
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z mimořádného jednání č. 08 
Městského zastupitelstva 

ze dne 3. 8. 1998 
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Ettelová, ing. Danielová, ing. Tóth, p. Strnad,  

PhMr. Novák, ing. Šašek, Mgr. Berková,  p. Hanák, p. Ryba, p. Beran 
Omluven: pí Procházková, p. Krabec 
Nepřítomen: ing. Barták,  p. Langr 
Za MěÚ:  ing. Toman, pí Pecháčková  
 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02.  Hlavní jednání 
       2.1 Prodej akcií Východočeské plynárenské, a. s. 
       2.2 Schválení přijetí krátkodobého provozního úvěru           

 
 

01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
Ověření provede ing. Danielová a p. Krabec 

 
S předloženým programem zasedání souhlasili všichni přítomní. 

 
02. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 
2.1 Prodej akcií Východočeské plynárenské, a. s. 

 
Bod   uvedl  ing.  Zima.  Město Králíky  vlastní 1295 akcií Východočeské plynárenské,  
a. s.  
V průběhu několika posledních měsíců dostalo město několik nabídek na odkoupení těchto 
akcií, ale žádná nebyla přijata. Nyní se vyskytla nabídka společnosti Gaz de France, což je 
francouzská státní plynárenská akciová společnost. Ta má zájem vlastnit i určitý počet 
akcií v ČR. Akcie Východočeské plynárenské, a. s. náležející městu jsou nyní 
nepřevoditelné. Proto se připravuje smlouva o budoucí kupní smlouvě, kde se město 
zavazuje převést příslušné akcie i všechna práva na společnost Gaz de France. Podobným 
způsobem budou postupovat i města z našeho okolí. Společnost nabídla městu cenu 1550,- 
Kč za akcii. Ceny v předchozích nabídkách ostatních společností se pohybovaly v rozmezí 
od 1000,- do 1300,- Kč. Z právního hlediska je vše v pořádku, existuje však  jedno riziko. 
Nabízená cena 1550,- Kč za akcii může být v momentě uzavírání kupní  smlouvy  vyšší, 
ale i nižší než v tomto okamžiku. 

 
Z diskuze: 
ing. Šašek - byly v minulých letech z těchto akcií vypláceny dividendy? 
ing. Zima - zatím ne, je možné, že do doby převodu akcií ještě nějaké vypláceny budou. 
pí Pecháčková - dle Hospodářských novin by  dividendy činily 6000,- Kč. 
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p. Ryba - hovořil s generálním ředitelem B. Páskem, který uvedl, že skutečná cena akcií je 
vyšší než částka, kterou Gaz de France městu nabízí. Nabízená částka je aktuální, ale 
podhodnocená. 
ing. Toman - podle Hospodářských novin uvedl ceny akcií všech plynárenských společností 
v ČR, např. Pražská plynárenská 1850,- Kč, Východočeská plynárenská, a. s. 1035,- Kč atd. 
ing. Zima -  Po uzavření smlouvy s Gaz de France bude následovat čtrnáctidenní lhůta, ve 
které budoucí majitel musí uhradit smluvenou částku, poté dojde k převodu práv k akciím.  
Získanou finanční částku bude možné použít k uhrazení úvěru otevřeného u České spořitelny 
v Rychnově nad Kněžnou, který město použilo na koupi domu Koloniálu  na rozcestí  (pí 
Dostálková). Splacením úvěru se dům stane majetkem města.  Městu poté zůstanou ještě další 
tři úvěry, dva otevřené u České spořitelny, jeden u Státního fondu životního prostředí. 
ing. Danielová - je tento úvěr zatížený sankčními úroky? 
ing. Zima - není. Původní hodnota úvěru byla 3.280.000,- Kč, nyní zbývá uhradit  
2.279.000,- Kč. 
pí Pecháčková - tento úvěr je úročen patnácti procenty. 
PhMr. Novák - jaká je předpokládaná výška dividend v příštím roce? 
ing. Šašek - dividendy budou malé, protože společnosti budou získané finance investovat. 
pí Ettelová - již před dvěma lety bylo rozhodnuto, že akcie se prodají. Nyní je k tomu vhodná 
příležitost i proto, že získané finance se využijí k likvidaci jednoho z úvěrů. 
ing. Toman - města v našem okolí již akcie prodala, a to vesměs za nižší ceny. 
ing. Zima - našich 1295 akcií nemá žádný vliv na rozhodování valné hromady akciové 
společnosti. 

 
Usnesení MZ č. 74 /98 
Městské zastupitelstvo schvaluje uzavření příslušných smluv na prodej 1295 ks akcií 
Východočeská plynárenská, a.s. společnosti G.D.F. International, se sídlem v Paříži, 
Francie a pověřuje starostu k podpisu těchto smluv.  
Hlasování:  
10:1:0 

 
Usnesení MZ č.  75/98 
MZ určuje použití výnosu z prodeje akcií Východočeské plynárenské, a. s., na krytí 
závazku města k úvěru č. 578-0158-96 u České spořitelny, Rychnov nad Kněžnou, jako 
jednorázovou splátku. 
Hlasování:  
10:1:0 

 
 
2.2 Schválení přijetí krátkodobého provozního úvěru 

Tento bod uvedla paní Pecháčková.  V současnosti  se dokončuje výstavba 
čistírny odpadních vod a kanalizace. Už dříve se jednalo o tom, že si město 
Králíky otevře krátkodobý úvěr do doby, než získá chybějících deset procent 
dotace, které si pozdržel Státní fond životního prostředí, než proběhne zkušební 
provoz ČOV.  

 
Usnesení MZ č. 76 /98 
MZ schvaluje přijetí krátkodobého provozního úvěru na ukončení akce Výstavba a 
rekonstrukce kanalizace etapa I a II a výstavba ČOV ve výši 2 500 000,- (2 415 800,- Kč) 
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a schvaluje ručení na tento úvěr budoucími příjmy města, tj. příjmem dotace ze 
Státního fondu životního prostředí ČR. 
Hlasování:  
11:0:0 

 
     Pan Strnad pozval všechny přítomné na koncert Václava Hudečka, který se uskuteční  

12. 9. 1998 u příležitosti Dne památek. 
 

     Ing. Zima poděkoval všem za účast na mimořádném zasedání MZ.    
 
 
 

 Zapsala Michaela Vacková 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
ing. Danielová  ................................................ 
 
p. Krabec  ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton ZIMA     Ivana PROCHÁZKOVÁ 
     starosta          zástupce starosty  
 
 
 
 


