje jak budovy a stavby, tak i pozemky, movitý majetek, finanční 

majetek (akcie) a nedokončené stavby Zatímco hodnota celkového majetku v roce 1993 
byla 151,8 mil Kč, na konci roku 1998 je 367,4 mil. Kč. Je přitom nutno uvézt, že město 
neodepisuje a hodnoty jsou uvedeny jako pořizovací, tedy se s časem nemění. Proto nelze 
jednoznačně údaje vztahovat k inflaci a například dům na náměstí, který máme 
v účetnictví veden s hodnotou 200 tis. Kč, má dnes tržní hodnotu několikanásobně vyšší. 
Struktura a její vývoj mají jednoznačně pozitivní trend. 

b) Zadluženost města dlouhodobá, tj. kolik celkově bankám a státu dlužíme, je 37,429.967,-
Kč (nepočítáme krátkodobý překlenovací úvěr, na který dostaneme 100% od státu). 
Z toho vychází zadluženost na jednoho občana Králík 7.643,- Kč, tedy nízká. Příznivá je i 
dluhová povinnost k ročnímu rozpočtu, která je 10,7 %. 

c) Zaměstnanost se v Králíkách a okolí zhoršuje, zejména co se struktury a výdělků týká. 
V současné době je nezaměstnanost 8 %. Velmi špatný ukazatel je daňová výtěžnost 
(vybrané daně na jednoho obyvatele), kterou mají Králíky nejnižší z měst okresu. Jsou zde 
nižší výdělky, malá kupní síla, špatná podnikatelská struktura, která negeneruje dostatek 
daní. 

Předešlé informace musíme mít na paměti, když budeme dále pracovat na rozpočtu. Musíme 
zachovat všechny pozitivní trendy a současně řešit problémy. K tomu ostatně směřovaly 
všechny předešlé rozpočty a politika předešlých městských zastupitelstev.  

 
 

Z diskuze: 
p. Macko  - jaká je struktura daňové výtěžnosti? 
ing. Zima - ze soukromých osob a nemovitostí 100%, z právnických osob 20 %. 
ing. Strnad - ve výdajích a příjmech jsou údaje obecné, nelze je brát jako konečné. 
ing. Zima - rozpočet se stanovuje na začátku roku, ale příjmy a výdaje se průběžně mění, v 
některých položkách výrazně. Často se podaří získat mimořádné částky, které pak figurují v 
příjmech i výdajích rozpočtu. Chceme naplánovat vyrovnaný rozpočet. 
ing. Šašek - v příloze jsou uvedeny částky ze schváleného rozpočtu roku 1998, ale údaj už 
neříká, jestli byla částka dostatečná. 
ing. Zima - rozpočtové údaje roku 1998 nemají porovnávací hodnotu. Hodnotící zpráva o 
hospodaření města v roce 1998 se již vypracovává. 
ing. Dostálek - co se rozumí položkou daně z příjmů právnických osob za obce? 
pí Pecháčková - daně z příjmů právnických osob platí město vlastně samo sobě, tzn. že 
musíme podat řádné daňové přiznání. 
ing. Zima - město platí několik daní, daně z právnických osob dáváme “sami sobě”. 
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pí Pecháčková - v rozpočtu se počítalo s daní 2,5 milionů Kč. Pokud se přesáhne určitá 
hranice, platí se zálohy a tím se daň dvojnásobila. 
ing. Dostálek - poplatky za užívání veřejného prostranství jsou letos  dvakrát vyšší než v 
loňském roce. Počítá se letos s vyšší cenou nebo s větším množstvím ploch? 
p. Dobrohruška - veřejná prostranství jsou určena Vyhláškou č. 1. Díky ní se budou vybírat 
poplatky i z nových míst. 
ing. Dostálek - celková částka poplatků za automaty je v rozpočtu také vyšší než loni. 
p. Dobrohruška - hrací automaty přibyly u Muchů, v hostinci V Zatáčce, počítá se s tím, že v 
některých provozovnách ještě přibydou. 
ing. Dostálek - daně z nemovitostí se platí 1x, 2x nebo 4x ročně.  I zde se letos počítá s vyšší 
částkou. 
pí Pecháčková - předpokládaná částka vychází ze skutečnosti. 
ing. Šašek - tato daň má vzestupný trend, protože končí tzv. sedmileté prázdniny, kdy byli 
vlastníci nemovitostí osvobozeni od daní. 
ing. Dostálek - nájemné škol se valorizuje? 
ing. Zima - toto je velký problém. Zřizovatelem zdejšího gymnázia, základní umělecké školy 
a zvláštní školy je stát. Město je vlastníkem budov a zřizovatel platí nájem, o jehož výši 
existují smlouvy. Školský úřad tvrdí, že stát peníze nemá, a přesvědčuje města, aby nájemné 
státu prominuly. Králíky s tím ale nesouhlasily. 
ing. Dostálek - nájmy se platí nepravidelně? 
pí Pecháčková - ano, podle toho, kdy stát uvolní finance. Město potřebuje náklady  škol  z 
nějaké částky uhradit. 
ing. Dostálek - co zahrnuje položka městské byty - služby? 
pí Kubíčková - MěÚ má ve správě devět bytů. Nájemníci platí zálohy, jedenkrát ročně 
proběhne vyúčtování. 
ing. Dostálek - loni bylo v příjmech města (Jimex) počítáno s dotací na teplo, letos už ne. 
p. Jungvirt - tato státní dotace výrobcům tepla byla v polovině roku 1998 odbourána. 
ing. Dostálek - v příjmech z prodeje ostatních nemovitostí je uvedena částka 1 000.000,--Kč. 
Jak se k ní dospělo? 
pí Kubíčková - skládá se z pohledávek za rok 1998, z prodeje domů formou měsíčních 
splátek, zbytek je předpoklad prodeje bytových domů a nemovitostí, přijaté sankce a úroky. 
ing. Zima - odhad prodeje bytů je hrubší, záleží na MZ, jak rychle bude o prodejích 
rozhodovat. 
ing. Dostálek - globální neinvestiční dotace se od údajů z minulého týdne snížily. 
pí Pecháčková - v té době nebyl ještě schválen státní rozpočet. 
ing. Zima - v globální dotaci byly zahrnuty částky pro vyplácení potřebným. 
pí Pecháčková - globální dotace se mohou změnit po přijetí rozpočtu v parlamentu. 
ing. Nedbal - předpoklad příjmů za poskytnutá ručení je reálný? 
ing. Zima - jsme  povinni je do rozpočtu zahrnout. Dominantním dlužníkem je p. Vlasák, což 
je delikventní případ. 
ing. Nedbal - jedná se o ručení? 
pí Pecháčková - tato položka zahrnuje i případy dlužení, takový je její název. 
ing. Rýc - pan Kačena uvedl ve svém příspěvku, že na poplatcích zaplatil 370.000,-- Kč. V 
rozpočtu je uvedena v příjmech nižší částka. 
p. Dobrohruška - vybírají se správní a místní poplatky, polovina správního poplatku jde 
finančnímu úřadu. 
ing. Danielová - ve výdajové položce doprava je zahrnuta v komunikacích i Valdštejnova 
ulice. Nebyla už část uhrazena? 
ing. Zima - část už uhrazena byla, zbývá ještě 700.000,-- Kč na dokončení. 
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p. Čuma - hotovy jsou sítě, kanalizace, kabelová TV, veřejné osvětlení, byla vybetonována 
vrstva a zhotovena zádlažba vozovky. Zbývá dokončit část u Malého náměstí a položení a 
nákup dlažby na chodníky. Většina materiálu ukrytá pod asfaltem se použila, ale část se musí 
dokoupit. 
ing. Danielová - částka určena na  opravu a udržování kanalizace se proti loňsku zvýšila. 
ing. Zima - kanalizaci je nutné zrekonstruovat. 
p. Čuma - vloni byl původně požadavek pro opravu a udržování kanalizace vyšší, ale v 
konečné fázi byl snížen. Je nutné odstranit problémy způsobené balastní vodou ze staré 
kanalizace. 
ing. Nedbal - mezi celkovými předpokládanými výdaji a příjmy je schodek 18 000.000,-- Kč. 
Výdaje i příjmy bude třeba upravit. 
ing. Danielová - ve výdajové  položce bydlení a komunální služby je dvakrát uvedena 
rekonstrukce domu čp. 193, v prvním případě se jedná o 7 b. j., ve druhém o 4 b. j. 
p. Čuma - jedná se o rekonstrukci 4 stávajících bytů v internátu, které se v současnosti 
kolaudují. Sedm bytů, tentokrát s pečovatelskou službou, má být vytvořeno v půdních 
prostorách. 
ing. Zima - v domě čp. 193 se jedná o dva typy bytů. Na rekonstrukci čtyř bytů jsme získali 
dotaci celkem 800.000,-- Kč, sedm bytů  s pečovatelskou  službou je dotováno částkou  
5 250.000,-- Kč. 
ing. Danielová - Jimex má proti loňsku zvýšené výdaje na udržování o 1 000.000,-- Kč. 
p. Jungvirt - nájem se zvyšuje, proto tuto  částku můžeme použít na opravy a údržbu bytů. 
ing. Zima - údržbou a opravou dochází i ke zhodnocování majetku. Například při 
rekonstrukci střechy na domě čp. 662 pod ni bylo umístěno 12 nových bytů. 
ing. Danielová - položka základní technické vybavenosti byla zvýšena o 1 000.000,-- Kč. 
p. Čuma - položka není zvýšená, ale částku naplňuje smouva o elektrických rozvodech. 
Dostali jsem podmínku od VČE, že s kolaudací bytů v půdní nástavbě domu čp. 662 musí být 
v pořádku síť, nebo by nedošlo k napojení na elektrickou energii. 
ing. Zima - žádali jsme na ministerstvu dotaci na rekonstrukci infrastruktury 50.000,-- 
Kč/byt, ale nezískali jsme ji, protože dotace je určena pro budování nové infrastruktury, ne 
pro rekonstrukci staré. 
ing. Danielová - 500.000,-- Kč je určeno na konzultační, poradenské a právní služby. 
ing. Zima - toto zahrnuje také spolupráci s právní  kanceláří JUDr. Macka. 
p. Jungvirt - nebylo by vhodnější, kdyby pro město pracoval vlastní právník? 
ing. Zima - uvažovali jsme o tom již v toce 1992, ale nejsme schopni sehnat kvalitního 
právníka za platových podmínek, které mu můžeme  nabídnout. Nejlepší právní kancelář je 
kancelář JUDr. Macka. 
p. Macko -  na sportovní areál je určena částka 1 000.000,-- Kč. 
ing. Zima - je to částka, jíž lze stavbu významně posunout. 
p. Klohna - sportu zatím hodně dlužíme. 
ing. Zima - v minulosti nebyl areál projektově ani územně připraven. Nyní už je projekt 
zajištěn. 
ing. Šašek - pokud se v letošním roce vyhradí na sportovní areál 1 000.000,-- Kč, zavazuje to 
pro příští rok uvolnit nejméně 2 500.000,--Kč, aby byl areál dokončen. 
ing. Dostálek - u položky doprava - komunikace opravy a udržování - povodně dotace je 
částka 0 Kč. 
pí Pecháčková - stát poskytuje dotace na povodně, ale musí k nim být přidán městský podíl. 
ing. Dostálek - rekonstrukce Valdštejnovy ulice je plně hrazena z rozpočtu města? 
ing. Zima - část je hrazena z úvěru. 
ing. Dostálek - ZUŠ má určeny výdaje ve výši 1 000.000,-- Kč. 
ing. Zima - počítá se se sanací suterénu, kde jsou umístěny sály a šatny dětí. 
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p. Čuma - tato částka neřeší rekonstrukci školy. Pokoušíme se získat dotaci z okresního 
úřadu. 
ing. Zima  - ZUŠ je majetkem města. 
p. Čuma - stav školy je takový, že pokud se do akce pustíme, je třeba počítat s vyšší částkou. 
ing. Zima - nejprve chceme sanovat suterén, později vyřešit i další věci (výměna oken, 
stavební úpravy, fasáda). 
ing. Dostálek - letos se má splatit 1 000.000,-- Kč bezúročné splátky. 
pí Pecháčková - ve splátkách není uveden úvěr 2 500.000,-- Kč, na nějž dostaneme dotace, 
které nemůžeme rozpočtovat. 
ing. Dostálek - možné závazky, které by  mohly městu vzniknout, zde nejsou uvedeny, např. 
závazky vůči p. Vlasákovi, p. Nováčkovi. 
ing. Zima - případ p. Nováčka je již uzavřen. Kvůli dluhům, jež má u města, byl atakován, 
žádný závazek vůči němu nemáme. P. Vlasák je v režimu, městu platil. Jsme v kontaktu s 
komerční bankou,náklad v tomto případě může vzniknout. 
ing. Dostálek - je v současné době tento problém aktuální? 
ing. Zima - ne, teď ne. Nyní je p. Vlasák na úspěšnější straně, v soudním procesu vyhrál 
hotel. 
pí Pecháčková - město Králíky vydalo platební rozkaz a připojilo se k výkonu rozhodnutí. 
ing. Dostálek - jak se rozdělují rozpočtové výdaje příspěvkovým organizacím? 
ing. Zima - příspěvkové organizace předkládají svůj návrh na rozpočet, musí zdůvodnit 
jednotlivé položky. Jejich charakter kromě TS je pasivní, neumějí si na sebe vydělat. 
ing. Dostálek - rozdíl v příjmech a výdajích rozpočtu je 18 000.000,- Kč. Příjmy jsou dané. 
Řešením budou škrty v rozpočtu, nebo existuje jiné možné řešení? Ušetřit 18 000.000,-- Kč 
škrty bude dost složité. 
ing. Zima - příjmy jsou dány rozpočtem, další možností je spoluúčast města a jiný zdroj, 
např. dotace, výpomoc, výhodný úvěr, hypotéka. 
ing. Nedbal - jak je zajištěn odvoz na skládku? 
ing. Zima - odpad se vozí na skládku do Rapotína. Skládka v Boříkovicích nemá certifikát, 
ale po rekultivaci  sem  bude možno vozit inertní odpad. 
ing. Danielová - nehrozí proto pokuta za poškozování životního prostředí? 
p. Čuma - situace je vážná. Loni jsme přislíbili, že letos bude provedena rekultivace. Bylo by 
vhodné využít v tomto případě i soukromých aktivit. 
ing. Zima - bylo by vhodné zajistit společnost, která by skládku spravovala. Chtěli jsme 
navázat spolupráci s obcemi, které sem dlouhou dobu odpad vyváželi, ale nezdařilo se to. 
p. Knettig - v Jablonném je překladiště odpadu. 
ing. Zima - TS mají uzavřenou smlouvu se skládkou v Rapotíně. 
p. Knettig - odvoz do Rapotína je levnější. 
PaedDr. Krsek - Amálka je v rozpočtu zajištěna částkou 77.000,-- Kč. Má prosperitu? 
ing. Strnad - v rozpočtu je na letní tábor Hněvkov  vymezena částka 55.000,-- Kč. Bylo by 
možné stanovit nájem tábora pro cizí účastníky třikrát větší než pro místní. Nájem se hradí 
městu.  Tím by se vyrovnaly příjmy a výdaje tábora a mohlo by být investováno do oprav. 
Ing. Zima - navrhl pro cizí i místní děti stejnou částku, aby LT Hněvkov neprodělával. 
Králické děti by mohly být dotovány městem. Co se týče Amálky, objevily se i názory na její 
privatizaci. Uzavřel první čtení rozpočtu a požádal poslance, aby za měsíc vyjádřily své 
názory nato, co bude třeba z rozpočtu škrtnout. 
 
Usnesení MZ/1999/01/022 
MZ projednalo první čtení návrhu rozpočtu na rok 1999. 
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3.4 Projednání auditní zprávy hospodaření města v roce 1997 
Ing. Zima navrhl vzhledem k pozdním hodinám auditní zprávu odložit na příští zasedání 
MZ. Paní Pecháčková potvrdila, že odložení je možné. 
 

Usnesení MZ/1999/01/023 
MZ schvaluje, aby bod 3.4 Projednání auditní zprávy hospodaření města v roce 1997 byl 
přesunut na příští zasedání MZ. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
04. Vstupy poslanců 
ing. Rýc - apeloval na občany, aby skládali  a trhali krabice, než je uloží do kontejnerů. Jinak 
zabírají mnoho místa, popřípadě jsou pohozeny vedle kontejnerů. 
p. Knettig - on sám nápravu nezjedná. Je nutné začít s výchovou dětí ve školách, apelovat na 
občany prostřednictvím Králicka. 
ing. Rýc - přes zimu se ztratily některé zámky od kontejnerů. 
p. Jungvirt  - ulice Polní je rozkopaná tak, že se tudy nedá pořádně projet. Přitom to je jediná  
přístupová cesta k mnoha domům. Auto s nižším profilem zde neprojede, na silnici jsou 
půlmetrové jámy. 
p. Čuma - když TS jámy zavezou, za 14 dní je vše při starém. 
p. Knettig - tento problém je i na silnici pod kostelem. 
ing. Rýc - paní Malá a Skalická si stěžovaly, že škvárové chodníky na ulici Hradecká jsou 
špatně udržované. Také bylo přislíbeno, že živý plot v ulici Hřbitovní bude odstraněn, protože 
je zde úzká silnice. 
ing. Toman - řidič zde musí rychlost vozidla přizpůsobit stavu silnice. 
ing. Rýc - ohroženi jsou hlavně chodci. 
p. Knettig - odstranění živého plotu nebylo přislíbeno, pouze jeho přistřižení. Lidé zde musí 
chodit i jezdit bezpečně. 
p. Čuma  - tyto připomínky se v rozpočtu neobjevily, přání je hodně, nedostatků ve městě je 
mnoho, ale vše se odvíjí od finančních zdrojů. Plánů je spoustu. 
ing. Rýc - občané se nabízeli, že živý plot sami pokácejí, ale potřebují povolení. V dolní části 
města, v okolí Hedvy, o půlnoci zhasíná veřejné osvětlení, není zde vidět. Došlo i ke krádežím 
vybavení automobilů. 
ing. Zima - kromě hlavní ulice se nesvítí v celém městě. 
ing. Rýc - nebylo by možné nechat rozsvícenou alespoň každou třetí lampu? 
ing. Zima - pro tento způsob svícení by bylo potřeba zakoupit speciální zařízení. 
ing. Rýc - jedno uražené světlo nebylo dosud opraveno. 
ing. Dostálek - v ulici Za Pilou také často nefunguje pouliční osvětlení. Výpadky pokračují 
dále. 
p. Knettig - toto jsou problémy technického charakteru, kdy je třeba dostat se k zakopanému  
kabelu, což záleží i na počasí. 
p. Klohna - vyvstanul problém, kde sehnat kominíka. Komín potřebuje každoroční prohlídku. 
Bylo by vhodné případný kontakt na kominíka uvést v Králicku. Je možné soustředit žádost v 
Jimexu? 
p. Jungvirt - protože došlo ke změně zákona, došlo i ke změně situace. Dříve se musel 
kominík o komíny sám starat, ale dnes je to záležitost majitele domu. 
pí Ettelová - mohl by tuto činnost provádět p. Altman? 
p. Jungvirt - pan Altman nesplňoval všechny požadavky pro tuto činnost. 
ing. Zima - můžeme zjistit informace a otisknout je v Králicku. Prohlídku komínů prováděli 
hasiči. 
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p. Jungvirt - ty provádějí jen povrchové kontroly. Informace v Králicku je třeba otisknout i s 
cenou služby, která může být pro někoho vysoká. 
ing. Dostálek - zápisy z MR jsou již členům MZ přístupné. Často se v nich citují různé 
přílohy. Umožní sekretářka členům MZ nahlédnout i do těchto příloh? 
ing. Toman - ano, umožní. 
ing. Dostálek - v MMS nefunguje jeden budík. 
p. Čuma - reklamace byla nahlášena, příští týden dojde k opravě. 
ing Dostálek  - jak často se aktualizují zprávy v MMS?  
ing. Toman - k aktualizaci dochází většinou v pátek. 
ing. Tóth - vyzval zastupitele, že pokud se dostanou k zajímavým aktuálním informacím, ať 
zatelefonují na MěÚ a o informaci se prostřednictvím MMS podělí. 
p. Jungvirt - ocenil TS za vánoční osvětlení náměstí, kterým jsme se přiblížili ostatním 
městům. 
ing. Zima - použité žárovičky měly bílou barvu. Byli bychom rádi, kdyby se k nám v tomto 
duchu přidali na náměstí i obchodníci. Použité girlandy se hodně prověšují, je nutné přichytit 
je drátkem. 
p. Jungvirt - loni bylo lépe viditelné osvětlení radnice. 
ing. Zima - loni byly žárovičky pověšeny na omítce vně budovy, letos byly umístěny za 
oknem. 
ing. Toman - informoval o Nadaci měst a obcí na záchranu života. Nadace se koncem roku 
transformovala na nadační fond disponující 3.000.000,-- Kč. Má správní radu, jejímiž členy 
jsou starostové a občané okolních obcí. Za město Králíky jsou jejím členem ing. Toman 
(předseda) a pí  Jandová. Valná hromada doporučuje městu Králíky, aby do tohoto fondu 
přispěla  částkou 1,-- Kč/obyvatel. Pravděpodobně se podaří prosadit asi 31 akutních lůžek v 
interním oddělení. 
ing. Strnad - Jaroslav Máca požádal, aby mu byla podána zpráva o tom, zda se MZ rozhodlo 
pokračovat ve věci občanského sdružení Domus. 
ing. Zima - občanské sdružení Domus realizuje činnost komunity pečující o lidi po léčení 
drogové závislosti. Asi 10 - 20 lidí po léčbě se účastní terapie, která jim má pomoci nalézt 
cestu zpět mezi lidi. Přicházejí za zástupci města, aby na jejich území získali místo nebo dům 
v přiměřeném stavu, kde by mohla komunita fungovat. Starají se přitom o svěřenou budovu, 
zvelebují ji. Město Králíky přislíbilo vytipování objektu i možné práce. Jako vhodná by se 
jevila např. péče o nalezená zvířata. Toto vše ale musí MZ schválit, případně zamítnout. 
ing. Rýc - navrhl nabídnout sdružení Domus Amálku. 
pí Ettelová - souhlasí se zahájením spolupráce se sdružením Domus. 
MUDr. Bartáková - s MUDr. Kotyzovou měly zajistit kontakt se sdružením, ale nepodařilo 
se jim je v Šumperku nalézt. 
ing. Tóth - slíbil jim kontakt na sdružení. 
ing. Nedbal - členy komunity jsou i místní občané? 
ing. Zima - ne, jsou to cizí občané,případní  obyvatelé Králík jsou umístěni jinde. 
ing. Strnad - pan Máca potřebuje během dneška získat informaci o tom, jak se MZ rozhodlo, 
aby  mohlo sdružení pracovat dál. Osobně považuje za pozitivní, kdyby zde takové zařízení 
vzniklo, Králíky by se staly duchovně modernějšími. 
MUDr. Bartáková - každé větší město podobné zařízení má. Kdyby došlo k nějakým 
problémům, je možné je vypovědět. DVÚ je horší. Kdo se stane členem komunity, přichází 
sem dobrovolně. 
p. Klohna - upozornil na možnost, aby se celá záležitost nevymkla z rukou a nestala se horší 
než problém s výherními automaty. 
ing. Strnad - prvním trestem pro případné viníky je odchod z komunity. Vstup do ní je 
dobrovolný. 
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MUDr. Bartáková - pokud by byl někdo z komunity vyloučen, tíhne většinou k větším 
městům, kde si může spíše opatřit peníze. 
ing. Zima - členové komunity nejsou zločinci, ale vyléčení lidé, kteří podstupují 
psychoterapii, aby se mohli zapojit do svobodného života. 
pí Ettelová - musí se jim podat pomocná ruka. 
ing. Zima - při jednání s nimi budeme dbát, aby se situace neodklonila nežádoucím směrem. 
 
Usnesení MZ/1999/01/024 
MZ projednalo žádost občanského sdružení Domus o možnost umístění terapeutické 
komunity na území Králík nebo integrovaných obcí. Bere na vědomí výsledky 
dosavadních rozhovorů a schvaluje jejich pokračování při přípravě na realizaci. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
Zapsala Michaela Vacková 
 
Ověření zápisu: 
ing. Nedbal              ............................................ 
 
p. Klohna                .......................................... 
 
 
ing. Anton Zima                                                                     ing. Ladislav Tóth 
      starosta                                                                             zástupce starosty 

 
 
 
 
 

                                        
 


