
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 04 
Městského zastupitelstva 

ze dne 20. 4. 1998 
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing. Danielová, PhMr. Novák, 

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

 
Omluven:   p. Beran, ing. Tóth 
 
Neomluven:  ing. Barták  
Hosté:    p. Kacálek, P. Jungvirt,   
 
Za MěÚ:   ing. Toman, p. Dobrohruška, pí Pecháčková  

 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu. 
02. Zprávy z jednání MR. 
03. Hlavní jednání 

3.1  Majetkové operace 
3.2 Schválení vyhlášky o částečné úhradě neinvestičních nákladů MŠ a  ŠD  
3.3 Schválení vyhlášky o místních poplatcích za provozovaný výherní hrací přístroj 
3.4  Vstup města do Euroregionu Glacensis 
3.5 Schválení finančních  příspěvků  organizacím pracujícím s mládeží 

 04. Vstupy poslanců 
 

 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou ing. Danielová a Mgr. Berková. 
 

Zasedání zahájil ing. Zima.  Paní Procházková navrhla zařadit do jednání za bod 3.4  
bod 3.5  Schválení finančních  příspěvků  organizacím pracujícím s mládeží. 

 S navrženým programem včetně doplněného bodu všichni přítomní souhlasili.  
 
 
02. Zprávy z jednání městské rady 

S vybranými body z jednání Městské rady seznámil přítomné ing. Toman. 
 

 
03. Hlavní jednání 

3.1 Majetkové operace 
Materiály k tomuto bodu programu předkládal ing. Toman. 
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3.1.1 Záměr směny pozemku mezi Městem Králíky a panem Jiřím Svítkem, Vl. Vančury 713, 
Králíky   
Na základě rozhodnutí MR proběhlo jednání s panem Jiřím Svítkem, který je 
vlastníkem p. p. č. 23/1 v k. ú. Králíky, ze které mají být vyděleny pozemky ke stavbě 
rodinných domků. Na základě jednání pan Svítek učinil písemnou nabídku, že část 
pozemku p.č.  23/1 nabízí směnit se zahradou p. p. č. 1046/94, kterou užívá na základě 
nájemní smlouvy, a zbytek nabízí k prodeji za cenu 50,-Kč/m2. 
Podle snímku  pozemkové mapy má parcela označená č. 33  výměru 7039 m2. Zahrada 
p. p. č. 1046/94 je o výměře 314 m2, prodejní cena 70,- Kč/m2. 
Na základě rozhodnutí MR je doporučeno uzavřít s panem Jiřím Svítkem smlouvu o 
budoucí směnné smlouvě s platností do konce roku 1999 s tím, že město Králíky uhradí 
rozdíl ve výše uvedených hodnotách nemovitostí. 

 
Z diskuze: 
pí Ettelová -  vyjádřila obavu, aby  nedošlo pouze ke směně části pozemku a možnost koupě 
zbývající části aby nebyla zrušena. 
ing. Zima - při směně navrhlo město konkrétní část pozemku, o který má zájem a který je 
vhodný ke stavbě rodinných domků.  Zadní hrana pozemku při směně bude určena tak, aby 
byla dodržena stavební čára. 
ing. Toman - panu Svítkovi jsme navrhli určitý pás pozemku, o který máme zájem, ale on na 
to nepřistoupil. 
ing. Šašek - pozemek pana Svítka je rozdělen ulicí. Pan Svítek chce prodat tento pozemek 
vcelku, kdežto město stojí pouze o určitou část tohoto pozemku. 
 
Usnesení MZ č.  27/98 
MZ souhlasí se záměrem směny pozemků  p. p. č. 1046/94 v k. ú. Králíky, který je v 
majetku Města Králíky, za pozemek p. p. č. 33 v k. ú. Králíky  v majetku pana Jiřího 
Svítka, Králíky, Vl. Vančury  713.  MZ podmiňuje tento  záměr  prodejem pozemku p. 
p. č. 33 odděleného podle geometrického plánu, aby  pozemek vyhovoval stavbě 
rodinných domků. 
Hlasování: 
12:0:0. 

 
3.1.2  O koupi pozemku p. p. č. 62/7 v k. ú. Králíky požádal pan Zdeněk Mikula, 

Luční 373, Králíky. Pozemek je zbytkovou parcelou mezi zahradou žadatele a 
parcelami určenými k výstavbě nových rodinných domů v ulici Kosmonautů. 
Žadatel v současné době pozemek fyzicky užívá. Odbor VTSM souhlasí s 
prodejem bez připomínek. 

 
Z diskuze: 
PhMr. Novák - jaký je rozměr tohoto pozemku? 
ing. Toman - jedná se o zbytkový pozemek o rozloze 113 m2.  

 
Usnesení MZ č.  28/ 98 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 62/7 v k. ú. Králíky. 
Hlasování: 
12:0:0. 
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3.1.3  O koupi pozemku p. p. č. 458 v k. ú. Červený Potok požádal pan Roman Adam, 
bytem Jana Zajíce 12, Šumperk. Jedná se o zbytkový pozemek a okolní 
pozemky jsou již ve vlastnictví fyzické osoby. Odbor VTSM souhlasí s 
prodejem bez připomínek. MR souhlasila s cenou 10,- Kč/m2. 

 
Usnesení MZ č.   29/98 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 458 v k. ú. Červený Potok. 
Hlasování: 
12:0:0. 

 
3.1.4  O koupi pozemku st. p. č. 1182 v k. ú. Králíky požádal Český rybářský svaz 

Králíky. Jedná se o pozemek pod garáží, která  je ve vlastnictví ČRS. Odbor 
VTSM souhlasí s prodejem bez připomínek. 

 
Z diskuze: 
 ing. Zima - jak se naloží s ostatními pozemky pod těmito garážemi? 
 ing. Toman -  podobně jako s tímto pozemkem, dojde k jejich odkoupení. 

 
 

Usnesení MZ č. 30/98 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku st. p. č. 1182 v k. ú. Králíky. 
Hlasování: 
12:0:0. 

 
V další části Majetkových operací byl projednán prodej bytových domů podle zákona  č. 
72/1994 Sb. 

  
3.1.5  Bytový dům čp. 654 se st. p. č. 779, Hřbitovní ulice, Králíky 

V domě jsou 4 bytové jednotky 2 + 1 II. kategorie. Připomínky nájemníků byly 
zodpovězeny  dne 2. 4. 1998 na jednání komise, kterou ustavila MR.  O koupi 
bytů dle zákona č. 72/1994 Sb. projevili zájem všichni stávající nájemníci 
(Miltákovi, pí Kašparová, pí Mišurcová, p. Rentka). 

 
Z diskuze: 
ing. Zima - znají stávající nájemníci orientační cenu bytů a pozemku? 
ing. Toman - byli s ní seznámeni, byty koupit chtějí. 
ing. Zima - jelikož je město minoritním vlastníkem tohoto domu, je vhodné byty rozprodat. 
ing. Toman - pozemek pod domem bude prodán podílově. Jelikož je stavební parcela větší 
než zastavěná plocha, je nutno prodej pozemku jednotlivým nájemníkům  ve smlouvě přesně 
formulovat.  
p. Jungvirt - v případě takovéhoto prodeje bytů koupí jednotliví nájemníci svůj byt a podíl 
ostatních společných částí domu ( např. část obvodového zdiva, střechy). 
pí Ettelová - doporučila prodat tento dům co nejdříve, neboť zájem o koupi jednotlivých bytů 
projevili všichni nájemníci, což je ideální stav. 
p. Krabec - zajímal  se,  zda   odkoupení jednotlivých bytů nájemníky je možné i v jiných 
domech.  
ing. Zima - ano. Tito nájemníci měli být do konce března osloveni, ale protože majetkový 
odbor není v současné době plně obsazen, došlo ke zdržení. 
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PhMr. Novák - byly vzneseny nějaké připomínky občanů k prodeji bytových domů, jak je 
uvedeno v programu dnešního jednání? 
ing. Toman - ano, ale komise je všechny zodpověděla. 
 
Usnesení MZ č.  31/98 
MZ souhlasí s prodejem jednotlivých bytů bytového domu čp. 654 se st. p. č. 779 
stávajícím nájemníkům  podle zákona č. 72/1994 Sb.  
Hlasování: 
12:0:0. 

 
3.1.6 Bytový dům čp. 397 se st. p. č. 536 v ulici U Zastávky  

V domě jsou dvě bytové jednotky - 2+1 I. kategorie a 3+1 II. kategorie. 
Připomínky nájemníků byly odpovězeny  dne 2. 4. 1998 na jednání komise.  
Stávající nájemníci projevili zájem o zaslání nabídky na prodej bytu dle zákona 
č. 72/1994 Sb. Současnými nájemníky jsou manželé Peškovi a manželé 
Prausovi. 

Z diskuze: 
p. Strnad - je už známé konečné rozhodnutí pana Prause?  Ten vyjádřil žádost o poskytnutí 
doby na  rozhodnutí, zda byt koupí.  
ing. Zima - ke koupi bytů v domě se musí vyjádřit všichni nájemníci. Navrhl připravit 
prohlášení vlastníka a byty oficiálně ke koupi nabídnout. 

 
3.1.7 Bytový dům čp. 398 se st. p. č. 537 v ulici U Zastávky  
V domě jsou dvě bytové jednotky 3+1 II. kategorie. Připomínky nájemníků byly 
zodpovězeny dne 2. 4. 1998  na jednání komise. Stávající nájemníci projevili zájem o 
zaslání nabídky na prodej bytu dle zákona č. 72/1994 Sb. Současnými nájemníky jsou 
manželé Pišlovi a Kempfovi. 

 
3.1.8 Bytový dům čp. 399 se st. p. č. 538 v ulici U Zastávky  
V domě jsou dvě bytové jednotky 3+1 II. kategorie. Na jednání komise dne 2. 4. 1998 
se nájemníci dohodli, že předloží písemně připomínky týkající se ceny domu a 
technického stavu domu (tj. návrh na snížení ceny vzhledem k  budoucím nutným 
úpravám) Městskému zastupitelstvu Králíky. Stávající nájemníci manželé Krejčovi a 
Prokopovi  projevili zájem o zaslání nabídky na prodej bytu podle zákona č. 72/1994 
Sb.  

 
Z diskuze: 
p. Strnad - kdo se o dům v minulosti staral, je rád, že ho nyní může za nabídnutou cenu 
odkoupit. Kdo se však o něj nestaral, volá nyní po snížení ceny vzhledem k budoucím 
opravám, které bude dům vyžadovat. 
p. Jungvirt - MZ schválilo, že se na domech určených k prodeji nájemníkům nebudou dělat 
žádné finančně nákladné opravy, aby se tím nezvýšila cena domů a bytů, Jimex se tímto 
rozhodnutím tedy řídil.  
pí Ettelová - nájemníci by měli vzít v úvahu, že domy jsou nabízeny k prodeji nyní, v tomto 
stavu a za tuto cenu. Je jejich rozhodnutím, zda  dům koupí, či nikoli. 
 
Usnesení MZ č. 32 /98 
MZ schvaluje prodej jednotlivých bytů podle zákona č. 72/1994 Sb v těchto bytových 
domech: 
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ul. Hřbitovní          čp. 654                    4 byty   2+1 
ul. U Zastávky       čp. 397                    2 byty   3+1, 2+1 
ul. U Zastávky       čp. 398                    2 byty   3+1 
ul. U Zastávky       čp. 399                    2 byty  3+1 
 
Hlasování: 
12:0:0 
 
Ing. Zima navrhl  projednat nyní za  přítomnosti zástupce firmy Jimex p. Jungvirta   záležitost 
týkající se možného prodloužení právního vztahu mezi Městem Králíky a firmou Jimex o 
správě bytového fondu Města Králíky. Město má zájem o to, aby  vznikla instituce pečující o 
obecní majetek (správa bytů, ČOV atd.). V loňském roce a v prvním čtvrtletí tohoto roku se  
nepodařilo strukturu této  organizace připravit. Na přelomu roku vystoupila MR s návrhem, 
že smlouva s Jimexem, která vypršela k 31. 3. 1998, bude prodloužena do konce roku 1998. 
Toto opatření nevychází z nespokojenosti při spolupráci s Jimexem, ale je projevem snahy 
zefektivnit péči o bytový fond a soustředit jednotlivé činnosti tak, aby se staly levnějšími. 
Jimex s návrhem nesouhlasí. Smlouva na tak krátkou dobu (tj. do konce roku 1998) je pro ně 
nepřijatelná, neboť pro tak krátký časový úsek nelze plánovat obchodní ani dodavatelskou 
činnost.  Ukončení spolupráce v roce 1998 přinese také nevýhody novému MZ, poněvadž to 
nebude mít dostatek času řešit tyto problémy, budou před ním stát problémy jiné (rozpočet 
města na následující rok atd.). 
    Město Králíky chtělo problém správy domů vyřešit ještě před budoucími komunálními 
volbami do MZ,  hledá řešení,  které bude levnější. 
      Pro Jimex je přiměřená doba spolupráce dva roky, proto se navrhuje kompromisní  
řešení  -tj. prodloužit smlouvu  do konce roku 1999. Vedle této možnosti stojí ještě možnost  
smlouvu neprodlužovat, přičemž péči o bytový fond by převzal  Městský úřad,  kompetence 
by se rozdělily mezi jednotlivé odbory. 

20. 4. 1998  proběhlo jednání s Jimexem. Ten by souhlasil s případným prodloužením 
smlouvy do konce roku 1999. Jimex dále informoval o návrhu při řešení situace v tepelném 
hospodářství.  Při vzniku společné instituce v péči o tepelné hospodářství by došlo k úsporám 
za teplo, výstavba kotelen by byla možná úvěrovou formou bez zapojení  rozpočtu města. 
 
Z diskuze: 
ing. Šašek - navrhl řešit smlouvu s Jimexem jako smlouvu na dobu neurčitou s oboustrannou 
roční výpovědní lhůtou. 
pí Ettelová - jak vysoké jsou poplatky města Jimexu za péči o správu bytového fondu? 
ing. Zima - Jimex předloží městu text nové smlouvy včetně cen, poté se k ní město vyjádří. 
p. Jungvirt - první tři roky spolupráce byly poplatky stále ve stejné výši. Loni došlo k 
mírnému navýšení poplatků z důvodů inflace. 
ing. Zima - poplatek Jimexu se nám zdá vyšší, než kdyby o bytový fond pečovalo město 
samo. 
p. Krabec - jaký je tento poplatek konkrétně? 
p. Jungvirt - 100,-- Kč bez daně. 
p. Strnad - vypoví-li město smlouvu  s Jimexem hned, bude schopno jeho činnost nahradit? 
ing. Zima- ano, ale s těžkostmi. 
ing. Šašek - je zde možnost, aby město přijalo do pracovního poměru lidi pracující v Jimexu. 
ing. Zima - v případě, že město péči o bytový fond převezme, musely by se příslušné 
kompetence rozdělit mezi VTSM, majetkový odbor, finanční odbor. Soubor potřebných dat je 
majetkem města, ovšem programové vybavení  by muselo být zřejmě odkoupeno. 
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p. Strnad - jelikož město není na tuto variantu 100% připraveno, bylo by vhodnější 
spolupracovat alespoň po určitou dobu s Jimexem a na možnost správy bytového fondu 
městem se řádně připravit.  
ing. Zima - smlouva uzavřená s Jimexem už skončila, proto se nyní musí rozhodnout o další 
správě bytového fondu. V současné době dochází ke změnám ve struktuře  bytového fondu a 
jeho správy.  Stále více bytů je prodáváno, narůstá naopak obchodní činnost, kterou z velké 
části zajišťuje  stejně město. 
PhMr. Novák - byli by schopni stávající pracovníci úřadu činnost Jimexu nahradit? 
ing. Toman - v současné době je nutné přijmout vedoucího majetkového odboru. Pracovníci 
by činnost Jimexu zřejmě zastali. 
pí Procházková - pokud by správa bytového fondu byla rozdělena na  tři pracoviště MÚ, 
bylo by to komplikované pro nájemníka. Lepším řešením by bylo  jedno pracoviště zajišťující  
všechny potřebné funkce. 
p. Krabec - bylo by  vhodné přesně rozpracovat, jaké finanční náklady spotřebuje Jimex, co 
zvládá město lépe atd. 
ing. Zima - bohužel ale nemáme s čím tyto údaje porovnat. 
PhMr. Novák - vyslovil se, že současní pracovníci by novou situaci zřejmě nezvládli. 
Lepším řešením je řádně se na tuto alternativu připravit. 
 
Ing. Zima  navrhl orientační hlasování o následujícím návrhu: 
 
Město Králíky  bude pokračovat ve spolupráci s Jimexem.  
Hlasování: 
 7 přítomných pro  (tj. většina přítomných) 
 
Ing. Zima  předložil  dvě možnosti, jak formulovat  prodloužení smlouvy s Jimexem:  
 
1. Smlouva mezi Městem Králíky  a Jimexem o správě bytového fondu Města Králíky bude 

prodloužena   na dobu neurčitou s oboustrannou výpovědní lhůtou jeden rok. 
Hlasování: 
4 pro 
 
2. Smlouva mezi Městem Králíky a Jimexem o správě bytového fondu Města Králíky bude 

prodloužena  na dobu určitou do 31. 12.1999. 
Hlasování:  
8 pro 
 
Usnesení MZ č. 33/98 
MZ schvaluje o prodloužení smlouvy mezi Městem Králíky a realitní kanceláří  Jimex, 
Rychnov nad Kněžnou  o správě bytového fondu Města Králíky na dobu určitou  do 31. 
12. 1999. 
Hlasování: 
(viz bod ad 2) 

 
3.1.9 Prodej objektu bývalé MŠ v Dolních Boříkovicích 

 
Majetkový odbor dne 17. 4. 1998 ukončil příjem žádostí o koupi bývalé MŠ v Dolních 
Boříkovicích. Celkem se přihlásilo osm zájemců. Znalecký posudek byl vypracován, cena 
nemovitosti byla  odhadnuta na 470 950,- Kč. 
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Zájemci:  
    Realitní kancelář z Brna                           k trvalému bydlení 

              Jiří Bednář, Mladá Boleslav                    v budoucnu k trvalému bydlení  
              ing. Vladimír Němec, Brno                     k rekreačním účelům 
              Marian Navrátil, Dolní Boříkovice 188   k trvalému bydlení 
              Pavel Revús, Králíky 281                        k trvalému bydlení 
              Zdeněk Fišer, Dolní Lipka 24                  k trvalému bydlení 
              Miroslav Šťuka, Podlesí 141                    k trvalému bydlení 
              ing. Jan Kovář, Červená Voda 3              k trvalému bydlení. 
 

Z diskuze: 
ing. Zima - jakým způsobem přistoupíme k prodeji, kterým hlediskům budeme dávat 
přednost? 
pí Ettelová - navrhla určit vítěze podle toho, kdo nabídne větší finanční částku. 
PhMr. Novák - přiklonil se k hledisku  vybírat pouze z těch, kteří zde chtějí bydlet trvale. 
p. Krabec - navrhl kombinaci obojího způsobu, tedy určit ty, kteří zde chtějí bydlet trvale, a  
z nich vybrat toho, kdo nabídne větší  finanční částku. 
ing. Toman - upozornil, že někteří zájemci uvedli, že by objekt použili k trvalému bydlení  
v budoucnu. 
p. Strnad - navrhl takové zájemce vyloučit. 
ing. Zima - bylo by vhodné přitáhnout do našeho regionu nové občany. 
PhMr. Novák - další možností je vítěze ze zájemců losovat. 
pí Ettelová - stáhla svůj návrh, přiklonila se k návrhu p. Krabce. 
p. Strnad - uvedl další možnost - dát přednost tomu, kdo zde chce trvale bydlet a je odjinud. 
ing. Zima - dal  hlasovat o následujícím návrhu: 
Přednost dostanou ti zájemci, kteří hodlají objekt použít k trvalému bydlení v co nejkratší 
době.   
Hlasování: 
12:0:0 
 
Podle předcházejícího hlasování MZ   byli ze seznamu zájemců vyřazeni  Jiří Bednář z Mladé 
Boleslavi a ing. Vladimír Němec z Brna. 
 
ing. Šašek - upozornil, že Marian Navrátil bydlí v bývalé škole v Dolních Boříkovicích. 
Tento objekt je majetkem Tesly, která ho hodlá prodat. Jeho cena však bude velmi vysoká. 
 
Proběhlo orientační hlasování o dvou návrzích:  
1. Přednost dostane ten zájemce, který nabídne nejvyšší částku - 6 členů MZ  souhlasilo. 
2. Přednost bude určena výběrem - 5 členů MZ souhlasilo. 
 
ing. Zima - byl záměr prodeje zveřejněn? 
ing. Toman - ano, byl. 
p. Ryba - dávat přednost tomu, kdo může nabídnout vyšší částku, není spravedlivá. Nejsou to 
stejné podmínky pro všechny zájemce. 
pí Ettelová - objekt je v majetku města, které potřebuje finance. Proto je vhodné prodat 
nemovitost co nejlépe, tedy za nejvyšší nabídnutou částku. 
ing. Zima - prodej domu není sociální, ale obchodní operace. 
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p. Krabec - z množství přihlášek je vidět, že  po objektu  je velká poptávka. Dům je 
zachovalý, proto by měl být řádně zhodnocen. 
pí Ettelová - necítí jako nespravedlivé zohledňovat ty, kteří nabídnou více. Upozornila na 
odpovědnost vůči městskému majetku. 
p. Ryba - vyplatí se městu získat například o 10.000,- Kč více, když pro druhého zájemce je 
otázka bydlení naléhavější? Rozdíl např. 200.000,- Kč  je ale už pro město významnou 
částkou. 
ing. Danielová - město peníze potřebuje, proto bychom je měli získat. 
ing. Toman - připomněl, že po prvním zveřejnění záměru prodeje se přihlásili jen dva 
zájemci - chataři, až po druhém zveřejnění stoupl zájem  lidí shánějících trvalé bydlení a ti 
jsou nyní preferováni. 
 
Usnesení MZ č. 34/98 
MZ schvaluje záměr prodeje domu čp. 189 v k. ú. Dolní Boříkovice a to tomu zájemci, 
který bude objekt používat k trvalému bydlení a který zároveň nabídne nejvyšší částku 
za tuto nemovitost. 
Hlasování:  
9 členů MZ souhlasilo 
 
ing. Zima - šesti vybraným zájemcům zašleme toto usnesení, dvěma vyřazeným pak 
poděkování za účast. Návrhy částky nabízené za objekt musí zájemci doručit  v obálce 
Městské radě, kterou pověřilo MZ výběrem. 
p. Krabec - vyjádřil obavu, že realitní kancelář účastnící se tohoto řízení lehce opatří  
nějakého klienta s dostatečným finančním obnosem, čímž vyřadí ostatní účastníky řízení. 
ing. Zima - i realitní kancelář bude upozorněna, že objekt musí být používán k trvalému 
bydlení. 

 
3.2 Schválení vyhlášky č. 14 o částečné úhradě neinvestičních nákladů MŠ a školních 

družin  
S tímto bodem seznámil přítomné p. Dobrohruška. 

Tato vyhláška byla schválena  Městskou radou 28. 4. 1997 s účinností od 1. 9. 1997. Okresní 
úřad poslal návrh na její zrušení, protože  tato vyhláška nemůže být schválena Městskou 
radou, ale  Městským zastupitelstvem. Vyhláška byla v tomto směru opravena a nyní se 
předkládá MZ ke schválení. Došlo k drobným změnám - změnily se např. výpočty  sociální 
potřebnosti rodiny podle současného platného zákona.  
 
p. Krabec - jaké jsou částky placené za pobyt dítěte v MŠ? 
ing. Toman - stravné činí  asi 17,- Kč  za  den,    za pobyt se platí 5,- Kč za den.   
ing. Zima - doporučil škrtnout v článku 4 , odst. 1 spojení „v měsíci“, aby došlo ke 
sjednocení se zněním článku 3, odst. 1. 
p. Krabec - navrhl do článku 3 odst. 1 vložit za slova „ve školském zařízení“  slova „a to“. 
 
Usnesení MZ č.35/98 
MZ schvaluje vyhlášku č. 14 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů  
mateřských škol a školních družin. 
Hlasování: 
11:0:0. 
(V době hlasování byl p. Strnad mimo zasedací místnost). 
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3.3 Schválení vyhlášky č. 16  o místních poplatcích za provozovaný výherní hrací 

přístroj 
 
 Tento bod uvedl pan Dobrohruška.  

Tato vyhláška je vyhláškou novou. Dříve se z výherních hracích přístrojů platil pouze správní 
poplatek. Tato vyhláška byla předem konzultována s Okresním úřadem.  
 
Z diskuze: 
ing. Zima - upozornil, že králičtí provozovatelé výherních hracích přístrojů už pro letošní rok 
poplatek uhradili. 
p. Dobrohruška - tito provozovatelé  v prosinci 1997 využili zákonné možnosti a předplatili 
poplatek na polovinu roku 1998, tato vyhláška se jich tedy dotkne až ve druhé polovině roku 
1998. 
pí Procházková - v článku 5 Sazby poplatku je navrhována  jiná výše poplatku v Králíkách a 
jiná výše poplatku v integrovaných obcích. Vyzvala MZ k diskuzi, zda je vhodné tyto 
poplatky diferencovat, nebo ne? 
p. Dobrohruška - výherní hrací přístroje v integrovaných obcích téměř vymizely, protože 
vymizeli i jejich provozovatelé (např. Campanula Jeseník). V současné době je jeden VHP na 
vlakovém nádraží v Dolní Lipce. 
ing. Zima - osobně nemá zájem o to, aby byly VHP v Králíkách provozovány. Měly by být 
pouze v hernách k tomu určených, kam může mládež až od 18 let a kde je přesný herní řád. 
pí Procházková -  z tisku má informace, že se v Parlamentu jedná  o návrhu novely zákona, 
ve kterém by  byly poplatky za provozování VHP opět sníženy. 
ing. Zima - ano, jedná se o tom. 
pí Procházková - město by podle novely mohlo  regulovat, kde výherní hrací přístroje budou 
a kde ne. 
PhMr. Novák - v článku 3  je jako poplatník uvedena právnická osoba, proč ne  také osoba 
fyzická? 
p. Dobrohruška - na provozování VHP je nutná licence, která se uděluje pouze právnickým 
osobám. 
p. Jungvirt - vlastníkem a provozovatelem je právnická osoba, která skládá kauci 1.000.000,- 
Kč, aby nedošlo ke zneužití. 
pí Procházková - například v Žamberku je tento poplatek 8.000,- Kč za čtvrtletí, v Červené 
Vodě 10.000,-Kč za čtvrtletí. 
p. Dobrohruška - v okolí se pohybuje zhruba do výše 15.000,-Kč. 
pí Procházková - podala návrh sjednotit poplatek v Králíkách i v integrovaných obcích na 
výši 9.000,-Kč. 
ing. Danielová - jaká je výše předplaceného správního poplatku za provozování VHP? 
p. Dobrohruška - je to 8.000,-- Kč za čtvrtletí, polovina této částky je určena finančnímu 
úřadu, polovina městu. 
Ing. Zima  dal hlasovat o těchto dvou návrzích: 
1. poplatek za provozování VHP v Králíkách bude 9.000,- Kč za čtvrtletí, za provozování 

VHP v integrovaných obcích 6.000,- Kč za čtvrtletí. 
Hlasování: 
6 členů MZ pro  
2. poplatek za provozování VHP v Králíkách i v integrovaných obcích bude ve výši 9.000,- 
Kč. 
Hlasování: 
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6 členů MZ pro 
Vzhledem k tomu, že se ani k jednomu návrhu nepřiklonila většina členů MZ, dal ing. Zima 
návrh na revokování hlasování, s čímž všichni členové MZ souhlasili. 
 
1. poplatek za provozovaný VHP v Králíkách bude 9.000,- Kč za čtvrtletí, za provozování 

VHP v integrovaných obcích 6.000,- Kč za čtvrtletí.  
Hlasování. 
7 členů MZ pro 
 
2. Poplatek za provozování VHP v Králíkách i v integrovaných obcích bude ve výši 9.000,- 

Kč. 
Hlasování: 
5 členů MZ pro  
 
Opět se ani k jednomu návrhu nepřiklonila většina členů MZ.  
 
pí Procházková - navrhla, aby se  do diskuze členů MZ mohl zapojit i  p.Kacálek z Dolní 
Lipky.  
Všichni s návrhem souhlasili.   
p. Kacálek - uvedl, že vidí neplnoletou mládež z učiliště, která  hraje na automatu v 
restauraci  na nádraží. 0sobně se přiklání k variantě stejné výše poplatků v Králíkách i v 
integrovaných obcích. 
ing. Zima - navrhl, aby proběhlo  dohodovací řízení nebo odložení schválení této vyhlášky na 
příští zasedání MZ. S návrhem na dohodovací řízení souhlasilo 11 členů MZ. 
 
Po krátkém dohodovacím řízení bylo hlasování opakováno. 
Poplatek za provozovaný VHP v Králíkách i v integrovaných obcích bude ve výši 9.000,-Kč 
za čtvrtletí .  
Hlasování: 
12 členů MZ pro 
 
Usnesení MZ č. 36/98 
MZ schvaluje vyhlášku č. 16 o místních poplatcích za provozovaný hrací přístroj. 
Hlasování: 
12:0:0 
 

3.4 Vstup města do Euroregionu Glacensis 
 
     S historií a dosavadní činností  Euroregionu Glacensis seznámila přítomné paní 

Procházková.  Domnívá se, že by bylo dobré, kdyby se do Euroregionu  Králíky zapojily. 
Členský poplatek za jednoho obyvatele je 1,50 Kč. I když  tato částka není v rozpočtu města 
na tento rok, neměla by to být překážka vstupu. 
Na podzim roku 1995 se starostové příhraničních měst na česko-polské hranici domluvili na 
založení zájmového sdružení právnických osob „Regionální sdružení pro spolupráci 
Pomezí Čech, Moravy a Kladska“ a to bylo zaregistrováno v únoru 1996. 
Předmětem činnosti tohoto sdružení je mimo jiné: spolupráce v oblasti hospodářství a 
obchodu, zlepšování životního prostředí, výstavba infrastruktur přesahujících státní hranice, 
rozvoj turistiky, zřizování nových hraničních přechodů, spolupráce v oblasti školství, kultury 
a sportu. 
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Ke 30. říjnu 1997 se do práce sdružení zapojilo celkem 31 měst a obcí s asi 260000 obyvateli 
– např. Bartošovice v Orl.horách, Červený Kostelec, Dobruška, Hradec Králové, Jablonnné 
nad Orlicí, Letohrad, Náchod, Opočno, Pec pod Sněžkou, Rychnov nad Kněžnou, Staré Město 
pod Sněžníkem, Šumperk, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žamberk  
Obdobná organizace pracuje i na polské straně - jmenuje se Sdružení obcí Kladské oblasti. 
V současné době je tvořena 17 obcemi – např.Kladsko, Polonica Zdroj, Kudowa Zdroj, 
Dusniki Zdroj, Ladek Zdroj, Meidzylesie, Bystrica Klodzka – členská základna je asi 350000 
obyvatel. 
 
Tato dvě sdružení uzavřela 5. prosince 1996 Smlouvu o vytvoření česko-polského 
„Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis“(tj. v překladu 
Euroregion Kladsko). Euroregion nemá právní subjektivitu, je dobrovolným svazkem těchto 
dvou sdružení. 
Byla tak završena téměř pětiletá etapa činnosti směřující k rozvoji české-polské spolupráce 
v příhraničním regionu. Potřebu vytvoření prostoru pro vzájemnou činnost si komunální 
politici po obou stranách hranice uvědomovali sice již na začátku 90. let, ale spolupráce byla 
pomalá a spíše nahodilá. Vznik Euroregionu je významnou událostí. Některé konkrétní akce 
se již uskutečnily – např.pod patronátem Euroregionu proběhl na podzim r.1997 na obou 
stranách hranice 1. varhanní festival, vznikají pracovní skupiny pro řešení konkrétních 
problémových oblastí, sekretariát Euroregionu byl pověřen činností sekretariátu programu 
Evropské unie Phare – Credo pro česko-polskou hraniční oblast, do zkušebního kola bylo 
předloženo 14 společných projektů. Trvalým úkolem je překonávání předsudků a bariér 
z minulého období.  
 
Sídlem Euroregionu Glacensis v ČR je Rychnov nad Kněžnou a Kladsko v Polské republice.  
Euroregion působí na území příhraničních okresů ČR – Trutnov, Náchod, Rychnov a.K., Ústí 
n.O., Šumperk, Jeseník a Hradec Králové a  na  území Dolního Slezska v Polské republice.  
 
Orgány Euroregionu jsou: 
- Rada Euroregionu -  nejvyšší orgán, má 6 členů, 3 z ČR, 3 z PR, na 1 rok  volí ze svého 

středu předsedu 
- Sekretariát Euroregionu – výkonný orgán , v němž pracují 2 sekretáři,zajišťující 

administrativní činnost 
- Revizní komise – kontrolní orgán Euroregionu 
- Pracovní skupiny – vypracovávají návrhy společných projektů 
 
Základní informace o tom, co je to program PHARE 
Je to program EU podporující rozvoj regionů, jeho cílem je pomoci zemím střední a východní 
Evropy, aby se mohly připojit k hlavnímu proudu rozvoje Evropy a připravit se na své 
budoucí členství v EU. 
Přes Program Phare poskytuje finanční granty pro transformaci hospodářství a posilování 
demokracie do takového stadia, ve kterém jsou tyto země schopny přijmout závazky plynoucí 
z členství v EU. 
 
Program Phare- CREDO podporuje přeshraniční spolupráci – se zaměřením především na 
projekty neinvestiční – např. studijní pobyty, semináře, zpracování studií, kulturní a sportovní 
akce, tisk vícejazyčných publikací, materiálů pro turistický ruch. apod. 
Koordinátorem sekretariátu programu CREDO  pro česko-polskou hraniční oblast je sekretář 
Euroregionu Glacensis. Pro dobré výsledky činnosti byl navržen Ministerstvem pro místní 
rozvoj jako trvalý sekretariát pro řádná kola programu CREDO. 
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V březnu proběhla dvoudenní konference Euroregionu Glacensis a ke značnému překvapení 
našich zástupců se polská strana ukázala jako daleko lépe připravená, je dál v přípravě 
konkrétních projektů, legislativy aj. 
 
Usnesení MZ č. 37/98 
MZ schvaluje vstup a členství Města Králíky v Regionálním sdružení pro spolupráci 
Pomezí Čech, Moravy a Kladska se sídlem v Rychnově nad Kněžnou. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
Z diskuze: 
ing. Zima - v nedávné době vznikalo velké množství různých  regionů, Euroregion Glacensis  
dosahuje dobrých výsledků. Uchází se o pomoc  EU z projektu Phare.  Tato skutečnost je 
nyní velice aktuální, a to i  v souvislosti  s chystaným projektem  rozvoje oblasti Králického 
Sněžníku. Králíky  jsou součástí Sdružení Orlice, které je také  členem tohoto regionu.  
pí Procházková - vstup Králík do Euroregionu bude mít velký význam v budoucnosti. 
ing. Zima - připomněl, že Králíky vystupují v přípravě projektu oblasti Králického  Sněžníku 
jako jeden z hlavních  subjektů. 

 
3.5 Schválení finančních příspěvků  organizacím pracujícím s mládeží 

 
     Bod uvedla paní Procházková. Městská rada schválila pro rok 1998 příspěvky (do 5.000, 
Kč) z rozpočtu organizacím pracujícím s dětmi a mládeží. Některým organizacím navrhuje 
pro rok 1998 příspěvky vyšší než 5.000,-Kč, jejichž schválení je už v kompetenci MZ. Jsou to 
následující:   

 
TJ Jiskra Králíky - oddíl ledního  hokeje      6.000,-- Kč 

                                 - oddíl kopané                6.000,-- Kč 
Autoklub Králíky                                                 6.000,-- Kč                           
Taneční oddělení ZUŠ  Králíky                 8.000,-- Kč  
ZŠ Moravská, Králíky  projekt Škola bez drog       6.000,-- Kč. 

 
 
Usnesení MZ č. 38/98 
MZ schvaluje poskytnutí finačních příspěvků podle výše uvedeného návrhu. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
Poznámka: 
Protože správní odbor MěÚ opomenul některým organizacím sdělit, že mají možnost ucházet se o příspěvek, 
budou jejich žádosti zahrnuty do dalšího kola, ve kterém bude MR o příspěvcích rozhodovat. 

 
Ing. Zima poskytl stručné informace o vývoji rozpočtu města za první čtvrtletí roku 1998. 
Hospodaření  s rozpočtem je velice přísně vedeno. Vedoucí jednotlivých odborů  musí  
veškeré výdaje konzultovat s vedoucí finančního oddělení. 
K 31. 3. 1998  činily  příjmy 15 150. 520,-Kč, což je 28,2 % ze schváleného rozpočtu. Výdaje 
činily  15 155. 910,- Kč, což je 27,3 % schváleného rozpočtu. Soulad je poměrně přesný. Je 
reálně pravděpodobné, že se příjmy budou naplňovat podle plánů. Nutné je sledovat příjmy z 
prodeje nemovitostí. Vývoj daňových příjmů je následující: 

 
                                                                          celková                          skutečnost  
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                                                                        plánovaná částka            k 31. 3. 1998  
 

- daně fyzických osob ze závislé činnosti            6 500.000, - Kč             1 264.000,  -Kč 
- daně fyzických osob ze samostatné činnosti     4 000.000, - Kč                     166.000, -Kč  
- daně právnických osob                                      4 126.000, - Kč                    736.000,  -Kč 
- daně za obce                                                      2 558.000,-  Kč               2 553.000,  -Kč 

 
 

Usnesení MZ č.    39/98 
MZ bere na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu města za I. čtvrtletí roku 1998. 
Hlasování: 
12:0:0. 

 
 

04. Vstupy poslanců 
ing. Danielová - reaguje na skutečnost, že nemocnice v Červené Vodě bude zrušena. 
Přístroje, které byly zakoupeny za finanční výpomoc  občanů, by mohly být prodány a 
získaná částka použita pro potřebu občanů. 
ing. Zima - nemocnice zůstane zachována jako zdravotní ústav, který tyto přístroje také budei 
nadále potřebovat. 
ing. Toman - existuje Nadace měst a obcí, která shromažďovala finance a která bude zřejmě 
fungovat nadále, protože zdravotnictví peníze potřebuje. 
ing. Zima -  výběrová komise zabývající se reorganizací zdravotnictví nedoporučila 
pojišťovnám uzavírat smlouvy s nemocnicí v Červené Vodě.  Nemocnice bude fungovat dál, 
ale Aeskulapem s.r.o.   musí být vypracovány projekty na jiné využití nemocnice.  Zmiňovaná 
zařízení pořízená z peněz občanů Aeskulap používal, ale nebyla  jejich majetkem. Výtěžek z 
nájmů různých zařízení je poskytován Aeskulapu. 
ing. Danielová - pochybuje, zda bude pacientům poskytována  stejná úroveň péče, neboť už v 
současné době někteří lékaři z nemocnice odcházejí. 
PhMr. Novák - přístroje v nemocnici už jsou morálně zastaralé, proto by z jejich prodeje 
žádná velká částka získána nebyla. 
ing. Danielová - v současné době disponuje nemocnice 30 doléčovacími lůžky. Bude tento 
počet zachován i po reorganizaci? 
pí Procházková - Aeskulap se přihlásil do dalšího kola výběrových řízení na dalších 60 lůžek 
následné péče.  
p. Langr - kritizoval TS. Ředitel p. Knettig přislíbil, že zajistí, aby do  kontejnerů 
připravených v minulých dnech na sběrných místech mohli odpad vozit jen občané, kteří již 
zaplatili částku za odvoz a likvidaci odpadu. Ve skutečnosti k žádným opatřením nedošlo, do 
kontejnerů odkládali odpad i neplatiči, jména zapisována nebyla.   
pí Procházková - před zahájením sběrných dvorů jsme se ústně  s p. Knettigem dohodli na 
postupu, který uvádí  pan Langr.  Bohužel TS vyvěsily na kontejner pouze letáček zakazující 
občanům, kteří se nezapojili do systému úhrady odkládat do kontejnerů odpad, což je 
naprosto naivní. Vlastní nedůsledností a neplnění dohod přišly TS o argumenty, které se daly 
použít při jednáních s občany, kteří nehodlají úhradu platit (zbývajících asi 15 % obyvatel). 
p. Strnad - když jsem tuto skutečnost v sobotu zjistil, snažil jsem se upozornit p. Knettiga, 
ale nebyl k zastižení.  
p. Jungvirt - TS přislíbily, že všichni občané, kteří úhradu řádně zaplatili, budou mít 
popelnici  do 15. 4. 1998 označenou samolepkou kvůli vývozu odpadu. Přestože  zaplatil, 
samolepku na popelnici  neobdržel. 
pí Ettelová - pro samolepku si někteří  občané zašli i osobně   na TS. 
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p. Langr -  občané žijící v  části Králík směrem k Hedeči požadují umístit zde telefonní 
automat. 
ing. Zima - zřizování telefonních automatů je věcí Telecomu. Pokud Telecom usoudil, že 
budka v této části města se mu finančně nevyplatí, tak ji sem nenainstaluje.  V tom případě by 
o zřízení budky muselo požádat město a muselo by instalaci uhradit. Nebylo by vhodným 
řešením umístit do obchodu pana Langra závěsný telefonní automat? 
p. Langr - zřízení takového automatu je pro něj finančně nákladné. 
ing. Zima - požádame Telecom, aby se k záležitosti vyjádřil. 
p. Hanák - upozornil na stálý problém znečišťování centra města psími výkaly. V současné 
době je v Králíkách velké množství volně pobíhajících psů. Pan Večeř by nebyl proti, kdyby 
se u ČOV zřídily klece pro psy. Zde by byli psi umístěni po přechodnou dobu, než si je 
vyzvedne majitel, který by zároveň musel zaplatit pokutu. 
ing. Zima - na zřízení psího útulku je potřeba licence, vyškolený personál, veterinář a 
dostatečné hygienické podmínky. 
pí Procházková - požádáme ing. Michaličkovou, aby zpracovala zprávu o tom, co vše by 
muselo být zajištěno, aby mohl být útulek zřízen. 
ing. Toman - je věcí občanské statečnosti, upozornit majitele psa, aby ho šel venčit jinam než 
do centra města. 
p. Strnad - existuje možnost  vybavit TS speciálním vysavačem na odklízení psích výkalů, 
jak je ve světě běžné. 
ing. Zima - kritizoval špatné uklízení a čištění silnic Technickými službami. 
p. Hanák - upozornil na bortící se zídku v ulici vedoucí z Velkého náměstí dolů  vedle 
prodejny knih. Je nutné včas ji opravit, aby nedošlo k úrazům. Dalším problémem je značný 
nepořádek vedle bývalé samoobsluhy  na Velkém náměstí. 
p. Strnad - navrhl udělat průjezd  z ulice Dlouhé až k ulici V Bytovkách. Po obou stranách 
by mohla být zřízena tržnice, v horní části pak schody, které by ji oddělovaly od Dlouhé ulice. 
ing. Zima - nesmí dojít k poškození sousedního soukromého objektu. Dům je podepřen 
trámem. 
ing. Šašek - velmi nepřehledná dopravní situace vzniká při vjezdu od garáží do ulice 
Hřbitovní. Vhodné by bylo označit silnice značkami. 
ing. Zima - jedná se o místní komunikace, proto problém budou řešit TS. 
ing. Šašek - ředitel bílé školy p. Stejskal žádá, zda by mohl být pozemek kolem sokolovny, 
kluziště a pod školou vyjmut ze zástavby, aby se mohl používat jako provizorní hřiště. 
ing. Zima - na tomto místě se nepočítá se zastavěním. 
pí Procházková -  za sokolovnou u frekventované zkratky vedoucí od nádraží k pumpě  je  
nepořádek, který je nutné uklidit. Obrací se na ing. Šaška, zda by toto mohl projednat s TJ 
Jiskra.  
p. Krabec - kdo je majitelem sokolovny? 
ing. Toman - Okresní úřad. 
p. Krabec - kdo je zodpovědný za bezpečnostní a hygienické podmínky  v sokolovně? 
ing. Toman - provozovatel, tedy TJ Jiskra Králíky. 
p. Krabec - uvedl, že  radiátory jsou nebezpečné, dětem hrozí úrazy. Dále se zajímal o situaci 
v Městském dvoře. 
ing. Zima - Městský dvůr je prodaný podle   smlouvy firmě, která je v propojení s dalšími 
kauzami. Město Králíky podalo trestní oznámení na pana Strapeka, který původně Městský 
dvůr od Města koupil, ale nezaplatil plnou částku. Podklady byly odevzdány paní ministryni 
Parkanové. Z jejího vyjádření vyplývá, že v celé kauze jsou ještě  případy, do kterých lze 
vstoupit  s předpokladem úspěchu. V současné době je Městský dvůr pronajatý, současní 
majitelé připravují  slavnostní otevření. 
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p. Krabec - jak se vyvíjí vztah s družebním městem Villmar? 
ing. Zima - občané z Villmaru města přijedou v červenci do České republiky. Mimo jiného si 
prohlédnou  Prahu, Hradec Králové a zavítají  i do Králík. 
Mgr. Berková - v jakém stadiu je jednání s policií kvůli zbouranému plotu u školy 5. května? 
pí Procházková -  po konzultaci s právním zástupcem JUDr. Mackem  navštívíme 21. 4. 
1998 s ing. Tomanem  JUDr. p. Skřepka a budeme s nim jednat o dalším postupu.  
PhMr. Novák - tlumočil dotaz občanů Boříkovic, kdy se bude pokračovat se stavbou cesty ke 
kostelu. 
ing. Zima  - výstavba cesty je zahrnuta v rozpočtu na tento rok, tedy se s ní počítá. 
pí Ettelová - objevily se nejasnosti ve výkladu vyhlášky zabývající se poplatkem za užívání 
veřejného prostranství a reklamy. U některých obchodů jsou postaveny stojany na kola. Podle 
MÚ se i na ně vztahuje  tento poplatek. Protože stojany slouží občanům, je tento poplatek  
nesmyslný. Před obchodem Kubešů jsou umístěny dva velké květináče, které údajně překáží 
občanům jdoucím po chodníku a MěÚ  navrhuje je odstranit.  
ing. Zima - umístění stojanů na kola na náměstí je v zájmu města. Město samo by mělo 
stojany nabídnout obchodníkům. Podle něj to není  reklamní zařízení. Květináče lákající 
zákazníky do obchodu jsou něčím podobným jako reklamní zařízení. Je osobním pohledem 
každého, zda mu vadí, nebo ne. 
ing. Toman - informoval o situaci v Mateřské škole v Prostřední Lipce. V pátek 17. 4. 1998 
byl proveden ve školce rozbor vody, v níž byly zjištěny koliformní bakterie. Hygienik vydal 
zákaz používání vody ve školce. V pátek byla studna vyčištěna a zachlorována, občané byli o 
situaci  písemně informováni. V pondělí 20. 4. 1998 byla do Prostřední Lipky zavezena voda 
vhodná na vaření. Podle hygienika byl však tento postup špatný. Mateřská škola nesmí být v 
provozu. Proto došlo na osobní příkaz ing. Zimy 20. 4. 1998  k  jejímu uzavření od 21. 4. 
1998. 
ing. Zima - do konce tohoto týdne mohou rodiče využít mateřských škol v Králíkách. 
ing. Toman - na dvou místech budou uskutečněny rozbory vody. V pátek 24. 4. 1998 bude 
znám výsledek. Budou-li dva za sebou jdoucí rozbory v pořádku, bude školka od pondělí 27. 
4. 1998 otevřena. 
ing. Zima - Gymnázium Králíky dostalo možnost přijmout do prvních ročníků zvýšený počet 
studentů (25), čímž je existence gymnázia opět zachráněna. 
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