
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 10 
Městského zastupitelstva 

ze dne 19. 10. 1998  
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing. Tóth, PhMr. Novák, p. Strnad, 

ing. Šašek, Mgr. Berková,  p. Hanák, p. Langr, p. Krabec, p. Ryba, p. Beran 
 
 
Omluvena: ing. Danielová 
Neomluven:  ing. Barták 
Hosté:   pí M. Tomanová 
 
Za MěÚ:  ing. Toman, pí Kubíčková V., p. Knettig, ing. Orlita 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání MR 
03. Hlavní jednání 
     3.1 Majetkové operace 
     3.2 Novela vyhlášky o Fondu rozvoje bydlení 
     3.3 Zkušenosti  TS s odvozem a likvidací tuhého odpadu 
04. Vstupy poslanců 

 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou p. Strnad a p. Ryba. 
Poslední zasedání čtyřletého volebního období MZ zahájil ing.Zima.  
Navrhl vypustit z programu bod 3.4 Hodnocení volebního období a přesunout ho  na  
setkání poslanců 9. listopadu. S tímto návrhem všichni přítomní souhlasili. 

 
02. Čtení zpráv z Městské rady 

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

03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
 

3.1 Majetkové operace 
  Majetkové operace uvedla vedoucí majetkového odboru paní V. Kubíčková. 

 
3.1.1 Pohledávka u manželů Plankových a pana Felgra 
Dne 28. 10. 1992 uzavřeli manželé Plankovi a pan Felgr kupní smlouvu na sklepy 
bývalého pivovaru za  vzájemně ujednanou kupní cenu 231.839,- Kč, ve které se 
zavázali, že převáděný objekt sklepů na své náklady nejpozději do 31. 12. 1992 zastřeší. 
Dne 4. 1. 1996 uzavřelo Město Králíky a manželé Plankovi a pan Felgr smlouvu o plnění 
závazku, ve které smluvní strany ujednaly smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý 
započatý měsíc prodlení. Smluvní pokuta k 31. 7. 1998 činí 440.000,- Kč. 
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Při stanovení kupní ceny za sklepy byla odečtena částku 130.000,- Kč jako částka za 
vyplacenou pojistku od České pojišťovny. 
Dlužníci souhlasí se zaplacením (vrácením) částky 130.000,- Kč, o kterou jim byla 
snížena kupní cena pivovarských sklepů. 

 
Z diskuze: 

ing. Zima - dlužníci souhlasí s uhrazením částky 130.000,- Kč. V návrhu usnesení je 
zahrnuto odstoupení od článku týkajícího se sankcí i povinnost zmíněnou částku  uhradit do 
konce listopadu 1998. 
PhMr. Novák - sankce už byly zrušeny usnesením na předchozím zasedání? 
ing. Zima - ano. Od vymáhání sankcí již bylo ustoupeno, nyní  musíme schválit konkrétní 
částku, kterou dlužníci uhradí. 
pí Procházková - připomněla, že manžele Plankovy  a pana Felgra čekají značné výdaje 
spojené s demolicí sklepů. 

 
Usnesení MZ č. 92/98 
MZ souhlasí s odstoupením od článku III. smlouvy o plnění závazku uzavřené dne 4. 1. 
1996 za předpokladu, že manželé Petra a René Plankovi a pan Miroslav Felgr uhradí 
Městu Králíky v termínu do 30. 11. 1998 částku ve výši 130.000,- Kč,  o kterou jim byla 
snížena kupní cena pivovarských sklepů. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.2 Pohledávka Města Králíky u pana Františka Nováčka 

Ke dni 30. 9. 1998 vzrostl dluh na částku 7.079.979,90 Kč. 
Pan František Nováček podle sdělení Okresního živnostenského úřadu Olomouc 
nové podnikatelské aktivity nemá, v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
Ústí nad Orlicí je stále veden jako spoluvlastník nemovitosti čp. 34  v k. ú. 
Červený Potok. 
Čistý dluh bez smluvních pokut činí 2.209.480,- Kč ( tj. za úvěr včetně 
příslušenství 2.186.479,90 Kč a odměna za ručení 23.000,- Kč). Majetkový 
odbor navrhuje MZ, aby byla zatím vymáhána jen tato částka a smluvní pokuty 
zatím vymáhány nebyly. 

 
Z diskuze: 

ing. Zima - předchozí Městské zastupitelstvo přijalo ručení podnikateli Františku Nováčkovi. 
Ten ovšem začal být vůči bance delikventní, proto se na Město Králíky  obrátila IPB a 
požadovala, aby  jako ručitel vyrovnalo za pana Nováčka plnění. Město částku uhradilo, aby 
se dále dluh nezvyšoval. Panu Nováčkovi nabíhají nyní sankce vůči Městu, ale  není schopen 
je uhradit. Prozatím je podán návrh, aby pan Nováček uhradil Městu částku včetně 
příslušenství, kterou Město uhradilo  IPB, protože   se sankcemi by tato částka byla zřejmě v 
současnosti nedobytná. 
p. Krabec - nebylo by možné prodat nemovitost, jíž je pan Nováček spolumajitelem? 
ing. Zima - tuto možnost prověřuje majetkový odbor. Panu Nováčkovi patří polovina 
uvedené nemovitosti. Jelikož má závazky také vůči Finančnímu úřadu  a restituentům, 
dostanou tito při případném vyrovnávání přednost před Městem. 
PhMr. Novák - má pan Nováček nějaký pravidelný příjem? 
pí Kubíčková - je podnikatelem, ale nemá žádné nové podnikatelské aktivity. 
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ing. Zima - pan Nováček se verbálně ke svému dluhu hlásí, ale nemá prostředky na jeho 
uhrazení. 

 
Usnesení MZ č.93 /98 
MZ souhlasí, aby od pana Františka Nováčka, bytem Rooseveltova čp. 96, Olomouc byla 
vymáhána částka 2.209.480,- Kč (tj. čistý dluh bez smluvních pokut). 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.3 Revokace usnesení MZ č. 78/97 
Majetkový odbor předkládá MZ k revokaci usnesení č. 78/97 ze dne 15.9.1998 týkající 
se směny pozemku p. p. č. 347 v k. ú. Králíky v majetku Města Králíky za pozemek st. 
p. č. 623 ve stejném k. ú. Králíky ve vlastnictví České pošty, a. s. 
Dne 7. 3. 1997 byla geometrickým plánem  parcela p. p. č. 347 v k. ú. Králíky 
rozdělena na dvě parcely - p. p. č. 347/1, která měla být předmětem směny, a p. p. č. 
347/2, která zůstává nadále ve vlastnictví Města. 

 
Usnesení MZ č.94/98 
MZ revokuje své usnesení č. 78/97. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
Usnesení MZ č.95/98 
MZ schvaluje směnu pozemku p. p. č. 347/1 v k. ú. Králíky v majetku Města Králíky za 
pozemek st. p. č. 623 ve stejném k. ú. ve vlastnictví České pošty, s. p. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.4 Záměr prodeje pozemku st. p. č. 902 v k. ú. Králíky 
Pan Zdeněk Vlček požádal o koupi st. p. č. 902 v k. ú. Králíky. Jedná se o zastavěnou 
plochu pod garáží v ulici Karla Čapka. Na pozemek je uzavřena nájemní smlouva. 
Odbor VTSM souhlasí s prodejem bez připomínek, MR souhlasí s prodejem za cenu  
100,- Kč/m2. 

 
Usnesení MZ č.96/98 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku st. p. č. 902 v k. ú. Králíky a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.5  Záměr prodeje pozemku p. p. č. 286/18 v k. ú. Dolní Lipka 

MVDr. Stanislav Král požádal o koupi části parcely p. p. č. 286/18 v k. ú. Dolní 
Lipka o výměře cca 600 m2. Jedná se o pozemek, který žadatel užívá jako zahradu. 
Odbor VTSM souhlasí s prodejem bez připomínek. MR souhlasí s prodejem za 
cenu 30,- Kč/m2. 

Z diskuze: 
ing. Šašek - bude tento pozemek nějakým způsobem vytyčen? 
pí Kubíčková - vytyčí se, náklady za geometrický plán uhradí MVDr.Král, veškeré náklady 
spojené s převodem hradí kupující. 
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Usnesení MZ č. 97 /98 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 286/18 v k. ú. Dolní Lipka a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování:  
3:0:0 

 
3.1.6 Záměr prodeje pozemků ve zjednodušené evidenci p. p. č. 632, 633, 2090/1, 

2092, 2093 v k. ú. Králíky 
MVDr. Josef Pulkrt požádal o koupi části pozemku p. p. č. 570/6 - asi 450 m2 a části 
p. p. č. 570/1- asi 3 ha  obě v k. ú. Králíky pro zemědělskou činnost - chov koní. 
Uvedené parcely nejsou zapsány na listu vlastnictví. Ve vlastnictví Města Králíky jsou 
ve zjednodušené evidenci parcely p. p. č. 632, 633, 2090/1, 2092 a 2093, tzn. cca 
14.500 m2. 
Odbor VTSM navrhuje pozemek pronajmout. MR prodej pozemků také nedoporučuje, 
navrhuje pronajmout za smluvní cenu 3.600,- Kč/rok. 

Z diskuze: 
ing. Zima - jmenované pozemky jsou atraktivní, jejich současné využívání je vhodné, ale 
bylo by nerozumné tyto pozemky prodávat. Výstavba rodinných  domků se zde neplánuje, 
pouze případná stavba malého parkoviště pro turisty, kteří chtějí navštívit klášter. 
p.Krabec - pan Pulkrt je už vlastníkem nějakých pozemků? 
ing. Šašek - má v pronájmu pozemky kolem javoru nad sídlištěm Pod Javorem. 
PhMr. Novák - uváděné pozemky dosud nikdo nevyužíval? 
ing. Šašek - využíval je Statek. 
pí Kubíčková - tyto pozemky jsou historickým majetkem a proces převodu na list vlastnictví 
města je zdlouhavý a nákladný, ale.protože jsou tyto pozemky v tzv. zjednodušené evidenci 
majetkem Města Králíky, je možný jejich pronájem ihned.  

 
Usnesení MZ č. 98/98 
MZ neschvaluje záměr prodeje pozemků ve zjednodušené evidenci p. p. č. 632, 633, 
2090/1, 2092 a 2093 v k. ú. Králíky. Souhlasí s jejich pronájmem  za cenu 3.600,-Kč/rok. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.7 Záměr prodeje pozemku p. p. č. 278/1 v k. ú. Králíky 

Pan Jan Reichl požádal o koupi části pozemku p. p. č. 278/1- asi 70 m2 v k. ú. Králíky. 
Tento pozemek žadatel užívá jako zahradu. 
Odbor VTSM navrhuje pozemek pronajmout. MR nedoporučuje pozemek prodat, ale 
pronajmout za cenu 2,- Kč/m2/ rok.Podmínkou je, že do doby prodeje budovy bývalé pošty 
nelze pozemek oplocovat.  

Z diskuze: 
ing. Zima - pozemky v centru města by si mělo město uchovat. 
 
Usnesení MZ č. 99/98 
MZ neschvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 278/1 v k. ú. Králíky a souhlasí s 
pronájmem pozemku. 
Hlasování: 
13:0:0 
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3.1.8 Majetkoprávní vypořádání vlastnictví nemovitostí paní Elišky Matějové, 
Prostřední Lipka čp. 32 

Paní Eliška Matějová požádala MěÚ Králíky o majetkoprávní vypořádání vlastnictví 
nemovitostí čp. 32 se st. p. č. 58 a zahradou p. p. č. 103/1 v k. ú. Prostřední Lipka. Paní 
Matějová v roce 1962 sepsala s Místním národním výborem Prostřední Lipka kupní 
smlouvu na uvedené nemovitosti. Vinou notářky Zunkové nebyly nemovitosti zapsány do 
vlastnictví paní Matějové. Paní Matějová předložila doklad z roku 1962 o zaplacení 
notářských poplatků. 
Majetkový odbor navrhuje prodat uvedené nemovitosti paní Elišce Matějové za 
symbolickou cenu 1,- Kč povýšenou o všechny náklady spojené s převodem. 
Záměr prodeje domu čp. 32 se st. p. č. 58 a p. p. č. 103/1 v k. ú. Prostřední Lipka byl 
zveřejněn.  

 
Usnesení MZ č. 100/98  
MZ schvaluje prodej domu čp. 32 se st. p. č. 58 a p. p. č. 103/1 v k. ú. Prostřední Lipka 
paní Elišce Matějové, bytem Prostřední Lipka 32 za symbolickou cenu 1,- Kč povýšenou 
o náklady spojené s převodem nemovitostí. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.9 Schválení příspěvků organizacím pracujícím s mládeží 

      Tento bod uvedl ing. Toman.  
Dva z příspěvků určených organizacím, které jsou vyšší než 5.000,- Kč, musí být 
schváleny Městským zastupitelstvem. Jedná se o: 
Sokol Dolní Boříkovice - oddíl kopané                 6.000,-- Kč 
ZŠ 5. května, Králíky - zájmové kroužky              6.000,-- Kč. 

Z diskuze: 
p. Krabec - byla tato nabídka poskytnutí příspěvku někde zveřejněna? 
ing. Toman - všechny kroužky a organizace byly osloveny dopisem správního odboru. 
ing. Zima - jedná se o systém grantu, kroužky a organizace se hlásí samy. 

 
Usnesení MZ č.101/98 
MZ schvaluje příspěvky poskytnuté z rozpočtu Města Králíky pro rok 1998: Sokolu 
Dolní Boříkovice - oddíl kopané 6.000,- Kč a  ZŠ 5. května, Králíky ve výši 6.000,-- Kč. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.1.10 Návrh na rozpočtovou změnu 
S  tímto bodem seznámil přítomné ing. Zima.  
Na výstavbu ČOV a rekonstrukci kanalizace byl rozpočtovaný náklad 60.395.000,- 
Kč. Uvolnění posledních 10 %  z této částky pozdržuje SFŽP až do doby definitivního 
finančního vypořádání akce ( tj. předložení všech kolaudačních rozhodnutí, výsledků 
rozborů vody apod.).  Proti původnímu projektovanému rozsahu rekonstrukce 
kanalizace je nyní navíc  rekonstruována  kanalizace  ve Valdštejnově ulici. V ulici 
probíhá rekonstrukce sítí (plyn, elektřina) a pro město je finančně výhodné využít tuto 
situaci a rekonstruovat starou nevyhovující kanalizaci. Předpokládaná  částka na tuto 
rekonstrukci kanalizace a úpravy ulice je 2.500.000,- Kč. Je možné ji získat buď 
rozšířením úvěru o dalších 2.500.000,- Kč, nebo ze zisku z prodeje akcií města. 
Finance získané  za akcie byly původně určeny na úhradu úvěru otevřeného u České 
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spořitelny v Rychnově nad Kněžnou na odkoupení domu čp.310 -  obchod pí 
Dostálkové). Je možné revokací usnesení MZ ze dne 3.8.1998 určit tuto částku na 
zvýšení příjmů rozpočtu a uhradit z ní rekonstrukci kanalizace ve Valdštejnově ulici a 
v tom případě nezvyšovat původní částku úvěru. 

 
Z diskuze: 

pí Ettelová - souhlasí s revokací usnesení, neboť je vhodné zrekonstruovat všechny sítě ve  
Valdštejnově ulici najednou. 
PhMr. Novák - budou  úvěru  u České spořitelny v Rychnově nad Kněžnou při  nesplacení 
úvěru nabíhat sankce? 
ing. Zima - nebudou, splátkový kalendář budeme pravidelně plnit. Původně schválená 
mimořádná splátka z výtěžku prodeje akcií by ukončila jednorázově splacení tohoto úvěru. 
Nový úvěr by byl co se týče výše úroků méně výhodný. 

 
Usnesení MZ č.  102/98 
MZ schvaluje rozpočtovou změnu v kapitole vodní hospodářství - kanalizace a ČOV.  
Zvyšuje částku na rozšíření kanalizační sítě o 2.500.000,- Kč. Dále MZ revokuje své 
usnesení č. 75/98 z 3. 8. 1998 a  určuje prostředky z výtěžku  prodeje akcií použít ke 
krytí zvýšených nákladů na rekonstrukci kanalizace. 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.2 Novela vyhlášky o Fondu rozvoje bydlení  
Tento bod uvedla paní Ivana Procházková.  
Po záplavách v létě 1997 obdrželo naše město státní půjčku ve výši 200.000,- Kč, ze 
které mohli čerpat půjčky vlastníci obytných budov, které byly poškozeny záplavou. 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR aktualizovalo v letošním roce svůj Program 
poskytování státních půjček na opravy bytového fondu určený pro obce postižené 
záplavami a tato aktualizace dovoluje z tohoto fondu po té, co jsou přednostně 
poskytnuty půjčky na opravy bytového fondu poškozeného záplavami, půjčovat  i na 
jiné opravy bytového fondu, jak to již od roku 1996 provádíme podle vyhlášky č.7 o 
Fondu rozvoje bydlení. 
Předkládám MZ návrh na zrušení vyhlášky č.13 o vytvoření a použití účelového fondu 
obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 
1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů 
vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou –záplavou, kterou 
jsme schválili 20.10.1997, a schválení nové, která se bude od původní lišit jen velmi 
málo.  

 
 
 
Po projednání v Městské radě předkládám návrh, aby do textu původní vyhlášky č.13 byly 
vloženy z vyhlášky č.7 čl.3,4,5, což umožní, aby z tohoto fondu byly poskytovány půjčky 
podle stejných pravidel jako z Fondu rozvoje bydlení. 
Pokud vyhlášku v navrženém znění schválíme,MR přijme ještě do konce tohoto volebního 
období podmínky výběrových řízení tak, aby nebylo přerušeno plynulé schvalování a 
poskytování půjček. 
Administrativně výběrové řízení připraví jako obvykle pracovníci Městského úřadu a komise 
jmenovaná 16. 11. 1998 Městskou radou potom předloží novému zastupitelstvu ke schválení 
konkrétní půjčky občanům. 
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Stav fondů k 30. 9. 1998: 
FRB (vyhláška č.7)     439.024,-Kč 
povodňový fond (vyhláška č.13)   130.130,-Kč 
 
K rozdělení na půjčky bude možno v roce 1999 použít 75% ze zůstatku fondů. 
 
Usnesení MZ č.103/98 
MZ  schvaluje vyhlášku č.13 o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci 
Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1998 
určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům 
obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou a vlastníkům 
obytných budov a bytů na opravy bytového fondu nesouvisející se záplavami   a zrušuje 
vyhlášku č.13 ze dne 20.10.1997. 

 
Hlasování: 
13:0:0 

 
3.3 Zkušenosti TS   s odvozem a likvidací tuhého odpadu 
Ing. Zima přivítal na zasedání MZ ředitele Technických služeb pana Knettiga a ing. 
Orlitu. Před vlastním jednáním poděkoval řediteli a Technickým službám za to, že i 
přes velmi nepříznivé počasí poskytly perfektní služby při akci Bouda 98.  
Poté pana Knettiga vyzval, aby zhodnotil nový systém hrazení poplatku za svoz a 
likvidaci odpadu. 

Pan Knettig sdělil, že do tohoto systému se k dnešnímu dni zapojilo 88 % občanů 
Králík a integrovaných obcí. 12 % občanů se do systému nezapojilo - jedná se o 5 % 
občanů z Králík a 7 % občanů z integrovaných obcí. Podle rozhodnutí Městské rady  
byly  občanům nezapojeným do systému zaslány urgenční dopisy, jsou prováděny 
osobní návštěvy a kontroly likvidace odpadu. Polovina  dosud nezapojených občanů 
slíbila, že se do   systému  zapojí, mají však k němu výhrady.  Zbývající polovina se 
snaží doložit, že si odpad likviduje sama. TS hodnotí tento systém jako účelný, 
obdobné je to i v dalších městech okresu. Některá města náš systém převzala.  
Shrnul  nejčastější připomínky občanů. Slevy, popř. osvobození od úhrady by měli 
dostat: 
- studenti, kteří se v Králíkách nezdržují celý týden, 
- občané pracující dlouhodobě mimo město ( např. 2 - 3 měsíce) 
- občané starší 75 let, 
- občané žijící v rodinných domcích, kde je možné vlastní kompostování odpadu, 
- úhradu diferencovat podle druhu vytápění. 

 
Recyklační dvůr byl zatím určen jen pro občany zapojené do systému. Zvažují 

možnost otevřít ho i pro nezapojené , ale jednorázový  poplatek by měl být vyšší a tak 
být motivací pro zapojení do systému. 

Předpokládalo se, že pokud se do systému zapojí 100 % občanů, získají TS za celý 
rok 1.180.000,- Kč. K 30. 09. 1998 byla celková uhrazená částka 692.082,- Kč 
(520.082,- Kč přes SIPO, 172.000,- Kč v hotovosti). 

Ve tříděném odpadu bylo vyseparováno 2,81 t plastů, 6,38 t papíru, 23,81 t železa, 
14,09 t skla, 1,24 t pneumatik, 4 t televizí, 23 ks lednic, 140 kg monočlánků, 260 kg 
obalů od barev a ředidel, 2 t autobaterií a 1,4 t dřeva, což svědčí o tom, že 
separovaného odpadu přibylo. 
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 Z diskuze: 
pí Procházková - při projednávání a zavádění systému bylo přislíbeno, že bude vyhodnocen.  
Se zaváděním nového systému se vyskytly některé problémy, nově zvolené MZ bude muset 
rozhodnout, zda bude vyhláška novelizována. 
ing. Tóth - jaké je sociální složení nezapojených občanů? 
ing. Orlita - seznam nezapojených občanů obsahuje i ty občany, kteří odpad poctivě sami 
likvidují a pouze odmítli podepsat  z různých důvodů čestné prohlášení. 
pí.Ettelová - je mile překvapena, že se do systému zapojilo 88% občanů. 
p. Knettig - někteří z občanů, kteří  se dosud nezapojili, čekají na případné úpravy systému. 
ing. Zima - systém musí být stejný pro všechny, nelze vydělovat určité skupiny lidí, nebylo 
by to objektivní, zvážit bychom měli např.úhradu v obcích. 
p. Ryba - jednou možností by bylo, pokud jsou v domácnosti dva důchodci, aby částku hradil 
jen jeden z nich, a také rozlišení poplatků na vesnicích v zimě a v létě. 
ing. Zima - poplatek z domácnosti není možný, musí být z hlavy. 
p. Ryba - snižme těmto lidem poplatek. 
p. Krabec - je správné, že systém je systémem jednoduché evidence. Zapojení 88% občanů je 
dobré. Bylo by vhodné tento systém ještě alespoň jeden rok udržet, aby se zjistily jeho 
výhody a nevýhody. Je přesvědčen, že pokud by se poplatek zvýšil, přestanou ho někteří 
občané hradit. 
ing. Orlita - navrhl vyjmout z placení poplatků velmi staré lidi, kteří si ani nemohou provádět 
likvidaci odpadu jiným způsobem. Další vyňatou skupinou by mohli být lidé v rodinných 
domcích, kteří mají možnost kompostování. 
ing. Zima - jak se přesně prokáže, zda domácnost kompostuje, nebo ne? Vymezení skupiny 
lidí podle věku je možnost objektivnější. 
p. Langr - neplatících lidí nad 75 let je minimum, neplacení se týká  spíše lidí mladších. 
ing. Zima - osvobozeni od poplatku by mohli být lidé, kteří se prokazatelně v Králíkách delší 
dobu nevyskytují a  lidé  staří, např. nad 75 let. 
pí Ettelová - souhlasí s návrhem ing. Zimy. V počátcích zavádění tohoto systému s ním 
mnoho lidí nesouhlasilo, ale zapojili se do něj. Ti už v něm podle jejího názoru zůstanou i 
přes případné další změny. 
pí Procházková - situace v placení poplatků za svoz a likvidaci odpadu u  živnostníků   je 
horší. Kontrola uskutečněná finanční a kontrolní komisí  nedopadla nejlépe. 
p. Knettig - zbývá uskutečnit prověrku u podnikatelů, o kterých nemají TS přehled, jak odpad 
likvidují. Obchodníky jsme navštívili a sepsali s nimi zápis, jak podle zákona odpad 
likvidovat za úplatu v TS. Navštívíme je znovu, aby předložili doklady o likvidaci odpadu. 
pí Procházková - podle druhu živnosti by podnikatelé  měli předložit potvrzení o průběžné 
likvidaci odpadu, ne o likvidaci jednorázové. 
ing. Orlita - u některých podnikatelů lze předpokládat, že potřebují popelnici, některým 
pouze stačí odpad roztřídit. 
p. Langr - pokud podnikatel odevzdá tříděný odpad TS, ještě za to zaplatí. Odveze-li odpad 
panu Novákovi do Vydrusu, je to zdarma a získá i doklad. Město tak přichází o finance. 
ing. Toman - komise zjišťující neplatiče zjistila pouze to, že dotyčný nehradí částku  
Technickým službám, ale to ještě neznamená , že ji nemohou hradit jinde. 
pí Ettelová - rozdíl v poplatku mezi občanem a podnikatelem je velmi značný. Kdyby byl 
tento poplatek podnikatelům snížen, začali by  TS využívat. 
ing. Zima - pokud bychom podnikatelům poplatek snížili, museli bychom ho navýšit 
občanům. Pokud ho podnikatelům snížíme, možná tím přimějeme podnikatele dosud 
neplatící, aby začali částky hradit. 
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p. Krabec - seznam neplatících živnostníků vznikl porovnáním seznamu živnostníků  se 
seznamem platičů vedeným u TS. 
p. Knettig - p. Novák odebírá od TS tříděný odpad ze  zelených nádob, lisuje papír, plasty. 
Uzavřená dohoda je taková, že podle situace na trhu za papír Technickým službám zaplatí, 
nebo ne. Za plasty platí Technické služby panu Novákovi 1 Kč/kg, protože je odváží, ale 
zřejmě se tento poplatek zvedne.TS mohou samy vozit odpad do Ekoly Žamberk, ale tam byl 
poplatek 3,80Kč/ kg. 
ing. Zima - když pan Novák kupoval TIR,  byla ve smlouvě tato spolupráce ujednána. 
ing. Zima - shrnul dosavadní poznatky.Téměř všichni občané z Králík jsou zapojeni do 
nového systému hrazení poplatků za svoz a likvidaci odpadu, v integrovaných obcích je 
situace o něco horší. Nové MZ by se mělo zabývat možností vyčlenit skupiny občanů, které 
budou od poplatků osvobozeny. Nedoporučuje se poplatky těmto skupinám snižovat, ale 
rozhodnout o osvobození. Lidé na vesnicích žijí jiným způsobem, bylo by vhodné zvážit 
možnost zavést zde jiný režim svozu odpadu. Bylo by vhodné živnostníkům snížit poplatky 
tak, aby ve svém výsledku přitáhla výše tohoto poplatku nové platiče, čímž by celková výše 
poplatků byla zhruba stejná. 
pí Procházková - TS by měli s firmou Vydrus pravidelně vyhodnocovat ekonomiku likvidace 
odpadu. 
p. Beran - zlepšilo se separování odpadu? 
p. Knettig - kvalita separovaného odpadu je poměrně slušná, množství se zvyšuje. Se 
separováním odpadu mají problémy i jiná města. 
pí Procházková - zlepšení ve třídění odpadu přinesly zelené nádoby s otvory upravenými pro 
vhazování odpadu. Lidé třídící odpad mají sice práci trochu ztíženou, ale upraveným víkem se 
zabrání  vysypávání odpadkových košů do separovaného odpadu. TS dostaly za úkol dokončit 
úpravy všech zelených nádob, ale úkol není 100% splněn. 
ing. Zima - nedávno společně s panem Čumou kontrolovali umístění kontejnerů. 
Velkokapacitní kontejnery jsou podle jeho názoru uloženy  na nevhodných místech. I jejich 
barevné provedení nepůsobí esteticky.  Bylo by vhodné vymyslet estetické řešení 
univerzálního místa pro umístění velkokapacitního kontejneru, zelených nádob i popelnic.  
pí Procházková - jak se osvědčila prodloužená pracovní doba v pátek na  recyklačním dvoře? 
p. Knettig - každý pátek sem několik občanů zavítá. Požadavky na otevření i v sobotu jsme 
nezjistili. 
pí Procházková - jaké jsou zkušenosti se svozem odpadu z Lichkova, Mladkova? 
p. Knettig - s těmito obcemi máme samostatné dohody na svoz odpadu, jedenkrát měsíčně 
předkládáme faktury. S Červenou Vodou nyní jednáme o změnách. 
ing. Tóth - jak přistoupili k novému systému svozu odpadu chataři a jaká je situace s černými 
skládkami? 
p. Knettig - chataři jsou obeznámeni  s novým systémem, někteří se dostavili do TS pro pytle 
určené na odpad. Svážejí se jedenkrát za 14 dní. Do systému se ale zřejmě nezapojili všichni. 
Odhalené černé skládky byly zlikvidovány. 
ing. Orlita - pokud se s ustupující vegetací  nějaké další objeví,  budou zlikvidovány. 
pí Procházková - v porovnání s ostatními městy v našem okolí černých skládek ubylo. 
ing. Zima - hodně odpadu se nacházelo poblíž silnice z Králík do Dolní Lipky. 
ing. Orlita - skládka v Červeném Potoce byla upravena tak, že už sama o sobě odrazuje  
občany od dalšího odhazování odpadků. 
p. Krabec - systém hrazení poplatků za svoz se vyvíjí slibně, důležité je dotáhnout ho do 
konce. Velkým argumentem pro jeho pokračování je jeho levnost. 
p. Beran - čím více lidí se do něj zapojí, tím víc jich bude spokojeno. 
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pí Procházková - rezervy jsou ještě v např.v ekonomičtějším skladování PET lahví  a obalů 
(tetrapack od mléka, kapíků apod.). 
p. Hanák - při posledním zasedání komise životního prostředí jsme se dohodli, že 
Technickým službám pomůžeme s návštěvami u nezapojených občanů. 
ing. Zima - pokračujme v tomto trendu. 
pí Procházková - pracovníci TS si při zavádění nového systému stěžovali na to, že se většinu 
času věnují jen odpadům. S odstupem času pochopili nutnost se této problematice hodně 
věnovat. Dobře zaběhnutý systém již tolik času nevyžaduje. 
K přispění do diskuze byla vyzvána paní Tomanová, která se  MZ zúčastnila. 
pí Tomanová - chybí jí filosofie třídění odpadů. Jak je občan ke třídění odpadů motivován? 
Má pro něj smysl odpad třídit? 
ing. Zima - motivace je ekonomická nebo vnitřní. Ekonomickou neumíme. V celé Evropě se 
platí za to, že  občan může na skládku odpad vyvézt. U nás to bylo v minulosti ve sběrných 
surovinách obráceně, na nový způsob si musíme zvyknout. Zbývá motivace  vnitřní. 
pí Tomanová - v 90. letech jsme v základní škole odpad třídili. Pak jsme se dozvěděli, že ho 
v TS zase míchají dohromady. 
pí Procházková - tato doba je už definitivně za námi, už k tomu nedochází. 
ing. Zima - lidé si čím dál tím víc na separování odpadu zvykají. 
pí Procházková - v naší republice se bohužel stále  zbytečně vyrábí velké množství zboží s 
nevhodnými nerecyklovatelnými obaly. Chybí legislativní úprava povinností producentů 
zboží podílet se na likvidaci obalů. 

 
04. Vstupy poslanců 
ing. Zima - jak dopadl problém s uvolněným kanálem před obchodem pana Langra? Ihned po 
seznámení s problémem jsem jednal s panem Švestkou. 
p. Langr - kanál je v pořádku, náprava byla zjednána rychle a nebyla nijak náročná. 
ing. Zima - dlouhodobě jsme dostávali stížnosti od pana Mičkecha. Stěžoval se na opakovaný 
hluk v zahradě u Hedvy. Konají se zde různé akce soukromé i veřejné, ale většinou odpolední 
až večerní.  Ročně je počítáno asi se dvěma akcemi přes 22. hodinu.  Zahrada patří Hedvě, 
klubovna odborům a jeviště nemá majitele, v současnosti se nepoužívá. Jedná se o vydání 
dodatečného stavebního povolení na jeviště. Pan Mičkech má svůj dům postavený v místě s 
největším akustickým tlakem. Konflikt je dlouhodobý. Jeho stížnost se týká toho, že zde 
nejsou žádná opatření proti šíření hluku k domu a že Město porušuje zákon tím, že umožňuje 
akce na stavebně nezkolaudovaném jevišti. Pan Mičkech se několikrát osobně dostavil na 
Městský úřad.  Proběhlo setkání mezi zástupci Města, Hedvy a odborového hnutí, hledalo se 
vhodné řešení tohoto problému. Výsledkem bylo prohlášení, že Město nemůže zasahovat do 
vlastnických práv Hedvy a odborů a ani nemůže zakázat odpolední  akce. Lidé a organizace 
různé akce pořádající mají  k Městu pouze oznamovací povinnost.  
19. 9. 1998 dopoledne proběhla schůzka, jíž se účastnili zástupci Policie ČR, Hedvy, odborů  
a Městského úřadu. Ze setkání je pořízen zápis. Vlastníci se  v něm vyjádřili takto: zahrada 
Hedvy a klubovna se používají ke společenským, soukromým, přátelským a rodinným akcím, 
při nichž se nepouští reprodukovaná hudba z klubovny ven. Dvakrát do roka se konají akce s 
živou hudbou, jejichž trvání je do 22. hodiny. Policie uvedla, že pokud bude o akci vědět, 
provede zde kontrolu. Město neporušuje zákon. Nemůže zasahovat do vlastnických práv, 
pořadatel má vůči Městu  pouze oznamovací povinnost. 
Závěrem je možné shrnout, že tento spor má občansko-právní charakter. Lze ho řešit soudně, 
a to mezi panem Mičkechem a Hedvou, a. s. 

 
Usnesení MZ č.,104/98 
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MZ bere na vědomí zápis z jednání zúčastněných stran s tím, že Město nemůže 
zasahovat do vlastnických práv. Spor má občansko-právní charakter a týká se  pana 
Mičkecha a Hedvy Králíky, a. s. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
p. Strnad - seznámil s výsledky opravy kostela sv. Michala na Velkém náměstí. Oprava 
kostela byla hrazena ze 70 % (tj. 700.000,- Kč) státem, město se podílelo 20 % a církev 10 %. 
Před čtyřmi lety byly opraveny střešní trámy, před dvěma lety bylo zakoupeno šest přístrojů, 
jež mají  odstraňovat vlhkost. Letošní oprava má zabraňovat vlhnutí budovy. Firma Agrostav, 
která opravu prováděla, odsekala mimo jiné vnitřní omítku zdí a nahradila ji trojvrstevným 
materiálem. Malbu provedl pan Zářecký. Zmizel zatuchlý pach kostela, prosvětlil se pohled 
do lodě. Na úklidu se podíleli věřící a kostel byl tak včas připraven na králickou pouť. 
pí Procházková - připomněla velké zásluhy pana Strnada, který akci osobně koordinoval. 
ing. Zima - zajímal se, zda se počítá i s rekonstrukcí věže kostela, jež je z jedné strany ve 
špatném stavu. 
p. Strnad - bylo by dobré zaregistrovat do seznamu památek také farní budovu, protože její 
stav je špatný. Na její opravu ale nejsou prostředky. Co se týče věže kostela, zatím dává 
dohromady skupinu lidí, kteří by se do opravy pustili. Počítá se s nátěrem  zdí a plechováním 
věže. 
pí Procházková - zapsat farní budovu do registru památek bude asi ještě dlouho trvat, 
protože žádostí o zařazení  je hodně a úředníci ministerstva kultury je údajně  nestíhají 
vyřizovat. 
PhMr. Novák - šedá barva věže je studená, je dána historicky? 
p. Strnad - ne, je možné vybírat z více odstínů.  Záleží na tom, jakou barvu doporučí Mgr. 
Kovařík, s kterým se při rekonstrukci kostela spolupracujeme. 
ing. Toman - reagoval na stížnost vznesenou kvůli výpočtu a hrazení stočného. Existují dva 
způsoby výpočtu vodného: odečet podle vodoměru, nebo výpočet dle paušálu, který je dán 
např. vybavením bytu, vlastnictvím automobilu, zahrady, domácího zvířectva atd.  Stočné se 
odečítá v 5. a 11. měsíci. Je to tedy stočné za období od  listopadu 1996 do května 1997 a od 
května 1997 do listopadu 1997. V předloženém konkrétním případě došlo k  omylu, protože 
se posunula doba, za kterou platba měla proběhnout, ale konečná částka je daná paušálem či 
odečtem z vodoměru, proto k poškození nedošlo. Vodné se hradí VAKu Jablonné nad Orlicí, 
který nemá přesný přehled o jednotlivých domácnostech, jimž účtuje podle paušálu. Proto 
bude Městský úřad VAKu Jablonné n. O. poskytovat údaje o situacích  v jednotlivých 
domácnostech. 
ing. Toman - provedl bilanci komisí Městské rady za 2. a 3. čtvrtletí.  Finanční komise s 
předsedkyní ing. Danielovou zasedala 5x, kontrolní komise s předsedou p. Krabcem 4x, 
bytová komise s předsedou PhMr. Novákem 6x, sociální komise s předsedkyní Mgr. 
Berkovou 8x, školská komise s předsedou p. Langrem 1x, sportovní komise s předsedou ing. 
Šaškem 5x, přestupková komise  12x, komise životního prostřední s předsedou p. Hanákem 
3x, dopravní komise s předsedou p. Beranem 2x , redakční komise 12x, komise pro 
integrované obce s předsedou ing. Tóthem nezasedala. 
p. Beran - zhodnotil význam ČOV. Přispěla ke zlepšení vzhledu města. Místní potok je čistší, 
vracejí se do něj ryby. Někteří králičtí občané to na rozdíl od návštěvníků města nedokáží 
ocenit. 
p. Krabec - bylo by pěkné dokončit  osvětlení kláštera. 
ing. Zima - po osvětlení aleje a věžiček kláštera se připravuje i osvětlení budovy. 
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PhMr. Novák -  v jakém stadiu je jednání s Benzinou, a. s. o rekonstrukci zdejší čerpací 
stanice ? 
ing. Zima - jednání s Benzinou, a. s. nepokročilo. Benzina se chystá udělat pouze nezbytné 
úpravy, aby stanice vyhověla předpisům. O rozšíření o obchod a sociální zařízení zřejmě 
vůbec neuvažuje. Na její místo se však do Králík snaží dostat konkurenční firma. 
pí Procházková - jaká je odezva občanů na otevření nové diskontní prodejny ? 
ing. Zima - tato prodejna je diskontní, tzn. že zboží je nabízeno z palet a z krabic, v prodejně 
není obsluha. Dalším znakem je to, že sortiment prodejny zajišťují firmy, které  nabídly 
Konzumu nejnižší dodavatelské ceny. Proto sortiment prodejny je vybraný, nemůže být 
úplný. 
PhMr. Novák - ceny nejsou až tak nízké, jak si zřejmě občané představovali. 
pí Ettelová - některé obchody ve městě mají u vybraných výrobků i ceny nižší než v 
Konzumu. Levnější ceny má i např. Penny-market. 
ing. Šašek - hladiny cen potravinářského zboží v Králíkách po otevření diskontu klesly. 
ing. Zima - je dobře, že zde byla tato prodejna postavena. 
Ing. Zima uzavřel dnešní jednání, kterým oficiálně skončilo volební období tohoto Městského 
zastupitelstva. 9. listopadu se uskuteční ještě setkání poslanců. Uvedl, že toto Městské 
zastupitelstvo nemělo žádné výrazné vnitřní pnutí a problémy. Přestože se zde sešli zástupci 
různých stran, vždy se navzájem  poslouchali a domluvili se.  

 
 
Zapsala Mgr. Michaela Vacková 
 
 
Ověření zápisu: 
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Ing. Anton Zima       Ivana Procházková 
    starosta                    zástupce starosty  
 
 
  
 


