
 
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 12 
Městského zastupitelstva 

ze dne 26.11. 1998 
 
 
Přítomní členové MZ:  ing. Zima,  pí Ettelová, ing. Danielová,  MUDr. Bartáková, ing. Tóth,  
                                   ing. Strnad, ing. Šašek, p. Klohna,  ing. Dostálek, p. Juránek, PaedDr. 

Krsek, p. Zezulka, ing. Rýc, ing. Nedbal, J. Macko 
 
Omluven:   
 
Za MěÚ:     ing. Toman, pí Procházková 
 
Hosté:                          pí Juránková, občané města Králík a integrovaných obcí 
 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost 
02. Hlavní jednání 

2.1 Ověření platnosti výsledků komunálních voleb 
2.2 Slib členů MZ 

       2.3 Volba starosty 
       2.4 Volba místostarosty 
       2.5 Volba členů městské rady 
        
01. Zahájení, přítomnost 

Zasedání zahájil ing. Zima. Jako stávající starosta přivítal nové členy městského 
zastupitelstva a občany  Králík a integrovaných obcí. Seznámil přítomné s usnesením 
Městské rady: 
Městská rada zhodnotila průběh prvního kola voleb do Senátu České republiky  a do 
městského zastupitelstva. Konstatovala, že  
a) volby probíhaly bez narušení veřejného pořádku a v souladu se zákonem, 
b)MR bere na vědomí výsledky prvního kola voleb do senátu, 
c) MR bere na vědomí výsledky voleb do městského zastupitelstva. 
MR svolává podle § 31 Zákona o obcích ustavující zasedání na 26. 11. 1998 v malém 
sále Na Střelnici od 19,00 hodin. Z každé volební strany bude pozván také první 
náhradník. 
 
Dále ing. Zima poděkoval jako člen dosavadního zastupitelstva všem za čtyři roky 
spolupráce, které se nesly ve velmi dobrém a dělném duchu. Průběh všech zastupitelstev 
byl  korektní, nesen snahou vyřešit jednotlivé problémy. Připomněl odstupující poslance 
MZ. Jsou to: PhMr. Novák, Mgr. Berková, p. Langr, p. Krabec, p. Ryba, p. Beran, ing. 
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Barták a p. Hanák. Poděkoval dále odstupujícím členům MR - pí Procházkové a p. 
Strnadovi. 

 
Se svým projevem vystoupila  paní Procházková. 
 
Vážení spoluobčané, 
přeji vám dobrý večer. Dovolte mi, abych i já před vlastním jednáním MZ krátce - tak jak 
je u mě zvykem - vystoupila, tentokrát ve dvou rolích najednou: v první roli jako 
odstupující členka městské rady a v roli druhé, v roli voliče. 
V celé naší společnosti je bohužel pevně zakořeněn hloupý názor, že z funkcí na 
jakékoliv úrovni se neodchází na základě svobodného rozhodnutí, ale vždycky se za tím 
hledají nějaké zaručené důvody, konflikty, podezření, fantazie zkrátka pracuje na plné 
obrátky. 
Jsem přesvědčena, že každý politik - i malý, tedy i já - má právo rozhodnout se odejít 
někam jinam. 
Cítím, že si potřebuji vzít z výhradně rodinných a osobních důvodů odpočinkový čas. 
Nerozcházím se ve zlém a to mě naplňuje energií, kterou využiji v práci v městské 
knihovně. To je také práce společensky prospěšná. 

       A nyní něco k roli voliče. 
Krátce po volbách jsem slyšela zajímavý komentář Ivana Hofmana, mnou uznávaného 
publicisty, ve kterém přirovnával voliče k zaměstnavatelům, kteří by se měli k členům 
zastupitelstva chovat jako ke svým zaměstnancům, které si na čtyři roky najímají do své 
firmy. 
Zvolením zastupitelů všechno začíná a my, voliči, bychom měli své zástupce začít     
podporovat, sdělovat jim své názory, návrhy - ale zároveň je také korektně hodnotit. 
Tak jako před čtyřmi lety je i dnes tento sál plný občanů, kterým není lhostejné, kdo bude 
v čele našeho města. Škoda jen, že další zasedání zastupitelstva se už takovému zájmu 
nikdy netěší. 
Přejme si tedy navzájem - ať my, voliči, máme vytrvalost být trpělivými, důslednými, 
přísnými, ale spravedlivými zaměstnavateli - a vy, zastupitelé, bez rozdílu strany 
zaměstnanci, kteří nebudou mařit vyměřený čas nevěcnými konflikty, prospěchářstvím a 
politikařením.  
Jedině tak se totiž může celé Králicko dál rozvíjet a stát se prosperující firmou. 
 
02. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
 
Ing. Zima připomněl, že dle zákona, předpisů a státních úřadů řídí první ustavující 
zasedání nejstarší zvolený člen městského zastupitelstva. Tímto členem je paní Ettelová, 
která bude zasedání řídit do doby, než bude zvolen nový starosta. 
Paní Ettelová se ujala řízení ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva.  Každý 
člen obdržel program, kterým se v souladu se zákonem a právními předpisy bude 
zasedání řídit, a jednací řád, který obsahuje některá ustanovení zákona, která jsou obecně 
platná i pro dnešní jednání. S předloženým programem všichni souhlasili. 
 
2.1 Ověření platnosti voleb do Městského zastupitelstva v Králíkách 
 

Paní Ettelová - požádala paní Juránkovou, aby jako předsedkyně volební komise zhodnotila 
volby do MZ. 
Paní Juránková - uvedla, že komunální volby konané 13. a 14. 11. 1998  proběhly bez 
komplikací a stížností a zcela podle regulí zákona a bylo zvoleno patnáct zastupitelů. Jsou to: 
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Za ODS  Věra Ettelová, Petr Zezulka, Josef Macko a jako  první náhradník Čestmír       
Doubrava. 
Za MDS ing. Ladislav Dostálek, Arnošt Juránek a jako první náhradník p.Nesvadba. 
Za ČSSD ing. Tomáš Rýc,  ing. Rudolf Nedbal a jako první náhradník MUDr. Dragoun. 
Za KDU-ČSL ing. Ladislav Tóth, ing. Vlasta Danielová, ing. Pavel Strnad a jako první 
náhradník Bohumír Strnad. 
Za US ing. Anton Zima, MUDr. Jindřiška Bartáková, PaedDr. Ladislav Krsek a jako první   
náhradník Ivo Pecháček. 

     Za KSČM Josef Klohna, ing. Josef Šašek a jako první náhradník Jan Škarka. 
 

2.2 Slib členů městského zastupitelstva 
Paní Ettelová přečetla slib. Potom vložila slib do rukou dosavadnímu starostovi tím, že 
mu podala ruku a potvrdila ho svým podpisem. Ostatní zastupitelé složili slib do jejích 
rukou a stvrdili ho podpisem. 

 
Slibuji na svou  čest  a svědomí věrnost České republice. Budu dbát vůle a zájmu lidu, 
řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a pracovat k tomu, aby byly 
uváděny v život. 

 
Paní Ettelová poblahopřála všem zastupitelům. Jako ověřovatelé tohoto zápisu byli určeni 
PaedDr. Krsek a ing. Rýc. 

 
2.3 Volba starosty 

    Návrh na starostu může podat kterýkoliv zastupitel. Navržený kandidát by měl s volbou 
své osoby vyslovit veřejně souhlas. 
Kandidát na starostu musí ke svému zvolení získat nadpoloviční většinu hlasů všech 
zastupitelů, v tomto případě je to nejméně  osm hlasů. 
Volba je veřejná, pokud se zastupitelstvo svým hlasováním nedohodne na volbě tajné. 
Podle výsledků proběhne jedno kolo, když jeden z kandidátů získa ihned nadpoloviční 
většinu, nebo kol více, když žádný z kandidátů v prvním kole nezíská potřebný počet 
hlasů. Mezi jednotlivými koly lze vyhlásit přiměřeně dlouhou přestávku na případná 
jednání. 

 
PaedDr. Krsek - za US navrhl na místo starosty ing. Antona Zimu. 
pí Ettelová - požádala ing. Zimu, aby se vyjádřil ke své kandidatuře. 
ing. Zima - kandidaturu přijal. 
 
Usnesení MZ č. 106/98 
MZ zvolilo  starostou města Králíky pro volební období 1998 - 2002 ing. Antona Zimu. 
Hlasování: 
9:2:4       

 
pí Ettelová -  poblahopřála ing. Antonu Zimovi ke zvolení a předala mu slovo pro další řízení  
zasedání. 
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Ing. Zima pronesl krátký projev. 
 

Vážení přítomní, 
děkuji vám za vaši přízeň a naději, kterou vkládáte do toho, že jsem byl zvolen starostou. 
Budu pracovat s velkým vypětím a  nasazením. Máme před sebou hodně práce. Je 
několik věcí, které jsme úspěšně nastartovali, a je naší povinností tyto věci dokončit. 
Protože někdo není dokonalý, ne všechno se podařilo. Jsem však přesvědčen, že některé 
věci, které se nám nepodařily, budeme umět napravit. Musíme se vždy snažit, aby 
případné nezdary byly minimální.  
To, co nás teď čeká, bude radostná práce. Jedním z nejdůležitějších úkolů je získat pro 
Králíky takovou pozici, aby měli investoři a zaměstnavatelé zájem se zde usadit a zvýšit 
tak kupní silu a spokojenost všech. Zkrášlení našeho města ho dělá atraktivním. V 
minulém volebním období se nám podařilo v mnoha institucích od Králík až po Prahu 
udělat z našeho města něco, o čem se mluví. Když tam  přijde zástupce města, vědí, o 
jaké město se jedná. Měli bychom si dále budovat své renomé, dělat město atraktivním, 
být k sobě slušní, ohleduplní a pokorní k našim  sousedům, spolupracovníkům i ke svým 
úkolům. Jsem přesvědčen o tom, že nás patnáct je nažhaveno na řešení úkolů, které nás 
čekají a které se budeme snažit plnit. 

 
2.4 Volba zástupce starosty  

ing. Zima - vyzval přítomné, aby podali návrhy na zástupce starosty. 
ing. Danielová - za KDU-ČSL  navrhla ing. Tótha. 
ing. Tóth - souhlasil s kandidaturou zástupce starosty. 
 
Usnesení MZ  č. 107/98 
MZ zvolilo zástupcem starosty města Králíky pro volební období 1998 - 2002 ing. 
Ladislava Tótha. 
Hlasování: 
13:2:0 
 
ing. Zima - poblahopřál ing. Tóthovi ke zvolení zástupcem starosty. 
 

2.5 Volba členů Městské rady           
ing. Zima - starosta i zástupce starosty  jsou automaticky členy městské rady. Městská rada v 
Králíkách má celkem pět členů, zbývá tedy zvolit další tři členy městské rady. 
p. Macko - za ODS navrhl paní Ettelovou. 
ing. Rýc - za ČSSD navrhl ing. Nedbala. 
ing. Danielová - za KDU-ČSL navrhla ing. Strnada. 
MUDr. Bartáková - za US navrhla PaedDr. Krska. 
p. Klohna - za KSČM navrhl ing. Šaška. 
pí Ettelová - souhlasila s kandidaturou. 
ing. Nedbal - souhlasil s kandidaturou. 
ing. Strnad - souhlasil s kandidaturou. 
PaedDr. Krsek - souhlasil s kandidaturou. 
ing. Šašek - souhlasil s kandidaturou. 
ing. Zima - vyzval k hlasování o jednotlivých kandidátech. 
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Hlasování (členství  pí Ettelové v MR): 
11:4:0 
Hlasování (členství ing. Nedbala v MR): 
4:2:9 
Hlasování (členství ing. Strnada v MR): 
13:2:0 
Hlasování (členství PaedDr. Krska v MR): 
11:4:0 

 
ing. Zima - jelikož již jsou tři členové MR zvoleni, není potřeba o dalších kandidátech 
hlasovat.  
 
Usnesení MZ č. 108/98 
MZ zvolilo tři členy Městské rady města Králíky pro volební období 1999 - 2002 - paní  
Věru Ettelovou, ing. Pavla Strnada a PaedDr. Ladislava Krska. 
 
ing. Zima - nabídl zvoleným členům, aby se ke svému zvolení vyjádřili. 
ing. Tóth - poděkoval za důvěru nejen zastupitelům, ale i všem voličům v Králíkách a 
integrovaných obcích zato, že volili tak, jak volili. Vyjádřil přání, aby MZ pracovalo takovým 
způsobem, při kterém se nebere zřetel nato, kdo je členem jaké strany, ale aby se řešení 
problémů třídila pouze na  špatná a dobrá. 
ing. Zima - program ustavujícího zasedání MZ  byl vyčerpán. Následující jednání MZ bude 
mít na programu projednání a schválení jednacího řádu městského zastupitelstva a  projednání 
komisí. Navrhněte konkrétní termín konání příštího MZ. Vhodné by bylo uskutečnit ho co 
nejdříve, aby se MZ mohlo dát co nejrychleji do práce. V minulém volebním období zasedalo 
MZ vždy třetí pondělí v měsíci a mezi tím každé další pondělí zasedala MR. 
pí Ettelová - navrhuje pravidelná zasedání MZ jako doposud vždy třetí pondělí v měsíci. 
ing. Zima  - navrhl na pondělí 31.11.1998 zasedání nové MR, která připraví podklady pro 
další ustavující zasedání MZ. 
ing. Nedbal - navrhl pro jednání MZ pátek 04. 12. 1998. 
MUDr. Bartáková - navrhla čtvrtek 03. 12. 1998. 
ing. Šašek - navrhl začátek jednání na 17,30 hodin. 
ing. Zima - shrnul návrhy. Příští zasedání MZ se uskuteční ve čtvrtek 03. 12. 1998 v 17,30 
hodin v zasedací místnosti MZ na MěÚ. Všem přítomným popřál hezký večer. 
 

Zapsala Michaela Vacková 
 
Ověření zápisu: 

 
PaedDr. Krsek  ......................................... 
 
ing. Rýc            ......................................... 

 
 
 
 
 
ing. Anton Zima                                                                 ing. Ladislav Tóth 
   starosta                                                                        zástupce starosty 
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