
 
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 13 
Městského zastupitelstva 

ze dne 03. 12. 1998 
 
 
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, p. Juránek 

 
Omluven:  
 
Za MěÚ:  ing. Toman, pí  Kubíčková V., pí Pecháčková, pí Nosková, pí  

Hamalová,  p. Čuma, p. Dobrohruška 
 
Hosté:                        pí Procházková, p. Kacálek, sl. Čivrná, Mgr. Richterová, pí Skalická 
 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání Městské rady 
03. Hlavní jednání 

3.1 Jednací řád Městského zastupitelstva                                 
3.2 Majetkové operace      
3.3 Volba zástupců Města v Okresním shromáždění, volba zástupce v ekonomické         

komisi Okresního shromáždění 
3.4 Kompetence Městské rady 
3.5 Rozpočtové provizorium 

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

Ověření provedou pí Ettelová a p. Juránek. 
Zasedání zahájil ing. Zima.  Popřál všem členům MZ, aby se jim práce v zastupitelstvu 
líbila a aby ze zasedání odcházeli vždy s pocitem uspokojení, že se práce daří. Představil  
vedoucí jednotlivých odborů MěÚ, kteří jsou úzkými spolupracovníky MZ, a stručně 
popsal náplň práce odborů. Jan Čuma - vedoucí odboru VTSM, Marie Pecháčková - 
vedoucí finančního odboru, Dana Nosková - vedoucí stavebního odboru, Markéta 
Hamalová - vedoucí živnostenského úřadu, Věra Kubíčková - vedoucí majetkového 
odboru, p. Dobrohruška - vedoucí správního odboru. Funkcí MěÚ je výkon samostatné 
působnosti (tzn. samostatnost při rozhodování o rozvoji v katastru Králík) a dále je MěÚ 
pověřen výkonem státní správy, kdy má na starosti zhruba 10 000 občanů, tzn. že 
vykonává některé úkony i pro Červenou Vodu, Lichkov, Mladkov, Dolní Moravu atd. 
Městské zastupitelstvo má ze zákona pověření k samosprávě, Městská rada zabezpečuje i 
státní správu.  
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Starosta  na zasedání dále přivítal pí Skalickou, která je městskou kronikářkou. 
Připravuje zápisy do kroniky, jež se ale do kroniky vpisují až po určité době. První 
jednání nového MZ takovou událostí bezesporu bude. 
Ing. Zima popsal průběh vzniku zápisu z jednání. Zápis se pořizuje podrobně kvůli  jeho 
otištění v Králicku. Věcné chyby v zápise kontroluje starosta. Zápis se připraví k ověření. 
Pokud v něm ověřovatelé neshledají žádné chyby, potvrdí zápis svým podpisem. Mají-li 
k němu výhrady, vyjádří je na začátku dalšího zasedání MZ. Dosud se žádné problémy 
neobjevily. Členové MZ se v ověřování zápisu střídají, podmínkou je, aby byl každý  z 
jiné strany. 
Ing. Zima  navrhl jednu změnu programu dnešního jednání, a to zařadit za bod 3.1 bod 
3.2 Majetkové operace. Všichni přítomní s touto změnou souhlasili.  

 
02. Zprávy z jednání Městské rady 

Se zprávami ze zasedání Městské rady seznámil přítomné ing. Toman.   
Jedním z bodů bylo jmenování nových ceremoniářů. Tím je vždy starosta a tři další 
členové MZ, v tomto případě ing. Tóth, ing. Strnad a ing. Dostálek. Jelikož ing. Dostálek 
není členem MR, požádal ho nyní ing. Zima o vyjádření. Ing. Dostálek s touto funkcí 
souhlasil. 
Dalším bodem  byla diskuse o ustanovení  komisí. Městská rada doporučuje těchto devět 
komisí: komise finanční, komise kontrolní (jejich existence je daná zákonem), dále 
komise přestupková, komise pro integrované obce, komise redakce Králicka, komise 
sociální, komise bytová, komise mládeže a tělovýchovy, komise výstavby, dopravy  a 
životního prostředí. 
 

Z diskuze: 
ing. Zima - do komise může člena navrhnout strana nebo jednotlivec. Člen MZ se může stát 
členem jakékoliv komise, nesmí však dojít ke střetu zájmů především předsedy komise. 
Členem komise může být i nečlen MZ. 
Finanční komise by se měla zúčastnit projednání finanční strategie města. Kontrolní komise 
kontroluje výkon orgánů města, zda nebylo něco zanedbáno ap. Sociální komise aktivně 
pomáhá občanům v širokém záběru jejich sociálních a zdravotních potřeb a zajišťuje různé 
ceremonie. Bytová komise navrhuje bytovou politiku města, metodiku pro posuzování žádostí 
o obecní byty a rozhoduje o jejich přidělování na základě schválených kritérií a usnesení MR. 
Přestupková komise řeší porušování přestupkového zákona a řádu, předsedá ji právník, u nás 
konkrétně paní Mgr.Mikulášková. Komise pro integrované obce trvale posuzuje potřeby a 
iniciativy všech sedmi integrovaných obcí a zprostředkovává je v orgánech města. Komise 
pro mládež a tělovýchovu sleduje potřeby kulturních a sportovních aktivit ve městě a 
posuzuje jejich požadavky vůči městu. Komise „Redakce Králicka“ obsahově zajišťuje 
časopis, který vydává město, aby nabídlo co nejvíce informací o práci městských orgánů a 
poskytlo platformu pro příspěvky občanů a institucí. Komise výstavby, dopravy a životního 
prostředí slučuje tři dosud samostatné komise a má působit především jako poradní orgán pro 
rozvojové a investiční aktivity města. 
p. Juránek - je možné, aby ing. Danielová byla předsedkyní finanční komise  a ing. Nedbal a 
ing. Dostálek byli jejími členy? 
ing. Zima - ano, to možné je. 
p. Juránek - navrhl do finanční komise jako předsedkyni ing. Danielovou a jako členy ing. 
Nedbala a ing. Dostálka. Projevil zájem o komisi pro integrované obce.  
ing. Nedbal - souhlasí s tím, aby se všichni finanční odborníci sešli v jednom týmu, aby 
nedocházelo k lobbování. 
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pí Ettelová - jako předsedu bytové komise navrhla p. Macka, který již v této komisi pracoval 
a má s touto prací zkušenosti. Jako předsedu  komise mládeže a tělovýchovy navrhla p. 
Zezulku. 
ing. Danielová - do finanční komise jako člena navrhla pí Procházkovou, aby se úzký 
ekonomický pohled doplnil pohledem znalce života v Králíkách. 
pí Ettelová - do sociální komise navrhla MUDr. Bartákovou, která s touto oblastí již  
zkušenosti má. 
p. Juránek - nedojde ke konfliktu zájmů, když bude on sám předsedou komise pro 
integrované obce i předsedou komise redakce Králicka? 
ing. Tóth - časově náročná je především komise přestupková. Její člen by měl mít možnost 
uvolňovat se dopoledne ze zaměstnání. Navrhl proto do této komise ing. Rýce a p. Klohnu. 
pí Hamalová - bylo by  vhodné, aby se členem přestupkové komise stal muž budící respekt. 
ing. Šašek - předsedou přestupkové komise musí být právník nebo advokát? 
pí Hamalová - nemusí, ale musí mít odbornou způsobilost. 
ing. Šašek - dotazuje se,  zda  JUDr.. Mikulášková může vykonávat všechny potřebné úkony.  
pí Hamalová - JUDr. Mikulášková má právnické vzdělání. 
ing. Šašek - JUDr. Mikulášková nemůže zastupovat u soudu, poněvadž není členem 
advokátní komory. 
pí Hamalová - toto se přestupkové komise netýká.  
ing. Zima - výsledkem přestupkové komise může být i trestní řízení. Pak má město Králíky 
smlouvu s JUDr. Mackem, který záležitost převezme. 
pí Ettelová - navrhla z finanční komise přesunout některého navrženého člena do komise 
kontrolní, protože úzce spolupracují. 
ing. Toman - předsedou komise nemusí být člen zastupitelstva.  
p. Klohna - v kontrolní komisi by měl být takový člověk, který rozumí právu. 
PaedDr. Krsek - do komise výstavby, dopravy a životního prostředí navrhl pana Ryšavého. 
Jako alternativní předsedkyni komise redakce Králicka navrhl pí Procházkovou. 
ing. Danielová - jedním členem kontrolní komise musí být člen MZ. 
ing. Rýc - je přestupková komise hodně náročná? Projevil zájem ještě o komisi dopravy, 
výstavby a životního prostředí.  
ing. Zima - skloubit činnost v těchto dvou komisích by bylo možné. Další návrhy na členy 
komisí je vhodné vybrat svědomitě, objektivně, s péčí o odborný výsledek. 
ing. Tóth - navrhl sdělit další návrhy do 11. 12. 1998, aby komise mohly začít se svou prací. 
Některé komise budou  zřízeny již 07. 12. 1998. 
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 
3.1 Jednací řád Městského zastupitelstva 

Všichni členové MZ obdrželi nový upravený Jednací řád MZ. Ing. Zima přečetl 
jednotlivé paragrafy řádu a upřesnil jejich význam. V § 3 se udává, kdy přesně budou 
probíhat zasedání MZ. V minulém období to bylo vždy třetí pondělí v měsíci od 17,30 
hodin, a to proto, že v této době jsou již k dispozici potřebné údaje např. finančního 
charakteru. V § 6 je zakotven bod vstupy veřejnosti, aby i občané mohli vyjádřit svůj 
názor, poselství. 
 

Z diskuze: 
p. Juránek - navrhl, zda by zápisy z MR i z MZ nemohli zastupitelé obdržet v opisech a zda 
by se v Králicku nemohla objevovat důležitá usnesení MR. Dále doporučil, aby se i v 
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integrovaných obcích zřídily úřední desky a aby se formulace § 9 na úřední desce změnila ve 
formulaci na úředních deskách. 
ing. Toman - dosavadní praxe byla taková, že zápisy z MR i z MZ byly pro zastupitele k 
nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. 
p. Juránek - ví o tom, ale jelikož bydlí v Dolní Lipce, nemá vždy možnost na MěÚ se 
dostavit. 
ing. Nedbal - navrhl, aby byl zápis z MR k dispizici tři dny předem, aby se zastupitelé mohli 
na jednání připravit. Mohlo by to být zakotveno jako bod 8 § 4. 
ing. Dostálek - v § 4 se hovoří o písemných materiálech. O co se například jedná? Proč nebyl 
k bodu jednání o rozpočtovém provizoriu písemný podklad dodán? 
ing. Zima - Usnesení MR byla vždy k nahlédnutí zastupitelům na MěÚ. Některá usnesení 
nejsou vhodná ke zveřejnění, protože  se mnohdy týkají osobních věcí. Na jejich zveřejnění 
nemá MěÚ ze zákona právo.  I jednání MR jsou neveřejná. Zavést úřední desky i v 
integrovaných obcích  bylo již v minulém volebním období řešeno, ale nebylo to dotaženo do 
konce. K rozpočtovému provizoriu není třeba dodávat písemné podklady, poněvadž jeho výše 
1/12 je dána zákonem. Typickým příkladem písemného materiálu je návrh vyhlášky, návrh 
rozpočtu atd., tedy záležitosti, na které je nutné se předem připravit. 
ing. Nedbal - navrhl zakotvit v Jednacím řádě bod, že zápisy z MR jsou připraveny k 
nahlédnutí zastupitelům nejpozději tři dny před jednáním MZ. 
ing. Zima - tak tomu bylo i dosud. 
ing. Strnad - většina návrhů se podává ústně, žádné písemné podklady nemají. Z 
administrativního hlediska by se jednalo o stohy papírů. Co se týče seznámení členů MZ s 
usneseními  MR jinou formou než nahlédnutím na MěÚ, mohl by být   výpis  usnesení, která 
nemají soukromý charakter, zasílán zastupitelům společně s pozvánkou nebo vyvěšen na 
úředních deskách. Samotná pozvánka na zasedání je někdy nedostačující. 
ing. Zima - nedoporučil dělat výběr usnesení MR, protože by určitě došlo k diskusi, co má 
soukromý charakter a co ne. Zastupitel se může seznámit se všemi usneseními MR. Zasílaly-li 
by se zápisy z MR přímo poslancům, mohlo by k jejich zveřejnění, byť neúmyslně, dojít. 
pí Ettelová - tyto věci se diskutovaly  v minulém i předminulém volebním období. Obdržet 
písemné podklady  pro zasedání tři dny předem by bylo vhodné, v minulosti tomu tak 
vždycky nebylo. 
p. Juránek - v periodikách okolních obcí jsou obecná usnesení MR zveřejňována. MR by 
sama určila, která usnesení budou zveřejněna a která ne. Zprávy z jednání MR čtené při 
zasedání MZ ing. Tomanem nejsou uváděny v zápise z jednání  MZ, neobjevují se tedy ani v 
Králicku. 
ing. Toman - redakce Králicka by mohla mít možnost s usneseními MR se seznámit a sama 
vybrat ta, která se zveřejní. 
ing. Zima - upozornil, že redakce toto právo nemá. MR sama by se na závěr svého zasedání 
usnesla, která usnesení zveřejní a která ne. MěÚ se dále bude snažit, aby zastupitelé včas 
dostávali podklady potřebné pro jednání. 
p. Juránek - zopakoval svůj návrh: § 4, bod 7 - změnit na úřední desce v na úředních 
deskách, § 9, bod 9 - změnit na úřední desce v na úředních deskách. 
ing. Nedbal - zopakoval svůj návrh na zakotvení bodu 8, § 4 Jednacího řádu MZ: zápis z MR 
bude k dispozici zastupitelům k nahlédnutí nejpozději tři dny před zasedáním MZ. 
ing. Zima - Jednací řád MZ upřesňuje, co probíhá při jednání MZ. Předložený návrh může 
být uložen městu, ale z formálního hlediska nepatří do Jednacího řádu. 
ing. Nedbal - jde mi o písemné zakotvení tohoto návrhu. 
MUDr. Bartáková - je nutné hlasovat o návrhu ing. Nedbala, když jeho návrh vlastně v praxi 
probíhá? 
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ing. Tóth - o všem, co navrhne zastupitel, je nutné hlasovat. 
ing. Zima - uzavřel diskuzi. 
 
Usnesení MZ č. 109/98 
MZ souhlasí s tím, aby v § 4, bod 7 a v § 9, bod 9 Jednacího řádu MZ byla změněna 
formulace na úřední desce ve formulaci na úředních deskách. 
Hlasování: 
15:0:0 

Návrh ing. Nedbala zakotvit do Jednacího řádu MZ do § 4, bod 8 Zápisy z MR budou k 
nahlédnutí na MěÚ nejdéle tři dny před jednání MZ získal jeden hlas pro, proto nebylo 
dále pokračováno ve hlasování.  

 
Usnesení MZ č. 110/98 
MZ ukládá MR, aby zápis z jednání MR byl k nahlédnutí  na sekretariátu MěÚ nejméně 
tři dny před konáním MZ. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
MZ dále rozhodlo, že MR na každém svém zasedání určí rozsah zápisu, který bude zveřejněn 
v časopise Králicko. 
 
Usnesení MZ č. 111/98 
MZ přijalo Jednací řád Městského zastupitelstva s přijatým pozměňovacím návrhem. 
Hlasování: 
15:0:0 
 

3.2 Majetkové operace 
 
3.2.1 Revokace usnesení MZ č. 70/97 
      Bod uvedla paní Věra Kubíčková. Majetkový odbor předložil MZ k revokaci 
usnesení č. 70/97 ze dne 15. 09. 1998 týkající se schválení prodeje pozemků st. p. č. 
502/4 o výměře 8 m2 a části p. p. č. 1071/1 o výměře 1255 m2 Konzumu Ústí nad Orlicí k 
výstavbě velkoprodejny potravin.  
Část p. p. č. 1071/1, která měla být  oddělena GP, měla být označena jako p. p. č. 1071/17 
a MZ schválilo prodej této parcely. Schválení prodeje části této parcely však musí být v 
souladu s  evidencí v KN, tzn. pod č. parcely 1071/1. 
Zastupitelé měli možnost nahlédnout do GP. 
  

 Z diskuze: 
ing. Šašek - je zmiňovaná parcela rozdělena na stavební a pozemkovou? 
pí Kubíčková - ano, je, změna se týká parcely pozemkové. 
ing. Zima - uzavřel diskuzi. 
 
Usnesení MZ č. 112/98 
MZ revokuje své usnesení č. 70/97 ze dne 15. 09. 1997. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
Usnesení MZ č. 113/98 

 5



MZ schvaluje prodej pozemků: část p. p. č. 1071/1 o výměře 1818 m2 a st. p. č. 502/4 v k. 
ú. Králíky Obchodnímu družstvu Konzum v Ústí nad Orlicí. 
Hlasování: 
15:0:0 
 

 
3.2.2  Schválení koupě osobního automobilu 
Bod uvedl ing. Zima. V tomto roce se příjmy v rozpočtu města vyvíjely pozitivně vůči 
našim předpokladům. V současné době se objevily v rozpočtu volné prostředky. Pokud je 
město neinvestuje, budou ze zákona zúčtovány ve fondu rezerv a rozvoje. Při sestavování 
rozpočtu na tento rok z něj byly odstraněny výdaje, které nebyly nezbytné. Jedním z nich 
byla koupě nového vozu pro pečovatelskou službu. Vzhledem k nové situaci v rozpočtu 
by nyní byla koupě vozu možná.  Proto byla ze tří vyžádaných nabídek vybrána nabídka 
Škofin Auto Jarov Praha.  Jedná se o vůz Felícia Combi, model 99, standardní typ s 
přijatelným technickým vybavením a s namontovaným zabezpečením proti krádeži. 
Pojištění vozu bude hradit město. Cena vozu je 285 735,-- Kč. Jednorázově by se 
uhradilo 70 % ceny, zbytek je rozložen do splátek na tři roky.  

 
Z diskuze: 

ing. Danielová - uložit finance do fondu rezerv a rozvoje je zbytečné. Současný vůz 
sociálních pracovnic Škoda 105 je ve špatném stavu, a kdyby se vyčkávalo, až nebude vůbec 
schopné jízdy, nemusely by již být v rozpočtu prostředky na koupi nového vozu. 
ing. Zima - vůz je zamluvený v autosalónu v Praze, nejdéle do dvou týdnů musí padnout 
konečné rozhodnutí. Vůz je blokovaný na ing. Kališovou. 04. 12. 1998 již může dojít k 
podepsání smlouvy. Smlouvu může podepsat starosta, který má 04. 12. 1998 cestu do Prahy. 
Vzhledem k jeho následující desetidenní pracovní neschopnosti by vůz mohla převzít ing. 
Lenka Kališová. 
ing. Rýc - proč musí být barva vozu bílá? 
ing. Zima - zelené je o 7000,-- Kč dražší. 
pí Pecháčková - sociální pracovnice chtějí bílou barvu, protože i barva současného vozu je 
bílá a staří lidé jsou na tuto barvu zvyklí, špatně snášejí jakoukoli změnu. 
ing. Šašek - doporučil zakoupit současně čtyři zimní kola, aby jízda ve sněhu byla 
bezpečnější. 

 
Usnesení MZ č. 114/98 
MZ schvaluje nákup osobního vozu Škoda Felicia Combi pro potřeby pečovatelské 
služby MěÚ Králíky a zplnomocňuje starostu města ing. Antona Zimu a ing. Lenku 
Kališovu, CSc. k podpisu leasingové smlouvy u společnosti ŠKOFIN a následnému 
převzetí vozu. 
Hlasování: 
15:0:0 

 
Usnesení MZ č. 115/98 
MZ schvaluje koupi čtyř zimních kol pro nový osobní vůz Škoda Felicia Combi. 
Hlasování: 
14:0:0  V době hlasování byl jeden zastupitel mimo zasedací místnost. 

 
Z dalšího jednání byl omluven p. Klohna. 
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3.3 Volba zástupců Města v Okresním shromáždění, volba zástupce v ekonomické 
komisi Okresního shromáždění 
     Bod uvedl ing. Zima. Každé město má své zástupce v Okresním shromáždění v Ústí 
nad Orlicí. Zasedání probíhá jedenkrát za čtvrt roku. Okresní úřad v Ústí nad Orlicí 
vykonává výhradně státní správu, rozděluje městům finance. Okresní  shromáždění je 
samosprávnou veřejnou kontrolou. Celkový počet zástupců v Okresním shromáždění je 
47, počet zástupců každého města je dán počtem obyvatel města, Králíky jsou zastoupeny 
dvěma zástupci.  Na žádost úředníků z Okresního úřadu by měla proběhnout volba 
zástupců tajným hlasováním. 
 

Z diskuze: 
ing. Toman - domnívá se, že Okresní úřad nemá pravomoce  zasahovat do způsobu 
hlasování. Pokud je v jednacím řádě uvedeno, že se hlasuje veřejně, nedohodnou-li se 
zastupitelé na hlasování tajném, mělo by se veřejně hlasovat. 
ing. Zima - přesto ale můžeme žádosti Okresního úřadu vyhovět. 
ing. Tóth - v zápise usnesení se neuvádí, proběhla-li volba veřejně, či tajně. 
ing. Zima - navrhl tajné hlasování.  
 
Usnesení MZ č. 116/98 
MZ se usneslo na tajném hlasování. 
12:2:0 
 
ing. Zima - navrhněme dvě osoby, z nichž zároveň jedna se stane i zástupcem v ekonomické 
komisi Okresního shromáždění. Ekonomická komise je poradním orgánem přednosty 
Okresního úřadu. Navrhl ing. Zimu a ing. Tótha, jenž bude zároveň i členem ekonomické 
komise. Jelikož jiné návrhy vzneseny nebyly, uzavřel diskuzi. 
 

Zastupitelé  napsali na hlasovací lístek jména zastupitelů, člena do ekonomické komise 
podtrhli. Hlasovací lístky vhodili do urny. Ing. Toman, pí Ettelová a p. Juránek hlasy 
sečetli. 
 

Usnesení MZ č. 117/98 
MZ se usneslo, že zástupci města Králík v Okresním shromáždění jsou ing. Anton Zima 
a ing. Ladislav Tóth. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
Usnesení MZ č. 118/98 
MZ se usneslo, že zástupcem města Králík v ekonomické komise Okresního 
shromáždění je ing. Ladislav Tóth. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.4 Kompetence Městské rady 
       Bod uvedl ing. Zima. V obcích, kde se volí obecní rada, může obecní zastupitelstvo 
přenést na obecní radu některé pravomoce. Jedná se o stanovení  výše platu starosty  a 
jeho zástupce, a to podle § 45. Další takovou kompetencí MR je schvalování 
rozpočtových opatření. Jedná se o administrativní kroky, které dosud MR vykonávala.  
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Z diskuze: 
ing. Toman - MZ je vždy o rozpočtových opatřeních informováno. Pokud by předkládané 
opatření MZ nevyhovovalo, může rozhodnutí Městské rady zrušit. 
pí Ettelová - dosud měla MR možnost  rozpočtová opatření schvalovat. Některé záležitosti je 
potřeba vyřídit urychleně a MR narozdíl od MZ zasedá každý týden. 
ing. Zima - v některých městech zasedá  MZ jedenkrát za tři měsíce, a proto o rozpočtových 
opatřeních rozhoduje běžně MR. 
ing. Danielová - pokud by tyto kompetence na MR přeneseny nebyly, vystavili bychom se 
častému svolávání mimořádných jednání MZ a nezbývalo by tolik času na práci jednotlivých 
komisí. 
ing. Zima - sama příští doba ukáže, že tato opatření vedou ke zlepšení práce. Jsou 
dlouhodobě zavedena ve většině měst. Uzavřel diskuzi. 
 
Usnesení MZ č. 119/98 
MZ svěřuje Městské radě pravomoce: 
a) schvalovat rozpočtová opatření, 
b) stanovit plat starostovi a jeho zástupci dle zvláštních předpisů. 
Hlasování:  
14:0:0 

 
3.5 Rozpočtové provizorium 
       Příprava městského rozpočtu je komplikovaný proces. Vedoucí majetkového odboru 
paní Pecháčková připraví tabulky, do kterých jednotliví vedoucí odborů vpisují své 
předpoklady příjmů a požadavky na výdaje. Pí Pecháčková tabulky sumarizuje a předloží 
je k prvnímu posouzení za účasti finanční komise. Následují rozhovory s řediteli škol, 
příspěvkových organizací atd. Návrhy se zreální, vznikne první návrh schopný diskuse. 
Rozhoduje se  o tom, čemu se dá  v rozpočtu přednost, přistupují k tomu priority 
naléhavosti, dotací, výška úroků atd. Toto  MZ proběhne až po relevantních podkladech z 
Okresního úřadu koncem ledna. Proto musí být pro první měsíce nového roku stanoveno 
rozpočtové provizorium. 
 

Z diskuze: 
ing. Zima - některá města požádají Okresní úřad o jednorázové vyplacení dotace na tři 
měsíce a potom čekají na daňové příjmy. 
pí Pecháčková - hlavním zdrojem příjmů města jsou daňové příjmy, ale ty jsou v prvním 
čtvrtletí nízké. Proto město hospodaří převážně s dotací od Okresního úřadu. 
ing. Zima - Okresní úřad není povinen předem informovat městský úřad o výši daní a 
platební ukázněnosti. 
pí Pecháčková - dle ministerstva se má připravovat vyrovnaný rozpočet. Prostředky uložené 
ve fondu rezerv a rozvoje nejsou příjmem, ale jakoby úvěrem. Jejich použití by znamenalo 
defecit v rozpočtu.    
ing. Dostálek - rozpočtové provizorium se uzavírá na dobu určitou, nebo na dobu, než je 
znám rozpočet? 
ing. Zima - můžeme ho určit na první dva měsíce roku, nebo do schválení rozpočtu. Ten je 
většinou hotov koncem ledna nebo začátkem února. 
ing. Nedbal - výše provizoria se nemůže překročit? Počítá se v něm se zvýšením poplatků za 
telefony, zdražení? 
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pí Pecháčková - výše provizoria je daná tím, kolik obdržíme z Okresního úřadu, maximálně 
je to 1/12 loňského rozpočtu. Provizorium se využívá na nárůst mezd a na věci, jež je nutné 
vyřídit. Ostatní se odkládá na dobu, kdy je znám rozpočet. Změní se tedy struktura výdajů. 
ing. Nedbal - jak je to v době rozpočtového provizoria se splácením úroků a úvěrů? 
pí Pecháčková - splátkové termíny  musíme  dodržovat, ale první splátky u České spořitelny, 
a. s. jsou určeny až na 10. 03. 1999. 
ing. Zima - dluhová služba se počítá do povinných výdajů. Žádné rozhodnutí dosud 
splátkovou povinnost neznemožnilo. 
ing. Dostálek - navrhl schválit rozpočtové provizorium na dobu určitou,a pokud do té doby 
nebude znám rozpočet, prodloužit dobu proviziria. 
 
Usnesení MZ č. 120/98 
MZ schvaluje rozpočtové provizorium na rok 1999 na měsíce leden a únor, a to v 
měsíční  výši 1/12  výdajů roku 1998. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
04. Vstupy poslanců 
ing. Nedbal - uvažuje se v rámci komisí o podpoře cestovního ruchu? Bylo by vhodné do 
jedné komise podporu cestovního ruchu zakotvit, např. do komise výstavby, dopravy a 
životního prostředí. Navrhoval by pro tuto činnost pana Pytlíka. 
ing. Zima - pan Pytlík zakládal v městském muzeu informační centrum, šlo to těžkopádně. 
ing. Šašek - agenda cestovního ruchu byla vedena v tělovýchovné komisi. 
ing. Zima - město Králíky je jedním ze zakládajících členů Sdružení Orlice. Je to jedno z 
nejaktivnějších  a nejlépe hodnocených  sdružení v ČR, bylo mu poskytnuto již několik 
grantů. Všechna města sdružení vyvíjí informační systém. Máme webbovou stánku na 
internetu, jsme jediné město s informační stanicí. Informace lze získat v městském muzeu, 
knihovně, na internetu. Informační systém se buduje. Komise pro cestovní ruch by mohla být 
jednorázová. 
p. Juránek - kde je pracoviště Sdružení Orlice v Králíkách? 
ing. Zima - terminál je u ing. Orlity na VTSM na MěÚ. Centrum sdružení je v Žamberku.  
Požádal MZ, aby pamatovalo v rozpočtu na prostředky pro tyto účely.  
V roce 1998 byla uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi městem Králíky a 
francouzskou společností, která od Králík vykoupila akcie VČP, a. s. V současné době stát 
avizuje, že odkoupí od měst akcie plynárenských společností, a to za poloviční cenu, než 
získaly Králíky. Zástupce francouzské společnosti děkuje dopisem našemu městu za 
spolupráci. MZ vzalo vyjádření francouzské společnosti na vědomí. 
 

Zapsala Michaela Vacková 
 
Ověření zápisu: 
 
pí  Věra Ettelová     ............................................ 
p. Arnošt Juránek    ............................................. 
 
 
 
ing. Anton Zima                                                                     ing. Ladislav Tóth 
      starosta                                                                             zástupce starosty 
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