
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 11 
Městského zastupitelstva 

ze dne 9. 11. 1998 
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing. Danielová, PhMr. Novák, 

p. Strnad, ing. Šašek, Mgr. Berková, p. Hanák, p. Langr, p. Krabec, p. 
Ryba, ing. Barták  

 
Omluven:  p. Beran  
 
 Za MěÚ:   ing. Toman 
 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Hlavní jednání 
2.1 Schválení prodloužení termínů čerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
2.2 Hodnocení volebního období 
 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů  

Ověření provedou Mgr. Berková a ing. Barták. 
Zasedání zahájil ing. Zima. S předloženým programem všichni přítomní souhlasili.  

 
02. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

2.1 Schválení prodloužení termínů čerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
 
Bod uvedla paní Procházková.  
MUDr. Janu Špičkovi byla poskytnuta půjčka s Fondu rozvoje bydlení na přestavbu 
ploché střechy na sedlovou. MUDr. Špička předložil žádost o prodloužení termínu 
čerpání půjčky do 31. 12. 1999, protože nastaly nečekané problémy při projektování 
přestavby a půjčku nemohl vyčerpat ve stanoveném termínu.  

 
Z diskuse: 
pí Ettelová - navrhuje žádosti vyhovět. 
 
 
U s n e s e n í  MZ č. 105/98 
Městské zastupitelstvo vyhovuje žádosti pana MUDr. Jana Špičky, bytem A. Dvořáka 
777, Králíky a prodlužuje lhůtu čerpání půjčky číslo 38 ze dne 16. 3. 1998 do 31. 12. 
1999. 
Hlasování: 
14:0:0 

2.2 Hodnocení volebního období 
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Zhodnocení volebního období přednesl starosta ing.Zima: 
 
Vážení přátelé, chtěl bych vám nabídnout závěrečné, trochu osobní hodnocení. Za 

poslední čtyři roky jsme byli trochu zvláštním zastupitelstvem. Zastupitelstvem, které si na 
sebe úplně dobrovolně vzalo nelehký úkol -  udělat hodně takové práce, jež není na první 
pohled vidět. Stihli jsme ji úspěšně vykonat během našeho volebního období a v závěru jsme 
si dokonce mohli dovolit na to vše začít „dávat šlehačku“.  

Provedli jsme velmi velké a významné infrastrukturní investice. Byly mimořádně 
rozsáhlé, finančně mimořádně náročné a někdy také mimořádně nepopulární. Koho by bavilo 
investovat peníze „jen tak“ do země – do kanalizace, plynovodů, kolektorů, chodníků, do 
instalací? Ale zvládli jsme to, podařilo se nám infrastrukturní část investic provést. Za to jsme 
- všichni občané Králík -  dostali odměnu, protože jsme už mohli začít opravovat fasády, 
náměstí, centrum a zkrášlovat naše město a obce. Toto je nejdůležitější závěr, jenž jsme si 
mohli na konci našeho volebního období oprávněně říct.  

Připomeňme si alespoň některé významné investice: ČOV a kanalizace, bílá škola, 
radnice, centrum města, ale i důležité infrastrukturní počiny technického i občanského 
charakteru. Všechny školy se nám podařilo dát minimálně do standardního technického stavu. 
Začali jsme provádět bytovou politiku – nejenom stavět, ale i privatizovat byty. Podařilo se 
nám vyjednat a získat mnoho cizích investorů, kteří měli zájem se v našem městě uplatnit. 
Postavila se nová pošta, konzum, máme zde kompletní telefonní siť s digitální ústřednou, 
nabídku Internetu, oba operátory pro mobilní telefony i  televizní signál všech českých 
televizních stanic. Rozvodné instituce VČE a VČP zde investovaly značné částky do 
rekonstrukcí elektrorozvodů a plynu a tak ve spolupráci s námi umisťovaly do země to, co 
jsme potom mohli přikrýt „šlehačkou“, tedy hezkou dlažbou nebo novým asfaltem. 

Podařilo se hodně věcí. Naše zastupitelstvo pro příští generace občanů vybudovalo 
radnici, vytvořilo politiku fasád, bydlení, péče o památky, o věci, které nás kultivují. Myslím, 
že když si toto vše uvědomí naši spoluobčané, kteří nás zvolili a dali nám úkol rozvíjet město,  
můžeme si odnést domů dobrý pocit.  

Dovolte mi dále věnovat trochu osobní pozornosti svým kolegům.  
Když jsem v roce 1994 v malé skupině lidí hledal pro sebe svoji cestu dál, snažili jsme 

se rozhodnout, zda a jak vůbec bych mohl působit na radnici. Tehdy jsem měl  několik 
vážných důvodů váhat, přemýšlet o podmínkách, které by měly být splněny, abych se vůbec 
mohl ucházet o členství v zastupitelstvu, potažmo o funkci starosty. Byl jsem poslancem 
Parlamentu a to byla funkce, která mě vázala časem i místem. Proto jednou z podmínek bylo 
obsazení funkce zástupce starosty. Podle mého přesvědčení by to měl být člověk, který mi 
umí rozumět, umí rozvíjet moji vizi, obohacovat ji. Zároveň má vlastní vizi a umí o ní se 
mnou diskutovat. S paní Procházkovou jsme se nijak osobně neznali. Když byla zvolena 
zástupcem starosty, byla to vzájemně určitá míra jistého očekávání. Ale paní Procházková je  
respektovaná osobnost a několik vzájemných rozhovorů vytvořilo nadějnou důvěru 
v budoucnost. Společně jsme tedy vstoupili do spolupráce a podstoupili jsme zkoušku. Věřím, 
že jsme pro většinu z vás v této zkoušce spolupráce obstáli. Chtěl bych říci, že paní 
Procházková svou důsledností a pozitivním přístupem udělala obrovský kus práce. Zvládla 
režim spolupráce se starostou, jenž není vždy fyzicky přítomen. Její čas naplňovalo množství 
operativy, ale i naše společné cíle, společné vidění i společné snažení. Zato bych jí chtěl 
poděkovat nejenom jako starosta, ale i jako člověk.  

 
Nyní bych se rád zastavil u svých kolegů z Městského úřadu.  
Především u pana Ing.Tomana, který je obětavý, pracovitý a hodný člověk. Potýká se 
s velkým množstvím problémů od organizace pracovníků, přes písemnosti, civilní obranu až 
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po fyzickou pomoc v jídelně. Nikdy neumí říci ne, a když to někdy řekne, stejně najde 
nakonec způsob jak přeci jen vyhovět. Za to vše bych mu chtěl moc poděkovat. 

Celý Městský úřad je vlastně stroj, mechanismus, který jede, točí se. Musí to být 
mašina, která funguje a všechny rutinní práce vykonává bez jakýchkoliv zásahů z vnějšku. A 
když ještě umí realizovat komunální politiku Městského zastupitelstva, zaslouží si dobrou 
známku. Jsem přesvědčen, že tato mašina funguje. Má za sebou velký kus práce. Chtěl bych 
proto  poděkovat všem pracovníkům Městského úřadu aspoň prostřednictvím vedoucích 
jednotlivých odborů: 
Pan Dobrohruška reprezentuje odbor se složitou a citlivou problematikou, která se týká nitra 
lidí a není jednoduchá. Všem lidem správního odboru bych rád jménem MZ poděkoval 
Paní Pecháčková vede odbor, jenž pracuje s velkým množstvím naprosto neproporciálních 
veličin – od poplatků ze psů až po finanční analýzy a sestavení rozpočtu. Děkujeme 
pracovníkům ekonomického odboru. 
Paní Hamalová vede živnostenský úřad. Svou znalostí práva a svým přístupem zabraňuje 
mnohým problémům. Děkujeme ji zato. 
Paní Nosková i pan Feltl, jenž paní Noskovou dlouhou dobu zastupoval - těmto dvěma a 
jejich kolegům poděkujme za to, že mnohdy řeší často velmi komplikované stavební případy. 
Svou snahou kontrolovat řád ve stavitelství v Králíkách ovlivňují to, jak budou Králíky 
v budoucnu vypadat.  
Paní Věra Kubíčková je vedoucí majetkového odboru. Po dlouhou dobu jsme se potýkali  
s narůstajícím množstvím majetkových operací (narůstala jejich důležitost i počet). Nakonec 
se nám podařilo najít vhodné obsazení a dnes se ukazuje, že jsme zvolili správně. Odbor 
pracuje velmi dobře a paní Kubíčková přistupuje ke své práci jako dobrý hospodář. Je velmi 
důsledná, patří přesně tam, kde je. Ona je skutečně vedoucí odboru, který si zasluhuje naši 
pochvalu.  
Pan Čuma je člověk, jenž neutuchá ve svých aktivitách. Když se rozhlíží kolem sebe, 
přemýšlí technicky, stavebně i ekonomicky. Má nadhled, odstup od problému, vidí ho ve 
všech souvislostech. To, co je kolem nás fyzicky vystavěno, je především projevem jeho 
činnosti a činnosti jeho kolegů. Velmi rád bych, abychom mu za jeho úspěšnost i za úspěšnost 
jeho kolegů poděkovali. 
To jsou všichni vedoucí odborů, kteří reprezentují celý kolektiv Městského úřadu.  
Chtěl bych také poděkovat paní Tomášové za skvělý servis po celou dobu naší práce. A 
nejenom pro zastupitelstvo, ale i pro mnoho významných úkolů a akcí, přesahujících mnohdy 
význam města a regionu. 
Posíláme také poselství všem ředitelům příspěvkových organizací, panu Pavlu Strnadovi do 
Střelnice, panu Pecháčkovi do muzea, panu Knettigovi do Technických služeb a paní 
Jehličkové do knihovny. Ti všichni se přímo zasloužili o to, že se v Králíkách mnohé velmi 
vyrovnaně rozvíjelo. Uvědomujeme si, že máme kolem sebe mnoho hezkých věci  jako 
důsledek jejich práce. 
Chtěl bych poděkovat také všem organizacím, spolkům, sdružením atd., které s námi 
spolupracovaly, od drobných (včelaři, rybáři) až po ty největší, např. sportovní. Sportovci 
v našem městě jsou širokým týmem lidí, kteří pečují o nabídku sportovního vyžití a připravují 
pro obyvatele města hezké sportovní zážitky, byť to nemají vždy lehké. My jako odstupující 
Městské zastupitelstvo si uvědomujeme, jaký díl mají všechny spolky a jejich práce na tom, 
co se nám povedlo, děkujeme jim za spolupráci. 
Teď mi dovolte, abych nakonec poděkoval vám, kolegům v MZ za vaši práci a korektnost. 
Měla by nám vydržet až do konce. Děkuji za to, že jste byli takoví, jací jste. Byl bych rád, 
kdybychom se rozcházeli s dobrým pocitem ze vzájemné čtyřleté spolupráce, s přesvědčením, 
že všechna vzájemná podezření, zaklopýtnutí, případně nedůvěra zůstaly za námi.  
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Měli bychom snad přehlédnout některé momenty současného volebního období. Já sám se 
neúčastním volebních bojů, nereaguji ani na věci, na které bych třeba reagovat měl.  
Byl bych rád, kdybychom si každý z nás uvědomili a poctivě oznámkovali svůj díl příspěvku 
do všeho, co jsme tady společně za čtyři roky udělali. Přál bych si, aby si všichni, zvláště ti, 
kteří tady již příště nebudou, odnesli do svého dalšího života vzpomínku na to, že byli u toho, 
když Králíky prožívaly jednu z nejdůležitějších etap svého života, odstartování fáze svého 
rozvoje. Rád bych,  abyste si uchovali hezké vzpomínky a obrázky ve své hlavě i v srdci, 
abyste neodcházeli s hořkostí. Chtěl bych vám poděkovat hlavně za to, že zde celé čtyři roky 
nebyl jediný případ, kdy by se tady výhradně politicky rozhodovalo, kdy by došlo k nějakému 
dramatu, fatálnímu nedorozumění, střetům. Několikrát jem již říkal, že takové zastupitelstvo 
jako v Králíkách ostatní města nemají. Někdy se dozvídám, že se čas od času objeví 
v některých zastupitelstvech problém komunikace, nedorozumění, nepohoda. Tady to snad 
nebylo, nebo o tom aspoň nevím. Děkuji vám za tolerantnost vůči mně, mým chybám, 
nedostatkům, mým příkořím vůči vám, pokud nějaká byla. Chtěl bych, abyste mi rozuměli, 
abyste odsud odcházeli  jako dobří kolegové a ne jako lidé, kteří jen byli nějakým osudným 
aktem svedeni dohromady a teď od sebe zase odcházejí. Díky vám. 
 

Panu starostovi poděkovala za všechny členy MZ paní Ettelová slovy: 
„Pan starosta poděkoval úplně všem a teď bychom chtěli i my jménem celého zastupitelstva 
poděkovat právě jemu. Pane starosto, my Vám děkujeme strašně moc zato, že jste, že jste 
takový, jaký jste, děkujeme za všechno.“ 
 
zapsala Mgr. M. Vacková 
 
 
Ověření zápisu: 
 
 
Mgr. Berková ......................................... 
 
ing. Barták  ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Anton  Z I M A     Ivana  PROCHÁZKOVÁ 

starosta            zástupce starosty  
 
 
 


