
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 09 
Městského zastupitelstva 

ze dne 21. 9. 1998  
 
 
Přítomní členové MZ:  ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing. Tóth, PhMr. Novák,  ing. 

Danielová, p. Beran, p. Krabec, ing. Šašek, Mgr. Berková, p. Hanák, 
p. Langr 

 
Omluven: p. Strnad, p. Ryba 
Neomluven:    ing. Barták  
Za MěÚ:  pí V. Kubíčková , ing. Toman, p. Dobrohruška, pí Hamalová  
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání MR 
03. Hlavní jednání 
3.1 Majetkové operace 
3.2 Vyhláška o poplatcích z výherních hracích automatů  
3.3 Připomínky k tržnímu řádu 
3.4 Vývoj rozpočtu na rok 1998 
3.5 Zásady pro tvorbu rozpočtu na rok 1999 
04. Vstupy poslanců 
 

Starosta zahájil předposlední zasedání čtyřletého volebního období MZ. K 
navrženému programu neměl  nikdo připomínky ani doplnění, byl všemi přítomnými 
schválen.  
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou ing. Tóth a paní Ettelová.  
 
02. Zprávy z jednání Městské rady 

Se zprávami z Městské rady seznámil přítomné ing. Toman. 
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

3.1 Majetkové operace 
Vedoucí majetkového odboru paní Věra Kubíčková seznámila MZ postupně s dvanácti 
body: 
3.1.1 Dodatečné schválení nákupu pozemků p.p.č. 120/2 - louka o výměře 50 m2 a 

p.p.č. 1841/6 - louka o výměře 29 m2, obě v k.ú. Králíky.  
Majetkový odbor předkládá MZ dodatečné schválení nákupu pozemků od paní Marty 
Šolcové, Tovární 415, Králíky.  
MR dne 28. 4. 1997 projednala rozšíření komunikace mezi domy čp. 415 a 180 v 
Tovární ulici a rozhodla doporučit MZ pozemky koupit za navrhovanou kupní cenu 
70,-Kč/m2. Dne 17. 12. 1997 byla uzavřena kupní smlouva mezi paní Martou 
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Šolcovou a Městem Králíky na uvedené pozemky a vklad práva byl zapsán do katastru 
nemovitostí dne 30. 4. 1998. Ing. Zima doplnil, že došlo k opomenutí a nákup 
pozemků nebyl předložen ke schválení MZ.  

 
Usnesení MZ č. 77/98 
MZ schvaluje koupi pozemků p.p.č. 120/2 a p.p.č. 1841/6 v k.ú. Králíky za cenu 70,-
Kč/m2 od paní Marty Šolcové, bytem Tovární 415, Králíky. 
Hlasování: 
12:0:0 
 

3.1.2 Dodatečné schválení daru nemovitosti čp. 482 v ulici Nádražní v Králíkách 
(bývalá pošta) 

Majetkový odbor předkládá MZ dodatečné schválení daru nemovitosti čp. 482 na 
st.p.č. 623 v k.ú. Králíky (bývalá budova pošty) od  České pošty, s.p., Pardubice. 
St.p.č. 623 není předmětem darovací smlouvy, protože pozemek byl směněn za p.p.č. 
347, na které stojí nová pošta. Dne 27. 7. 1998 byla podepsána darovací smlouva na 
uvedenou nemovitost mezi Městem Králíky a Českou poštou, s.p. Pardubice.  

 
Z diskuse: 
ing. Zima - stručně shrnul, jak probíhala jednání s Ministerstvem hospodářství, při kterých 
bylo domluveno, že nám budovu bývalé pošty darují, když jim umožníme výstavbu nové 
provozní budovy. Jako v předcházejícím případě, došlo i zde k procedurálnímu pochybení a 
smlouva o přijetí daru byla podepsána bez souhlasu MZ, za což se omlouváme. 
pí Ettelová - navrhuje dodatečně přijetí daru schválit.  
 
Usnesení MZ č. 78/98 
MZ schvaluje dar nemovitosti čp. 482 na st.p.č. 623 v k.ú. Králíky od České pošty, s.p. 
Praha, odštěpného závodu Východní Čechy, Pardubice, Na Hrádku 105. 
Hlasování: 
12:0:0 

3.1.3 Prodej bytového domu čp. 9 v k.ú. Horní Lipka 
Majetkový odbor zahájil poslední etapu prodeje bytových domů podle Směrnice 
schválené MZ. Článek 7, odst. 5 této Směrnice stanovuje, že pro prodej nájemního 
bytu v integrovaných obcí bude cena snížena nejméně o 50 %.  
MR rozhodla na svém zasedání 24. srpna 1998 návrh majetkového odboru na snížení 
prodejní ceny domu čp. 9 v k.ú. Horní Lipka o 60 % podpořit.  

 
Z diskuse: 
ing. Šašek - v domě je vždy ve dvojici bytů nad sebou společné ústřední topení. 
PhMr. Novák - reagoval na skutečnost, že jednomu z nájemníků tohoto domu nebyla učiněna 
nabídka na prodej bytu, protože dluží nájemné, konstatováním, že je škoda, že se nám 
nepodařilo vyčlenit pár holobytů pro neplatiče nájemného, kteří bydlí v bytech, o které by měl 
jiný občan zájem.  
p. Krabec - podpořil návrh paní Kubíčkové na slevu ceny o 60 %. 
 
Usnesení MZ č. 79/98 
MZ schvaluje pro prodej nájemních bytů v čp. 9 v k.ú. Horní Lipka snížení ceny o 60 %.  
Hlasování: 
12:0:0 
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3.1.4 Prodej bytového domu čp. 1002 v k.ú Červený Potok (Zlatý Potok) 
Jedná se o dům s jednou bytovou jednotkou. Městské radě nebylo předloženo k 
projednání snížení ceny, protože majetkový odbor o vyšším snížení ceny než je 
uvedeno ve Směrnici neuvažoval.  

 
Z diskuse: 
PhMr. Novák - je srovnatelný tento dům s domem v Horní Lipce, o kterém jsme jednali? 
ing. Šašek - toto je úplně jiný typ domu - rodinný domek.  
ing. Zima - je třeba zvážit všechny aspekty. Pokud se vyváží finanční možnosti nájemníků a 
nezájem města starat se o tento dům,  je pro jeho prodej. 
 
Usnesení MZ č. 80/98 
MZ schvaluje pro prodej nájemního bytu v čp. 1002 v k.ú. Červený Potok snížení ceny o 
50 %. 
Hlasování: 
12:0:0 
 

3.1.5  Pohledávka Města Králíky u manželů Petry a René Plankových a pana 
Miroslava Felgra 

Dne 28. října 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 zastřeší nejpozději do 31. 12. 
1992. 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. Při 
stanovení kupní ceny za sklepy byla odečtena částka 130.000,-Kč jako částka za 
vyplacenou pojistku od České pojišťovny. MR dne 13. 7. 1998 projednala žádost 
manželů Plankových a pana Felgra a uložila majetkovému odboru stanovit  částku, 
která byla prokazatelně proplacena jako pojistné plnění. Na základě zápisu o škodě ze 
dne 26. září 1991 byla Městu Králíky vyplacena částka za škodu ve výši 112.829,-Kč. 
Majetkový odbor navrhuje s přihlédnutím k tomu, že manželé Plankovi a pan Felgr 
splatili všechny pohledávky včetně úroků, aby uhradili pouze částku, která byla 
prokazatelně vyplacena Městu Králíky jako pojistné plnění od České pojišťovny 
Vysoké Mýto, tj. 112.829,-Kč.  

 
Z diskuse: 
ing. Zima - s Plankovými, panem Felgrem, se společností Rabbit jsme měli vždy vztahy, 
řešili jsem vždy společné problémy. Patří k těm podnikatelům z Králík, kteří hledali cestu - a 
našli ji, jak své závazky vůči městu splnit. Částka 130.000,-Kč byla při stanovování kupní 
ceny odečtena proto, že tuto částku nám podle odhadnuté škody pojišťovna oznámila a až 
později ji upřesnila na nižší částku. 
pí Ettelová - vzhledem k tomu, že částka je písemně podložena a Rabbit se chová k městu 
dobře, zaměstnává lidi z Králík, navrhuje, aby zaplatili částku 112.829,-Kč.  
ing. Tóth - do kdy by měli částku zaplatit? 
pí Kubíčková - původně stanovený termín byl do 30. 9. 1998, ale vzhledem k tomu, že na 
minulém MZ nebylo usnesení schváleno, navrhuje prodloužit termínu do 30. 10. 1998. 
ing. Danielová - navrhuje, aby byla požadována částka 130.000,-Kč, protože 130.000,-Kč jim 
bylo rovněž odečteno z kupní ceny. 
Tentýž názor vyjádřil i pan Langr. 
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ing. Zima - zahájil hlasování o dvou návrzích. 
 
1. Návrh majetkového odboru: 

MZ souhlasí s odstoupením od článku III. Smlouvy o plnění závazku uzavřené dne 4. 
ledna 1996 za předpokladu, že manželé Petra a René Plankovi a pan Miroslav Felgr 
uhradí Městu Králíky do 31. 10. 1998,  částku 112.829,-Kč kterou poskytla Česká 
pojišťovna Městu Králíky jako pojistné plnění za vyhořelé pivovarské sklepy. 
Hlasování: 
6 pro 

 
2. Návrh pana Langra: 

Text tentýž jako u prvního návrhu jen s tím rozdílem, že výše částky, kterou mají 
manželé Plankovi a pan Miroslav Felgr uhradit,  je 130.000,-Kč. 
Hlasování: 
7 pro 
 
Ing.  Zima konstatoval, že žádný návrh nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů, 

usnesení tedy nebylo schváleno a projednávání tohoto bodu ukončil. 
 

3.1.6 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 89/7 v k.ú. Červený Potok  
O koupi uvedeného pozemku požádal pan Jaroslav Theimer, Červený Potok 81. Je to 
pozemek o výměře 222 m2, který je v blízkosti křižovatky a žadatel na něm chce zřídit 
zahradu. Odbor VTSM souhlasí bez připomínek a MR s prodejem pozemku souhlasí 
za prodejní cenu 30,-Kč/m2.  

 
Usnesení MZ č. 81/98 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 89/7 v k.ú. Červený Potok a ukládá záměr 
zveřejnit. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
3.1.7 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 306/22, 306/25, 306/26 v k.ú. Dolní Lipka 
O koupi pozemků požádal MVDr. Stanislav Král, Dolní Lipka 51. Jedná se o pozemky 
o celkové výměře 420 m2, které žadatel užívá jako zahradu. MR s prodejem pozemků 
souhlasí za prodejní cenu 30,-Kč/m2. 

 
Usnesení MZ č. 82/98 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 306/22, 306/25, 306//26 v k.ú. Dolní Lipka a 
ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování:  
11:0:0 
(ing. Šašek byl mimo jednací místnost) 
 

3.1.8 Záměr prodeje pozemku p.p.č. 2074/1 v k.ú. Králíky 
O koupi pozemku požádala JUDr. Helena Kulovaná, Brechtova 779, Praha 4. Jedná se 
o pozemek o výměře 14 m2, který žadatelka užívá jako zahradu a je oplocen. MR s 
prodejem pozemků souhlasí za prodejní cenu 70,-Kč/m2. 

 
 
Usnesení MZ č. 83/98  
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MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 2074/1 v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
zveřejnit.  
Hlasování: 
12:0:0 

 
3.1.9 Záměr prodeje pozemků p.p.č. 2074/18, 2074/26 a 2074/27 v k.ú. Králíky 
O koupi pozemků požádala paní Eva Kakaščíková, Příční 352, Králíky. Jedná se o 
pozemky o celkové výměře 238 m2, které žadatelka užívá jako zahradu a jsou 
oploceny. MR s prodejem pozemků souhlasí za prodejní cenu 70,-Kč/m2. 

 
Usnesení MZ č. 84/98 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 2074/18, 2074/26 a 2074/27 v k.ú. Králíky 
a ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
3.1.10 Prodej pozemků p.p.č. 249 a p.p.č. 253/3 v k.ú. Dolní Boříkovice 
O koupi pozemků požádali manželé ing. Vladimír a Ivana Němcovi, Helfertova 42, 
Brno. Jedná se o pozemky o celkové výměře 612 m2, které tvoří jeden funkční celek s 
budovou bývalé školy. Žadatelé předložili kupní smlouvu na objekt bývalé školy 
uzavřenou 23. 7. 1998. Odbor VTSM souhlasí bez připomínek, záměr prodeje byl 
zveřejněn. 

 
Usnesení MZ č. 85/98  
MZ schvaluje prodej pozemků p.p.č. 249 a p.p.č. 253/3 v k.ú. Dolní Boříkovice 
manželům ing. Vladimíru a ing. Ivaně Němcovým, oba bytem Helfertova 42, Brno. 
Hlasování: 
12:0:0 

3.1.11 Prodej pozemku p.p.č. 71/7 v k.ú. Králíky 
O koupi pozemku požádal pan Ján Novák, Hřbitovní 234, Králíky. Jedná se o 
pozemek o celkové výměře 603 m2, který je určený k výstavbě rodinného domu v ulici 
Kosmonautů (prodejní cena pozemku je 200,-Kč/m2). Podle rozhodnutí MZ č. 42/93 a 
36/96  bude kupujícímu přiznána na jeho žádost o vydání stavebního povolení k 
výstavbě rodinného domu bonifikace ve výši 30.000,-Kč. Odbor VTSM souhlasil bez 
připomínek a záměr prodeje byl zveřejněn. 

 
Usnesení MZ č. 86/98 
MZ schvaluje prodej pozemku p.p.č. 71/7 v k.ú. Králíky panu Jánu Novákovi, Hřbitovní 
234, Králíky. 
Hlasování: 
11:0:1 

3.1.12 Stanovování cen pozemků při prodeji z majetku města 
MR 29. června 1998 uložila majetkovému odboru připravit návrh nového ceníku 
pozemků prodávaných z majetku městu a navrhnout nové sazby nájemného z 
pronájmů pozemků. Majetkový odbor dosud postupoval při stanovování cen podle 
usnesení MZ č. 26/96, kterým byla schválena tabulka cen, v níž byly podrobně 
vymezeny typy pozemků a území. Městská rada projednala nový návrh majetkového 
odboru a nyní ho předkládá k projednání MZ. 
Po schválení záměru prodeje MZ bude následovat tento postup: 
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Majetkový odbor projedná se zájemcem podmínky kupní smlouvy a individuálně 
sjedná návrh ceny, který předloží MR. Ta tento návrh schválí nebo upraví a pak bude 
předložen ke schválení prodej pozemku včetně sjednané ceny MZ.  

 
Z diskuse: 
ing. Zima - zdůraznil, že nově navrhovaný způsob umožní flexibilně stanovovat ceny 
pozemků. 
pí Kubíčková - pracovnice majetkového odboru mapovaly, jak postupují okolní města, a 
zjistily, že způsob je i tam obdobný. 
PhMr. Novák - smluvní cena je ten nejlepší způsob, protože například i za malou zbytkovou 
parcelu je mnohdy žadatel ochoten zaplatit hodně, když mu velmi záleží na tom, aby ji 
vlastnil. 
ing.Zima - stále máme mnoho takových nájemních smluv, kdy náklady na papír a poštovné 
jsou vyšší než nájemné. 
 
Usnesení MZ č. 87/98 
Při prodeji pozemků bude po schválení záměru prodeje MZ následovat tento postup: 
a) majetkový odbor projedná se zájemcem podmínky kupní smlouvy a individuálně 

sjedná návrh ceny (bez omezovacích podmínek, ceníku), který předloží MR 
b)  MR tento návrh schválí nebo upraví 
c) MZ  bude předložen ke schválení prodej pozemku včetně ujednané ceny   
MZ zároveň ruší usnesení č. 26/96 ze dne 15. 4. 1996. 
Hlasování: 
12:0:0 
 

3.1.13 Přijetí daru od pana Miroslava Ondrejáše, U Zastávky 404, Králíky 
Ing. Zima doplnil bod Majetkové operace ještě o jeden případ. Podle usnesení MR z 
roku 1996 musí nájemník, který chce z vlastní iniciativy a ve vlastním zájmu provádět 
stavební úpravy v městském bytě, uzavřít s městem darovací smlouvu, aby později 
nedošlo ke sporům. Pan Ondrejáš chce v bytě zřídit nové plynové vytápění. MZ je 
nyní ke schválení předložena smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 
Usnesení MZ č. 88/98  
MZ schvaluje přijetí daru od pana Miroslava Ondrejáše, U Zastávky 404, Králíky. 
Hlasování: 
12:0:0 
 

3.2  Vyhláška o poplatcích z výherních hracích automatů 
Další bod jednání MZ uvedl vedoucí správního odboru pan Dobrohruška. Upozornil 
na legislativní změny v oblasti poplatků z výherních hracích automatů. Podle poslední 
právní úpravy jsou stanoveny čtvrtletní poplatky v rozmezí od 1.000 - 5.000,-Kč , 
podle předcházející bylo rozmezí 5.000,-  - 20.000,-Kč. Poté upozornil na změny, 
které jsou v návrhu předkládané vyhlášky, porovnal ji s dosud platnou vyhláškou a 
upozornil na dvě následující nejdůležitější změny: 
- čtvrtletní poplatek je stanoven ve městě i v integrovaných obcích na 5.000,-Kč  
-  podle odst. 5, čl. 8 je provozování výherních hracích přístrojů  zakázáno ve školách, 

školských zařízeních, zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních 
orgánů a církvi jakož i v sousedství těchto budov v okruhu vzdálenosti do 100 m v 
celém katastrálním území města Králíky i integrovaných obcí včetně tržiště, což nám 
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umožní rozhodnout, že herna na Velkém náměstí bude zrušena, protože je od 
gymnázia vzdálena pouze 92 m. 

 
Z diskuse: 
p. Krabec - je dobře, že město má konečně možnost tuto hernu zrušit. Jaký dopad bude mít 
na rozpočet města snížení poplatků? 
p. Dobrohruška - plusem je, že automaty přinášejí do rozpočtu finance. Příjem  bude nižší, 
ale to není rozhodující. 
ing. Zima - nevidí v automatech žádné plus, vidí v nich samá negativa. 
Mgr. Berková - už při zřizování herny jsme byli proti, ale neměli jsme žádnou možnost ji 
zakázat. 
ing.Tóth - bude se toto nové omezení týkat i jiných VHP v Králíkách? 
p. Dobrohruška - automatů ubývá, jiného zařízení se toto omezení nedotkne. Dále seznámil s 
několika variantami, které správnímu odboru sdělil finanční referát Okresního úřadu, podle 
nichž lze stanovit různě účinnost vyhlášky.  
ing. Zima - navrhuje účinnost vyhlášky stanovit od 1. 1. 1999. Požádal, aby členové MZ 
hlasovali o navrženém termínu účinnosti nové vyhlášky tj. od 1. 1. 1999. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
Usnesení MZ č. 89/98  
MZ schvaluje vyhlášku č. 16 o místních poplatcích za provozovaný výherní hrací 
přístroj v předloženém znění. 
Hlasování: 
12:0:0 
 

3.3 Připomínky k tržnímu řádu 
Před diskusí o tržním řádu, jehož schválení je v kompetenci MR, zdůraznil pan 
Dobrohruška, že v době předkládání návrhu tržního řádu členům MZ neměl k 
dispozici ještě připomínky z Okresního úřadu, které je nutno do vyhlášky zapracovat.  
Diskuse k předloženému návrhu byla spíš k jednotlivostem např. (zda zakázat i prodej 
zábavné pyrotechniky na tržišti). 

 
Z diskuse: 
ing. Šašek - chápe tržní řád obecněji, konkrétnější by pak řešil třeba řád tržnice. 
 

Návrh tržního řádu bude předložen MR k projednání 28. 9. 1998. 
 

3.4 Vývoj rozpočtu na rok 1998 
Ing. Zima seznámil s průběžnou zprávou,  jak se rozpočet města plní k 18. 9. 1998. K 
tomuto dni by mělo přísně matematicky posuzováno být plnění rozpočtu na 71 %, ale 
takovéto porovnání je značně nevhodné, protože rozpočet se vyvíjí pochopitelně 
nepravidelně.  
Příjmy jsou celkově plněny na 80,3  %, výdaje na 75 %, což je příznivá zpráva v tom, 
že příjmy převyšují výdaje o 10 %. Připočteme-li ale výdaje, které jsou k proplacení, 
ale neprošly zatím účetnictvím, vycházely by také asi na 80 %, takže příjmy a výdaje 
jsou vyrovnané. 
V příjmové části rozpočtu jsou čtyři hlavní kategorie příjmů: 
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1. daňové příjmy, které jsou plněny na 81,5 %, je předpoklad i vyšších celoročních 
příjmů (daně ze závislé činnosti jsou plněny jen na 55,7 %, daně osob samostatně 
výdělečně činných na 71 %, daně právnických osob na 99 % a daň z nemovitosti na 68 
%). 
2. nedaňové příjmy jsou plněny na 62 %. Jsou tedy hůře plněné a obsahují mnoho 

položek - např. Jimex tím, že vracel přeplatky má vyšší výdaje než příjmy, ale je 
předpoklad, že do konce roku bude vše vyrovnáno. Nízké plnění je zatím také u 
prodeje nemovitostí,  příjmů z činností státní správy i z výběru stočného. Zde je 
nízké plnění ovlivněno skutečností, že stočné je možné hradit ve splátkách a termín 
druhé splátky je až 30.  září. V souvislosti se stočným někteří členové MZ 
upozornili na nedostatky při jeho vyúčtování, o čemž byli informováni 
spoluobčany. Pan Beran tlumočil připomínky občana, který kritizoval opakovanou 
nepřítomnost pracovnice VTSM na pracovišti v úřední den, kdy si chtěl objasnit 
nesrovnalosti týkající se vyúčtování stočného.  Ing. Zima pověřil ing. Tomana, aby 
okamžitě prověřil uváděné nedostatky a z případně zjištěných nedostatků vyvodil 
důsledky. 

3. kapitálové příjmy - plněny na 70 % 
4. dotace - zde není možno uvést procentuální plnění. Plán na rok byl 6 6.805.000,- 

Kč, podle upraveného rozpočtu 8.810.000,-Kč (např. jen z Okresního úřadu jsme 
získali 1.800.000,-Kč) 
Ve výdajové části je plnění na 75 %, vyšší jsou výdaje např. Jimexu, na obnovu 
památek, školní jídelny, sociální dávky. Všechny tyto položky překračujeme, ale 
většina takto vydaných prostředků se do rozpočtu města vrátí. 
Závěrem lze konstatovat, že rozpočet ve výdajích i příjmech je vyrovnaný a je 
předpoklad, že vyrovnaný bude i na konci roku.  

 
Usnesení MZ č. 90/98 
MZ bere na vědomí zprávu o rozpočtu za rok 1998. 
Hlasování: 
12:0:0 
 

3.5  Zásady pro tvorbu rozpočtu na rok 1999 
Starosta uvedl, že jsou dvě možnosti,  jak k tomuto bodu přistoupit - buď stanovit 
hlavní zásady nebo toto rozhodování zcela ponechat novému MZ. Je toho názoru, že 
ti, co přijdou po nás, převezmou v podstatě dobudovanou infrastrukturu a jejích 
hlavním úkolem bude dokončovat rozpracované věci, údržba a péče o majetek. 
Vedoucí finančního odboru pí Pecháčková zahájí již přípravné práce na  rozpočtu na 
rok 1999 a vedoucí odborů a příspěvkových organizací začnou připravovat podklady.  
PhMr. Novák v této souvislosti dodal, že volby jsou v krajně nevhodném období, 
protože nové MZ nestihne pravděpodobně včas schválit rozpočet a nějaký čas bude 
nutné hospodařit v provizoriu. 

 
04. Vstupy poslanců 
p. Langr - urgoval znovu opravu kanálu 
ing. Zima - osobně se bude angažovat v tom, aby byl co nejdříve opraven 
p. Langr - bylo přislíbeno, že letos bude konečně upraveno hřišťátko pro zvláštní školu. Po 
rekonstrukci kanalizace je plocha srovnána a dokončení by nebylo již náročné. 
ing. Zima - s vedoucím VTSM hned zítra situaci osobně prověří. 
ing. Šašek - jak pokračuje akce v Prostřední Lipce? 
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ing. Toman - zpracovává se projekt, momentální stav ověří u pana Čumy a ten ho bude 
informovat. 
p. Beran - občané Berlína chtějí vědět, zda bude letos vyasfaltována i Tovární ulice.  
ing. Zima - z finančních důvodů to není letos již možné. 
PhMr. Novák - vznesl několik připomínek, které dostal od občanů.  
Na sídliště Na Luhu vjíždějí automobily z křižovatky od bývalého koloniálu, protože tam 
odtud byly odstraněny dopravní značky i zábrana, která tam byla.  
ing. Zima - VTSM okamžitě zajistí instalaci dopravní značky.  
PhMr. Novák - kritizovány jsou špatné možnosti parkování u nové pošty. 
ing. Zima - situace se zlepší, parkovat se nyní dá za prodejnou pana Falty a při úpravách 
Valdštejnovy ulice bude rozšířena silnice „u Babičky“ asi o 1,5 m a vzniknou tak šikmá 
parkovací stání.  
PhMr. Novák - bude se pokračovat s úpravami cesty ke kostelu k Boříkovicím? 
ing. Zima - ano, do konce letošního roku bude dokončena. 
PhMr. Novák - ve Hřbitovní ulici brání řidičům v rozhledu přerostlý živý plot. Občané se 
nabízejí, že by úpravy provedli pod odborným dohledem sami. 
ing. Zima - VTSM zajistí. 
PhMr. Novák - není slyšet městský rozhlas na Velkém náměstí 
ing. Zima - s tím nelze zatím nic udělat, protože by to bylo  je vzhledem ke stavu stařičké 
ústředny značně nákladné. 
PhMr. Novák - v ulici Polní teče občas z vodovodu rezavá voda. 
p. Langr - tato situace se hlavně objevuje po velkých deštích. 
ing. Zima - je nutno kontaktovat správce vodovodu tj. VaK Jablonné nad Orlicí. 
PhMr. Novák - co město plánuje se starou poštou? 
ing. Zima - pro hezký vilový objekt uprostřed města by například bylo hezké, kdyby si ho 
nějaká firma zvolila jako sídlo firmy. 
ing. Zima - informoval, že ředitel SOUZ ing. Šembera stále hledá další možnosti rozšíření 
nabídky učebních oborů a proto přišel s návrhem na otevření učebního oboru „kuchař - číšník 
- pohostinství“. Protože k žádosti potřebuje SOUZ vyjádření města, předložil k hlasování 
následující prohlášení: 
 
Usnesení MZ č. 91/98 
Město Králíky vyjadřuje podporu otevření oboru „Kuchař - číšník - pohostinství“ na 
SOUZ Králíky. K naší podpoře nás vede snaha o další zlepšení sociálně - ekonomické 
situace našeho regionu, který velmi naléhavě potřebuje zastavit snižování počtu 
obyvatelstva a zvýšit hospodářské aktivity. Jsme přesvědčeni, že rozšíření učebních 
oborů na SOUZ Králíky může významným způsobem naší snaze pomoci. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
zapsala Ivana Procházková 
 
Ověřovatelé zápisu: 
ing. Tóth  .................................................. 
 
ing. Ettelová  ................................................. 
 
 
Ing. Anton  Z I M A      Ivana  P R O C H Á Z K O V Á 
    starosta        zástupce starosty 
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