
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č.03 
Městského zastupitelstva 

ze dne 9. 3. 1998 
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, p. Beran, PhMr. Novák, p. Strnad, 

ing. Šašek, Mgr. Berková, ing. Tóth, p. Hanák, p. Langr, p. Krabec  - na 
část jednání omluven 

Omluven:  ing. Danielová, p. Ryba 
Neomluven:  ing. Barták  
Hosté:  p. Kacálek, p. Juránek, p. Macko, manželé Špinlerovi, manželé Tesařovi, 

manželé Noskovi, pí Liepoldová, pí Scholzová, p. Moštěk, p. Langhans, 
p. Mannl, p. Neterda, p.Jungvirt 

 
 
Za MěÚ:  ing. Toman, pí Pecháčková, p. Dobrohruška, sl. Čivrná, p. Čuma, pí 

Hamalová 
 

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

3.1  Majetkové operace 
3.2  Úprava vyhlášky MZ  č. 1 o místních poplatcích 
3.3  Účetní uzávěrka  za rok 1997 
3.4  Rozpočet města  na rok 1998 

 04. Vstupy poslanců a občanů 
 
 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou  ing. Šašek a PhMr. Novák. 
 

 Zasedání zahájil ing. Zima. Navrhl zařadit do jednání mezi body 3.2 a 3.3 bod Účetní uzávěrka 
města za rok 1997. S návrhem všichni přítomní souhlasili.  

 
Starosta dále navrhl projednat záležitost,  kvůli které se na jednání dostavila skupina občanů , 
hned po Zprávách z jednání MR, aby nemuseli čekat až na závěrečný bod  jednání MZ.  
Hlasování 
11:0:0 

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

Stížnost obyvatel domu čp. 816, ul. Janáčkova, na vyúčtování vodného a stočného  
 
    Se stížností seznámila Městské zastupitelstvo paní Tesařová. Uvedla, že v srpnu  1997 
obdrželi obyvatelé tohoto domu opravné vyúčtování za rok 1994, 1995 a vyúčtování za rok 1996. 
Kdo neměl tehdy namontovaný v bytě vodoměr, musel určitou částku doplatit, tomu, kdo ho měl, 
byla určitá částka vrácena. V současné době lidé mající vodoměr musí doplácet, lidem vodoměr 
nemající byl vrácen přeplatek. Lidem byla také naúčtováná částka za pitnou vodu, která tekla 
zbytečně do ČOV. Přestože byl Jimex jako správce domu upozorněn, že voda teče do ČOV 
zbytečně, náprava zjednána nebyla. 
ing. Zima - upozornění, které bylo zasláno v loňském roce, bylo řádně přešetřeno a shledáno 
oprávněným. Voda skutečně tekla do čističky v takovém množství zbytečně, tento režim nebyl 
správný. Jimex spočítal, o jak velké množství vody se jednalo.  Následovalo opatření, kdy město na 
sebe převzalo část nákladů původně určených obyvatelům domu. Mezitím došlo k montáži 
vodoměrů v některých bytech tohoto domu, a to na náklady obyvatel. Město s tímto postupem 
souhlasilo. Účtování vodného a stočného probíhalo na základě odečtu  z vodoměrů. Od VAKu 
Jablonné nad Orlicí byly získány údaje z patního měřidla. Rozdíl mezi součtem údajů jednotlivých 
vodoměrů a údajem z patního měřidla byl rozdělen mezi ostatní nájemníky, kteří vodoměr neměli. 
Na tento postup si stěžovali lidé, kteří vodoměr neměli, protože hradili i  vzniklé ztráty všech. 
     Obyvatelé vlastnící vodoměr tedy ztráty nehradili, proto se jim v současné době musí přičíst. 
Ostatním obyvatelům se na náklady města vodoměry namontují, lidem, kteří si ho nechali 
namontovat na vlastní náklady, budou vráceny peníze. Pak budou všichni platit podle odečtu z 
vodoměru plus  ztráty, které vznikají vždy. 
     V minulosti se stávalo, že údaje z vodoměrů nesouhlasily s údaji poskytnutými VAKem, protože 
odečty vodoměrů v bytech a ve VAKu byly prováděny v různé dny. Proto byly v Králíkách 
vytipovány tři domy, kde mají všechny byty vodoměr. Podle rozdílu mezi součtem údajů na 
vodoměrech a údajem  na patním měřidle byl určen ztrátový koeficient. Průměrný koeficient z 
údajů těchto tří domů je 1,106. Byl použit i pro opravné vyúčtování vodného a stočného domu čp. 
816. 
 
p. Jungvirt - po vyúčtování vodného a stočného byla někomu část zálohy vrácena, jiný musel ještě 
doplácet. Protože se provedlo opravné vyúčtování s využitím ztrátového koeficientu, musejí někteří 
obyvatelé část vrácené zálohy opět zaplatit, někomu byla určitá částka vrácena. 
pí Tesařová - uvedla příklad, kdy čtyřčlenná rodina, která vodoměr nemá, platila za vodné a stočné 
2880,- Kč.  Čtyřčlenná rodina s namontovaným vodoměrem platí nyní větší částku, přestože zálohu 
měly obě stejnou. Jak je to možné? Další problém se týká pokaženého vodoměru. V září 1996 
ukazoval patní vodoměr 2 613 m3. Následující čtyři měsíce ukazoval zhruba o 1000 m3 více, než 
bylo obvyklé. Musel být rozbitý. 
p. Jungvirt - odečet z patního vodoměru provádí pan Hanich. Je-li skutečnost uvedená paní 
Tesařovou pravdivá, musí se vést spor s VAKem Jablonné nad Orlicí. Pro ověření této skutečnosti  
by se musela použít průměrná spotřeba vody v tomto domě za několik posledních let. 
pí Tesařová - toto je záležitost i města, jen Jimex tento problém nevyřeší. 
p. Jungvirt - nebylo zjištěno, že by voda někudy zbytečně protékala. Teče do ČOV. Tesla jakožto 
bývalý majitel domu vedla  dům tímto způsobem (s napojením  ČOV). Jimex to takto od Tesly 
převzal. 
pí Tesařová - od ledna 1996 byla spotřeba vody ukazovaná vodoměrem zhruba 1 200, 900, 700 
m3. Najednou je to 2 600 m3, což je zvláštní. Obyvatelé domu to mají nyní uhradit. V lednu byla 
závada vodoměru hlášena na příslušná místa, i odborníci ji potvrdili. 
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ing. Zima - opět připomněl, že rozdíl součtu individuálních vodoměrů a údaje z patního měřidla 
uhradí město. 
p. Tesař - v jeho případě to znamená, že by za skutečně odebrané množství vody 110 m 3  měl 
uhradit částku 3 200,- Kč. 
p. Jungvirt - konečná částka je získána tímto výpočtem: údaj na měřidle x ztrátový koeficient 
(1,106).  
ing. Zima - Jimex by měl prověřit všechna vyúčtování. Souhlasí obyvatelé domu čp. 816 s 
návrhem, že část nákladů uhradí město? 
pí Tesařová - proč se při opravném vyúčtování nepočítá s průměrným odběrem vody v nynější 
době, kdy je ČOV odpojená? 
p. Jungvirt - člověk, který si nechá namontovat v bytě měřidlo, změní své chování. Pro spotřebu 
vody existuje státní norma - paušálně  46 m3  za rok  na  obyvatele. Ve vašem domě se průměrná 
spotřeba vody za rok na  obyvatele pohybuje v  některých bytech okolo 21, 25, 26, 20 m3. 
p. Tesař - do ČOV měly téct pouze 2 m3 za rok. Množství vody, které tam  odteklo navíc, máme 
nyní uhradit my, nájemníci domu. S tím nesouhlasíme. 
ing. Zima - ČOV má svůj režim, určité množství vody do ní téct musí. Čistička je prostě napojena 
do režimu tohoto domu. Město převzalo od Tesly tento dům i s čističkou, která měla chybné 
náklady. Město částku za vodu tekoucí do ČOV nájemníkům odpočítalo. Dům není dobře 
projektován, bydlení v něm  je finančně náročné. Město se snaží uhradit maximum. 
pí  Tesařová  - obyvatelé domu se rozhodli, že požadovanou částku neuhradí. Město může spor 
vyřešit soudní cestou. 
pí Liepoldová - jak je možné, že některá domácnost neustále doplácí? Jak to, že nehradí všichni 
stejnou částku? 
p. Jungvirt - to záleží na spotřebě vody té které domácnosti. 
ing. Zima - zatím jsme slyšeli reakce od tří nájemníků. Jaké jsou názory ostatních přítomných 
nájemníků a bylo jeho vysvětlení srozumitelné? 
pí  Scholzová - v tomto domě již nebydlí, ale se stížností nájemníků souhlasí. 
p. Moštěk - návrhu města o uhrazení části požadované sumy rozumí. Problém by měl řešit 
především Jimex, protože zde jsou nesrovnalosti ve vyúčtování. 
PhMr. Novák - MZ konkrétně o tomto problému nevědělo. Souhlasilo s navrhovaným způsobem 
financování rozdílu. 
pí Ettelová - v Městské radě se tomuto problému věnovalo velké množství času i práce, aby se 
našlo optimální řešení. Až následně schválilo tento návrh  MZ. 
pí Liepoldová - výkladu o úhradě rozdílu městem nerozumí. S placením požadované částky 
nesouhlasí, proto ji neuhradí. 
p. Tesař - návrhu města rozumí. 
p. Nosek  - návrhu města rozumí, ale částku neuhradí. Když se o dům starala Tesla, každých sedm 
minut v noci se zapínalo čerpadlo. I přesto, že upozorňovali  pana Opravila,  nebyla náprava 
zjednána. Zapínání čerpadla bylo zdůvodněno nadměrnou spotřebou vody  v tomto domě. Když 
dům převzalo do své péče město, situace se nezlepšila. Na možnou poruchu poukazují i velké 
rozdíly ve spotřebě vody za jednotlivé měsíce. 
p. Langhans - řešení nabízené městem je zřejmě jediné možné schůdné řešení. Současné 
vyúčtování je podle něj menší než v době, kdy dům patřil Tesle. Porouchaným patním vodoměrem 
se ale nikdo nezabýval. 
p. Jungvirt - před dvěma lety byl vodoměr vyměněn. Nemusel se pokazit v okamžiku, kdy podle 
nájemníků začal ukazovat větší spotřebu vody, pokažený mohl být už v době, kdy ukazoval nižší 
spotřebu. Celková roční spotřeba vody není nijak extrémně vysoká. 
pí Scholzová - jaká je spotřeba vody za rok 1997? 
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p. Jungvirt - zpaměti přesně neví. ČOV byla  letos v provozu do  září. Město odečetlo na čističku 
518 m3. Navrhl všem, kteří se cítí poškozeni, aby se dostavili osobně na Jimex, kde bude 
vyúčtování prověřeno.  
 
Usnesení MZ č. 11/98 
MZ vyslechlo   vysvětlení starosty a Správy domů Jimex ke stížnosti části nájemníků z čp. 
816. MZ ukládá  Správě domů Jimex  prověřit  vyúčtování vodného a stočného v jednotlivých 
bytech. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
 

3.1 Majetkové operace 
3.1.1 O koupi pozemků p. p. č. 840/9 a 840/10 v k. ú. Červený Potok požádalo Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice k výstavbě mostu a přeložky silnice Červený 
Potok - Malá Morava. 
 Záměr prodeje byl schválen MZ 15. 12. 1997 a byl zveřejněn.  

 
 
Usnesení MZ č. 12 /98 
MZ schvaluje prodej pozemků p. p. č. 840/9 a 840/10 v k. ú. Červený Potok Ředitelství  silnic 
a dálnic ČR, Správě Pardubice.  
Hlasování: 
11:0:0 
 

3.1.2 O koupi pozemku p. p. č. 2072/33 v k. ú. Králíky požádal pan Pavel Brandejs, bytem 
Králíky, Hedečská 103.  
Záměr prodeje byl schválen MZ 17. 11. 1997 a byl zveřejněn. 

  
Usnesení MZ č. 13 /98 
MZ schvaluje prodej pozemku p. p. č. 2072/33 v k. ú. Králíky panu Pavlu Brandejsovi, bytem 
Králíky, Hedečská 103. 
Hlasování: 
11:0:0 

 
3.1.3  O koupi pozemků p. p. č. 68/1 a 68/5 v k. ú. Králíky požádal pan René Planka, 

bytem Králíky, Jana Opletala 360.  
Záměr prodeje byl schválen MZ 15. 12. 1997 a byl zveřejněn. 

 
 

3.1.4  O koupi pozemku p. p. č. 71/9 v k. ú. Králíky požádal pan Miroslav Felgr, Králíky, 
Dolní 246.  
Záměr prodeje byl schválen MZ 15. 12. 1997 a byl zveřejněn. 

 
Město Králíky má v současné době pohledávky k manželům René a  Petře 
Plankovým a panu Miroslavu  Felgrovi. K 1. 3. 1998 se jednalo o částku  
1 358 718,20 Kč. 
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Z diskuze: 
 
pí Ettelová - navrhuje o prodeji pozemků panu Plankovi a Felgrovi  nejednat až do  vyrovnání 
dluhů. 
PhMr. Novák - jak bude město postupovat při vymáhání dlužné částky? 
ing. Zima - v současné době se už postupuje věc soudu. Pokud mají Plankovi a pan Felgr o koupi 
dalších pozemků zájem, ukazuje to, že v současné době finance mají, pouze je nepoužili ke splacení 
dluhů městu. 
pí Procházková - navrhuje, aby MZ přijalo usnesení, že žádosti žadatelů o koupi nebo pronájem 
majetku města , kteří jsou dlužníky města,  nebudou do zaplacení dluhů projednávány.  
 
Usnesení MZ č. 14 /98 
MZ neschvaluje prodej pozemků p. p. č. 68/1 a 68/5 v k. ú. Králíky panu René Plankovi, 
bytem Králíky, Jana Opletala 360. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
Usnesení MZ č. 15 /98 
MZ neschvaluje prodej pozemku p. p. č. 71/9 v k. ú. Králíky panu Miroslavu Felgrovi, bytem 
Králíky, Dolní 246. 
Hlasování: 
11:0:0 
 
Usnesení MZ č. 16 /98 
MZ ukládá odborům MěÚ , aby s žadateli, kteří mají vůči městu závazky, nebyly 
projednávány žádosti o koupi nebo pronájem majetku města.  
Hlasování: 
10:0:0  (V době hlasování byla Mgr. Berková mimo jednací místnost). 
 

3.1.5 O koupi pozemku p. p. č. 1043/20 v k. ú. Králíky požádali manželé Jaromír a Vlasta 
Novákovi, bytem Králíky, Vl. Vančury 732. 

 
Z diskuze: 
ing. Zima - jaká je rozloha tohoto pozemku? 
PhMr. Novák - 110  m 2,  jedná se o část užívané zahrady. 
ing. Zima - brání prodej tohoto pozemku komunikacím, územnímu plánu? 
p. Čuma - ne, nebrání. 
 
Usnesení MZ č. 17/98 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 1043/20 v k. ú. Králíky. 
Hlasování: 
9:1:0  (V době hlasování byla Mgr. Berková mimo zasedací místnost). 
 
 

3.1.6 Výběrové řízení na  prodej pozemků st. p. č. 787 a p. p. č. 339, 340 v k.ú. Králíky 
(garáže města ve Valdštejnově ulici) 

 
Tento bod jednání uvedl pan Čuma. Odbor VTSM a majetkový odbor dostaly za úkol  

zajistit soutěž na prodej pozemků ve Valdštejnově ulici. Do vyhlášené soutěže se přihlásili dva 
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žadatelé: paní Dana Špinlerová  a pan Josef Macko. Vyhlášená kritéria byla následující: výše 
nabídnuté ceny za m2 pozemku, předpokládané využití a předložení návrhu vzhledu budoucího 
objektu. Tato kritéria splnili oba  žadatelé. Předložili své návrhy písemně a také upřesnili a oznámili 
své podnikatelské záměry.  
 
Ing. Zima sdělil uchazečům, jakým způsobem  bude postupováno při výběrovém řízení:   
jeden z nich zůstane v zasedací místnosti, druhý počká mimo místnost. Pak se oba vymění. 
 
1.  Dana Špinlerová, Králíky 842 
Se záměrem paní Špinlerové seznámil přítomné na základě její písemné žádosti pan Čuma. Paní 
Špinlerová nabízí   za pozemek st. p. č. 787 cenu 250,- Kč za m2, za pozemek p. p. č. 339 a 340 
cenu 100,- Kč za m2. Hodlá zde vystavět jednopodlažní dům. V přízemí by zřídila obchod se dvěma 
odděleními. Jedno by zařídila jako specializovaný obchod s květinami (řezané květiny, stromky 
atd.), druhé oddělení by nabízelo kompletní sortiment potřeb pro zahrádkáře (motyky, násady, 
vědra a další drobné plastové zboží apod.). V podkroví domu by byla nová bytová jednotka, proto 
by Špinlerovi uvolnili svůj dosavadní byt v čp. 842. V případě, že by nabízená částka byla nízká, je 
ochotná o ceně nadále jednat. 
Členům zastupitelstva byl předložen k nahlédnutí  návrh vzhledu budoucího objektu.  
 
Z diskuse: 
Diskuze se zúčastnil i pan Špinler, manžel paní Špinlerové. 
ing. Tóth - jaká je předpokládaná výše rozpočtu na tuto stavbu, jak máte zajištěnu finanční stránku 
stavby? 
p. Špinler - předpokládaný rozpočet činí zhruba 700 000,- až 800 000,- Kč, finanční prostředky 
máme svoje, stavět budeme svépomocí. 
ing. Zima - kde budete uskladňovat stromky, které chcete nabízet jako sortiment vašeho obchodu? 
pí Špinlerová - stromky jsou dodávány v přepravních kontejnerech, lze je uskladnit v budově. 
ing. Tóth - jaké je předpokládané trvání stavby? 
p. Špinler - chceme začít stavět na jaře 1999. Do jednoho roku od zahájení stavby chceme dokončit 
nebytové prostory, celou stavbu pak do dvou let. 
pí Ettelová - přistoupili byste na podmínku, že pokud nezačnete např. do jednoho roku se stavbou, 
vrátíte pozemek městu? 
p. Špinler - ano, na takovu podmínku přistoupit můžeme. 
ing. Zima - zavážete se také, že do určitého termínu stavbu dokončíte, jinak vám budou hrozit 
sankce? 
p. Špinler - pokud budeme znát přesné datum dokončení, tak ano. 
p. Krabec - konzultovali jste váš návrh objektu s památkáři? 
p. Špinler - zatím ne. 
p. Čuma - pí Špinlerová i p. Macko souhlasí, že jimi předložené návrhy objektů mohou být po 
konzultaci s památkáři změněny. 
PhMr. Novák - bude váš dům podsklepen? 
p. Špinler - nebude. 
ing. Zima - kdo zajistí demolici stávajících garáží, město, nebo sami Špinlerovi ? 
p. Špinler -  demolici si zajistíme sami na své náklady. 
 
2.  Josef Macko,  Valdštejnova čp. 914, Králíky  
Pan Čuma citoval z žádosti pana Macka.  Ten zamýšlí na pozemku vystavět jednopodlažní objekt o 
maximální rozloze 100 m 2. Budova bude sloužit buď jako prodejna mražených ryb,  rybích 
výrobků i dalších mražených jídel určených pouze pro ohřev např. v mikrovlnné troubě, nebo ji 
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využije k rozšíření fitcentra (solárium). Počítá se vznikem  dvou pracovních  míst.  Za jeden m 2 
pozemku nabízí cenu 220,- Kč.  
Také pan Macko předložil k nahlédnutí varianty vzhledu budoucí stavby. 
 
Z diskuze:  
pí Ettelová - jste ochoten přistoupit na podmínku, která bude určovat dobu zahájení a ukončení 
stavby? Kdy plánujete se stavbou začít? 
p. Macko - v současné době se snažím zajistit  úvěr. Se stavbou bych chtěl začít během roku, 
skončit za 2 - 3 roky. 
ing. Zima - čemu dáte přednost, prodejně ryb, nebo  rozšíření fitcentra? 
p. Macko - vzhledem k současnému velkému zájmu o nově otevřené fitcentrum se kloní spíše k 
jeho rozšíření. 
ing. Zima - jak zajistíte atraktivitu vstupu? 
p. Macko - existuje více možností, postupovat budu v souladu s památkáři. Stavba je zamýšlená 
tak, aby bylo možno případně během krátké doby  změnit fitcentrum v obchod. 
PhMr. Novák - bude stavba podsklepena? 
p. Macko - nebude. 
ing. Zima - demolici stávajících garáží si zajistíte sami, nebo se o ni má postarat město? 
p. Macko - zajistím si ji sám. 
p. Čuma - připomněl, že památkáři požadují zachování uliční čáry, kdežto stavební odbor povolil 
stavět domy tak, že k uliční čáře nedosahují.  Rozhodnutí o vzhledu stavby ovšem nepřísluší 
Městskému zastupitelstvu. 
 
Poté oba účastníci výběrového řízení opustili  zasedací místnost a členové MZ se dohodli na dalším 
postupu.  
 
Z diskuze: 
pí Ettelová - Špinlerovi mají o tento pozemek skutečně velký zájem. Snažili se získat některou ze 
sousedních parcel patřících soukromým majitelům, ovšem bezúspěšně. 
ing. Toman - aby byla zajištěna jistota zahájení stavby, doporučil  uzavřít s vítězem výběrového 
řízení smlouvu o smlouvě budoucí. Až po vlastním zahájení stavby by byl pozemek vítězi prodán. 
ing. Zima - bylo by vhodnější, kdyby byla stavba zahájena co nejdříve, ne až za rok.Toto místo je 
velice lukrativní, je zvláštní, že se do výběrového řízení nepřihlásilo více uchazečů. V listopadu 
končí činnost tohoto Městského zastupitelstva. Všechny záležitosti převezme zastupitelstvo nové. 
Do té doby se může ještě objevit nový zájemce. Oba stávající nápady na využití budoucího objektu 
jsou  zajímavé a atraktivní. 
PhMr. Novák - nemůžeme nějakým způsobem budoucího vítěze přimět, aby začal se stavbou už v 
letošním roce? 
pí Ettelová - vyřízení všech potřebných povolení trvá dlouhou dobu. Proto zřejmě nebude ani 
možné začít se stavbou letos. 
p. Čuma - město chce, aby Valdštejnova ulice byla atraktivní. Proto souhlasilo se zbouráním 
garáží, i když je jinak potřebuje. V budoucích letech se počítá s vydlážděním této ulice.  Proto by 
bylo vhodné stavbu dlouho neodkládat. 
pí Procházková -  zdůraznila, že Špinlerovi v případě, že pozemek získají, uvolní jeden  byt patřící 
městu. 
p.Čuma - město garáže dosud využívá. Bylo by vhodné je zbourat až těsně před zahájením stavby. 
ing. Zima - podává někdo návrh na způsob hlasování? 
PhMr. Novák - navrhl tajné hlasování. 
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Do zasedací místnosti byli přizváni manželé Špinlerovi a p. Macko. 
Ing. Zima upřesnil , že vítězem se stane ten, který získá nadpoloviční většinu hlasů, což je osm a 
více hlasů (celkový počet členů MZ je 15).  Pokud nikdo nezíská 8 a více hlasů, je možné 
zopakovat a zpřesnit jednotlivé nabídky (určení závazku o zahájení, ukončení stavby, částka 
nabízená za m2 atd.). S tímto návrhem všichni souhlasili. 
 
Následovalo tajné hlasování o tom, kde se stane vítězem výběrového řízení.  
Při něm bylo odevzdáno 12 hlasů, z toho jeden člen MZ se zdržel hlasování. 
 
Výsledek hlasování: 
1. Dana Špinlerová - 9 hlasů 
2. Josef Macko - 2 hlasy. 
 
Usnesení MZ č. 18  /98 
Městské zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemky st. p. č. 787 a p. p. č. 339, 340 v k.ú. Králíky  
paní Daně Špinlerové, bytem Králíky  842. 

 
Ing. Zima poblahopřál paní Špinlerové k vítězství a popřál jí mnoho úspěchů. Dále zdůraznil, 

že by bylo vhodné garáže na tomto pozemku zbourat těsně před zahájením stavby a pokud možno 
stavět co nejrychleji. Doporučil také, aby si Špinlerovi  zajistili přípojky  inženýrských sítí dříve, 
než dojde k vydláždění Valdštejnovy ulice. 
P. Špinler uvedl, že přistupují na tyto podmínky, a poděkoval za projevenou důvěru. 
 

3.1.7  Prodej nemovitosti čp. 295 v Dlouhé ulici  
 

S  návrhem  majetkového odboru Městské zastupitelstvo seznámil  ing. Toman: MZ schválilo 
Směrnici o prodeji domů a bytů z vlastnictví Města Králíky, jejíž nedílnou součástí byl i seznam 
domů určených k prodeji. Do tohoto seznamu byla zařazena i nemovitost čp. 295 v ulici Dlouhá, ve 
které je nebytový prostor o celkové výměře 21 m 2, který užívá pan Klimeš. 
 
Způsob prodeje podle Směrnice: 
„V případě prodeje domu s nebytovými prostory rozhodne MZ o podmínkách prodeje tohoto  
domu individuálně. Bude zveřejněn záměr prodeje, zároveň bude provedena nabídka nájemcům v 
domě a stanovena minimální cena. Konečný výběr kupce provede MZ.“ 
 
     MR na svém zasedání dne 2. 3. 1998 projednala problematiku prodeje domu čp. 295 a rozhodla 
o dodatečném pronájmu nebytového prostoru, který užívá pan Klimeš, a doporučila cenu 
nebytového prostoru určit podle  znaleckého posudku. 
     Na základě rozhodnutí MR a jednání s paní Klimešovou bude na předmětný nebytový prostor 

dodatečně uzavřena nájemní smlouva ode dne 5. 3. 1998. 
     Zároveň komise jmenovaná MR na svém zasedání dne 5. 3. 1998 seznámila všechny nájemníky 

v domě čp. 295 se stanoviskem MR. Všichni nájemníci se stanoviskem MR souhlasili. 
      
Z diskuze: 
ing. Toman - prostor, který využívá pan Klimeš, má rozlohu 21 m 2. 
ing. Zima - pan Klimeš uzavře nájemní smlouvu s městem Králíky, a ta přejde později na majitele 
domu. 
p. Krabec - po ocenění nebytového prostoru se tento prostor nabídne obyvatelům domu? 
 ing. Zima - dům je nabídnut těm, kteří v něm bydlí. Cenu nebytových  prostor určí   znalec. 
pí Ettelová - navrhla prodat tento prostor nájemníkům. 
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p. Čuma - majetkový odbor má zájem na tom, aby  jednotlivé domy nesplynuly, ale oddělily se od 
sebe (jedná se o čp. 295 a 296 v Dlouhé ulici). 
 
Usnesení MZ č. 19 /98 
MZ schvaluje prodej domu s nebytovým prostorem čp. 295 na st. p. č. 175 v k. ú.  Králíky do 
podílového spoluvlastnictví manželům Martě a Antonínu Neterdovým, manželům  Marii a 
Zdeňkovi  Zezulkovým, Miloslavě a Josefu Mannlovým, všichni bytem Králíky, Dlouhá 295, 
za kupní cenu stanovenou podle čl. 7 Směrnice o prodeji domů a bytů z vlastnictví města. 
Nebytový prostor bude dodatečně oceněn podle znaleckého posudku.  
Hlasování: 
12:0:0 
(na jednání už byl přítomen pan Krabec) 
 
p. Neterda - poděkoval MZ za vyřízení této věci. Vznesl stížnost na Jimex (p. Jungvirta), který 
chtěl prosadit pana Klimeše nejdříve jako kupce, pak jako nájemce jejich domu. Dále uvedl, že 
finanční částka získaná za pronájem nebytového prostoru panu Klimešovi bude investována do 
oprav a údržby domu. 
p. Jungvirt - pokud se někde objevila informace o panu Klimešovi jakožto možném majiteli domu, 
byla to informace chybná. Nebytový prostor v domě čp. 295 byl užíván bez nájemní smlouvy. Tato 
chyba byla převzata od Domovní správy, která dříve o dům pečovala.  Co se týče údaje o panu 
Klimešovi  jako nájemci, je-li někdo nájemcem nebytového prostoru, je i nájemcem domu. 
 

3.2  Úprava vyhlášky MZ  č. 1 o místních poplatcích 
 
S úpravou vyhlášky č. 1 o místních poplatcích seznámil přítomné pan Dobrohruška. V článku 

2, který se zabývá poplatky ze psů, nebylo přesně definováno, co jsou rodinné a bytové domy. 
Konkrétně v  odst. 3 čl. 2  je rozlišena výše poplatku ze psů podle toho, je-li pes chován v 

nájemních a družstevních bytech (vyšší poplatek), či v rodinných domech (nižší poplatek). Rodinný 
dům je podle  vyhlášky 83/76 Sb.  definován jako stavba se stavebně-technickým vybavením, která 
nemá více jak tři bytové jednotky a maximálně dvě nadzemní podlaží. Pan Dobrohruška navrhuje 
doplnit tuto vyhlášku o větu:  Za rodinný dům se považuje dům o třech a méně bytech. 
 
ing. Toman - osobně provedl rozbor tříbytových domů v Králíkách. Jedná se o tyto domy: Hluboká 
8, Pivovarská 147, 161, 226,  Hluboká 268, 267, Dlouhá 281, 285, 294, 295, Valdštejnova 332, 338, 
340, 350, Velké náměstí 361, 364, Nádražní 365, Tkalcovská 655. Téměř všechny tyto domy jsou v 
centru města. Proto navrhl, aby se v této vyhlášce považoval za rodinný dům takový, který má méně 
než 3 byty (tedy dva nebo jeden byt). 
 
Z diskuze: 
pí Procházková - definice rodinného domu nemůže námi být měněna jen pro účely této vyhlášky. 
pí Pecháčková - p. Dobrohruška citoval z metodického návodu, který vychází ze stavebního 
zákona. 
ing. Zima - je nutné rozhodnout, zda výše uvedené domy budou považovány za domy rodinné, 
nebo bytové. 
ing. Toman - neusilujeme zde o obecné zavedení nové definice rodinných domů, ale o upravení 
definice rodinných domů pro potřeby vyhlášky č. 1 o místních poplatcích. 
p. Jungvirt - nemohou být tyto domy označeny jako nájemní? 
ing. Zima - ve vyhlášce určující  výši poplatků ze psů toto nelze. 
p. Beran - kolik rodin v uvedených rodinných domech psa vlastní? 
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pí Pecháčková - několik takových rodin je, právě od nich vzešla tato připomínka, jsou-li jimi 
obývané domy rodinné nebo bytové.  
ing. Toman - do konce února tohoto roku měly být uhrazeny poplatky ze psů. Zatím tak učinily 2/3 
majitelů psů, zbytek majitelů by měl být potrestán sankcemi. Navrhl prodloužit možnost platby do 
konce dubna . 
 Starosta dal nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu ing. Tomana: 
 
Za rodinný dům se považuje ve vyhlášce č. 1 o místních poplatcích dům o dvou a méně bytech. 
Hlasování: 
2:0:10 
Návrh paní Procházkové: 
Za rodinný dům se považuje ve vyhlášce č. 1 o místních poplatcích dům o třech a méně bytech.  
Hlasování: 
10:2:0 
 
Usnesení č. 20/98 
Městské zastupitelstvo schvaluje úpravu vyhlášky č. 1 o místních poplatcích v tomto znění: 
článek 2, odst. 3, roční sazba poplatků ze psů činí  - text v tabulce-  zni: 
- v bytových domech  
- v rodinných domech  a právnické osoby (viz článek 2, odst. 4) 
Vložen nový odstavec 4, článek 2: 
za rodinný dům se považuje dům o třech a méně bytech podle vyhlášky č. 83/1976 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 
Odstavec 6, článek 2 : 
roční poplatek se platí jednorázově, nejpozději do konce dubna příslušného kalendářního roku.  
Hlasování: 
11:1:0 
 
ing. Tóth -  kdy byla odeslána z MěÚ poslední složenka na  úhradu poplatku ze psů? 
pí Pecháčková - koncem února. 
pí Ettelová - majitelům psů, kteří poplatek dosud neuhradili, by měly být zaslány nové složenky. 
pí Pecháčková - ano, bude tomu tak. Těm, od kterých byl vybrán neoprávněně poplatek vyšší, bude 
vrácen.  
 

Pan Dobrohruška předložil dále návrhy týkající se zrušení a úpravy některých vyhlášek. 
Referát vnitřních věcí Okresního úřadu navrhl Městskému úřadu Králíky zrušit Vyhlášku č. 4 o 
udržování klidu a pořádku v nočních hodinách. Protože zákon č. 290  nedovoluje schvalovat  
takovouto obecní vyhlášku. Vyhláška č. 4 byla schválena 14. 9. 1992, upravena 13. 12. 1993 a 
nabyla platnosti 1. 4. 1994. 

Vyhláška MR č. 14 o příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD byla schválena  
 5. 12. 1997 a měla nabýt platnosti 1. 9. 1998. Referát vnitřních věcí Okresního úřadu 

upozornil, že tato vyhláška musí být schválena Městským zastupitelstvem, nikoli Městskou radou. 
V dubnu by měla být přijata  vyhláška č. 12 - Tržní řád, vyhláška č. 16 o místních poplatcích za 
provozování výherního hracího automatu a v MR by měla být zrušena obecně závazná vyhláška č. 8 
o hlášení a evidenci  pobytu občanů. 
 
ing. Zima - je zde možnost zmocnit MěÚ, aby texty uvedených  vyhlášek doplnil, neboť se jedná o 
legislativně-technickou záležitost, nebo je možné vyčkat, až upravený text vyhlášky předloží 
Městskému zastupitelstvu . Zrušení uvedených vyhlášek provede MR, Městské zastupitelstvo se 
tímto bude zabývat na dubnovém zasedání. 
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p. Dobrohruška - je také možné poskytovat zpracované vyhlášky nejprve  ke kontrole referátu 
vnitřních věcí OÚ a až poté je předkládat ke schválení MZ. 
pí Procházková - na základě dosavadních  zkušeností se obává, že by se velice prodloužila doba, 
než by došlo ke schválení vyhlášky. Okresní úřad vrací vyhlášky se značným zpožděním.  
 

3.3 Rozpočet města na rok 1998 
Tento  bod  uvedl ing. Zima. Shrnul investiční akce za čtyři roky fungování stávajícího 

Městského zastupitelstva. V minulosti byly značné částky investovány do infrastruktury, byly 
dokončeny nebo dosud probíhají velké investiční akce (stavba ČOV, ZŠ v ul. Moravská, 
telefonizace atd.). Proto je nyní možno věnovat se i zvelebování města (rekonstrukce památek, 
fasád domu, zvyšování atraktivity centra města atd.). 
     V letošním roce má předložený rozpočet jinou strukturu, byl zpracován podle jiného, 
přehlednějšího způsobu. Výdaje a příjmy pro rok 1998 jsou srovnatelné s rozpočtem minulým. 
V současnosti se připravuje analytický materiál, který zachytí základní údaje hospodaření města, 
jak se vyvíjely provozní a investiční výdaje, jaká byla a je úvěrová zadluženost města. 
     Dále  ing. Zima  přiblížil finanční záležitosti týkající se ČOV. SFŽP dosud neposkytl městu 
posledních 10% celkové částky určené na stavbu ČOV. Tyto prostředky město získá poté, co bude 
ukončen zkušební provoz čističky (1 rok). Do té doby musí  částku za faktury hradit město. Pokud  
nebude  moci  toto  období  finančně zvládnout, vezme si překlenovací úvěr.  
      Byla vypracována tabulka prognóz splácení úvěrů. Některé se splácí v současné době, jiné se 
budou splácet v budoucích letech.  
     V   roce   1997   byla   platba   úvěrů     8 220 000,-  Kč.  V roce  1998 se předpokládá částka  
6 550 000,- Kč, v roce 1999 to bude 7 630 000,- Kč, v roce 2000 se bude jednat o částku  
7 200 000,- atd. V roce 2006 se předpokládá splacení všech úvěrů. Toto rovnoměrné rozložení 
plateb úvěrů by nemělo přinést žádné problémy budoucímu Městskému zastupitelstvu. Občané 
často vytýkají městu přílišnou zadluženost, ale to není pravda. Hospodaření je na dobré úrovni. 
      V rozpočtu na rok 1998 je také zajištěna vyváženost mezi kapitálovými příjmy a výdaji. Město 
může investovat jen do té výše, po kterou budou zajištěny kapitálové příjmy. MR  by měla 
zabezpečit, aby kapitálové výdaje byly podmíněny určitým kapitálovým příjmem.  
 
Z diskuze: 
pí Pecháčková - návrh rozpočtu pro rok 1998 byl 15 dní vyvěšen na úřední desce,  ze strany 
občanů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Mgr. Berková - byla přislíbena částka  věnovaná  v rozpočtu na  kulturní dům v Dolní Lipce. 
ing. Zima - připravuje se stavební řízení. Finský domek se kupovat nebude, protože je výhodnější 
postavit budovu novou. 
ing. Tóth - do kapitálových příjmů je zahrnuta částka získaná prodejem nemovitostí. Jak velká část 
nemovitostí by musela být prodána, abychom získali předpokládanou částku? 
pí Pecháčková - předpokládaný příjem z prodeje pozemků je 1 031 000,- Kč, z prodeje nemovitostí 
7 722 000,- Kč. Jedná se například o budovu tírny v Boříkovicích, stodoly  v Heřmanicích, čp. 189 
v Dolních Boříkovicích, čp. 13 v Králíkách, Dům dětí a mládeže v Králíkách atd. 
ing. Zima - příjmy z prodeje pozemků jsou odhadnuty tak, aby byly reálné. 
PhMr. Novák - bude o tyto pozemky a nemovitosti zájem? Bude město schopné vyřídit všechny 
formality, aby mohlo v letošním roce k prodeji dojít? 
ing. Toman - předpokládáme, že ano. 
ing. Zima - nelze připustit, že by tomu tak nebylo.Úřad je povinen získat alespoň  prostředky 
uvedené v rozpočtu. 
ing. Tóth - zahrnují kapitálové příjmy i částky relativně vymahatelné od dlužníků města? 
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ing. Zima - ano, jsou zde zahrnuty  dluhy, sankce, odložené platby, které nenesou riziko 
nesplácení. 
PhMr. Novák - je možné požádat o státní podporu např. na  výstavbu bytů? 
ing. Zima - město podalo žádosti o tyto dotace, vyžadují ovšem finanční spoluúčast města. 
Město je schopno tyto dotace přijmout, např. na dokončení nástavby a oprav domu čp. 662, ale i na 
rekonstrukci domu čp. 193.  
p. Krabec - kapitálové příjmy tvoří 17 % celkových příjmů rozpočtu. Jaká bude výše kapitálových 
příjmů v budoucnu, rozprodá-li se majetek města? 
ing. Zima - kapitálové příjmy mohou být i nižší. Bude-li se v budoucnu investovat především do 
zvelebování města, zvýší se tím daňové příjmy, čímž se změní struktura rozpočtu. V roce 2000 se 
předpokládá vznik vyšších samosprávních celků, který s sebou přinese i jinou strukturu rozpočtu. 
Ten bude více regionální. Rezervou příštích kapitálových příjmů může být prodej akcií energetik a 
plynáren, které město vlastní. Další možností je i postupné vyvázání města ze spolupráce s  VAKem 
Jablonné nad Orlicí. 
pí Procházková - tlumočila informaci pana M. Večeře z ČOV o naplňování příjmů ze stočného. 
Protože se rozlišuje výše  stočného  za obyvatele a za podnikatele, probíhají v současné době často 
nepříjemná jednání s podnikateli.  
ing. Zima - poděkoval finančnímu odboru, paní Pecháčkové a vedoucím jednotlivých odboru za 
práci na rozpočtu, který předložili. 
     
Usnesení MZ č.  21/98 
Městské zastupitelstvo schvaluje rozpočet Města Králíky na rok 1998 v celkové  výši: příjmy 
53.627 tis. Kč, výdaje 55.383 tis. Kč a financování 1.756 tis. Kč. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
Usnesení MZ č.  22/98 
Městské zastupitelstvo schvaluje finanční podíly z rozpočtu města pro rok 1998  
(jako garanta programu regenerace i jako vlastníka památky) na obnovu státních kulturních 
památek  v MZP Králíky podle  následující tabulky: 
 

NÁZEV PAMÁTKY PODÍL MĚSTA PODÍL STÁTU PODÍL 
VLASTNÍKA 

kostel sv. Michaela 
r.č. 3946 

200.000,- 700.000,- 100.000,- 

Muzeum Králíky 
r.č. 3953  

620.000,- 620.000,- město je vlastníkem - 
podíl není nutný 

oltář v kostele 
Nanebevzetí P. Marie    
r.č. 3942 
 

 800.000,- restaurování památky - 
podíl není nutný  

Hlasování: 
12:0:0 
 
Usnesení MZ č.  23/98 
Městské zastupitelstvo  schvaluje finanční podíl města na obnovu památného stromořadí na 
Hoře Matky Boží v Králíkách ve výši 153.375,-Kč. 
Hlasování: 
12:0:0 
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Usnesení MZ č.  24/98 
Městské zastupitelstvo pověřuje Městskou radu, aby stanovila pravidla pro nakládání s 
rozpočtem města Králíky na rok 1998. 
Hlasování: 
12:0:0 
 

3.4  Účetní uzávěrka města Králíky za rok 1997 
 

 Paní Pecháčková seznámila přítomné s účetní uzávěrkou města za rok 1997:  
 Celkové  příjmy činily v roce 1997  78 211 000,- Kč. Výdaje činily 90 195 000,- Kč. Ztráta za rok 
1997 tedy činí 11 984 000,- Kč. Ztráta z roku 1996 je ve výši 10 306 000,- Kč. Výše  celkové ztráty 
je nyní 18 598 000,- Kč. Rozdíl mezi výší celkové ztráty a výší součtu jednotlivých ztrát za rok 
1996 a 1997 byl pokryt z fondu rezerv a rozvoje. Město však získalo od SFŽP  ČR bezúročnou 
půjčku ve výši 23 000 000,- Kč na výstavbu ČOV. V případě, že by tato půjčka nebyla, byl by 
výsledek hospodaření roku 1997 ziskový.  
 
Ing. Zima doplnil, že   čísla uvedená paní Pecháčkovou jsou jiná, než byla původně  stanovena v 
rozpočtu na rok 1997. Došlo k navýšení výdajů, ale také k navýšení příjmů. 
Paní Pecháčková  upřesnila tyto  údaje:  předpokládané dotace činily původně 7 milionů, skutečná 
výše dotací získaných od státu ale byla 37 milionů. 
 
Usnesení MZ č.  25/ 98 
MZ schvaluje účetní uzávěrku za rok 1997. 
Hlasování: 
11:1:0 
 
04. Vstupy poslanců 
pí Procházková - informovala podle podkladů zpracovaných TS, jaká je současná situace  při 
získávání vrácenek s vyjádřením občanů  o způsobu placení za svoz odpadu.  Bylo rozesláno 
celkem  1692 dopisů,  1256, tj. asi 74 %   z nich se vrátilo s kladnou odpovědí . Problémovější je 
situace v integrovaných obcích, kde  se z rozeslaných 315 lístků vrátilo s odpovědí pouze 176. TS 
budou znovu kontaktovat občany, kteří se ještě k této záležitosti nevyjádřili. Ve 12. týdnu už 
nebude občanům,  kteří do této doby neodpoví  Technickým službám, vyvážen odpad. 
     Dále paní Procházková seznámila  s dosavadním výsledkem prošetřování  případu zbouraného 
plotu před ZŠ ul. 5. května. Citovala z odpovědi Okresního státního zastupitelství, kterou zaslalo 
naší přestupkové komisi, které byl případ vyšetřovatelem Policie ČR postoupen k vyřízení pouze 
jako přestupek, ačkoliv vyšetřování bylo celou dobu vedeno v trestní věci poškozování cizí věci. 
Přestupková komise se na Okresní státní zastupitelství obrátila, protože se domnívá, že ji 
projednávání této věci nepřísluší.  
Mgr. Berková  - má pocit, že naše svědectví bylo tedy zbytečné. 
ing. Zima  - tuto odpověď Okresního státního zastupitelství nemůžeme považovat za definitivní 
řešení tohoto problému a na postup orgánů si budeme stěžovat.  
ing. Toman - seznámil MZ se směrnicí  o tvorbě a používání sociálního fondu. Tato směrnice je 
zpracována tak, že ji lze použít i v budoucích letech. 
p. Krabec - je přípustná výše 3 % přídělu do fondu, ve školství jsou to jen 2 %? 
pí Pecháčková -  školství se řídí jinou vyhláškou, částka určená na sociální fond je zahrnuta v 
rozpočtu města. 
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Usnesení MZ č.  26 /98 
MZ schvaluje směrnici o tvorbě a používání sociálního fondu. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
                      
Zapsala  Mgr. Michaela Vacková 
 
 
 
 
 
 
Ověření zápisu: 
 
 
ing. Šašek ............................................. 
 
p. Langr ............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton ZIMA       Ivana PROCHÁZKOVÁ 
    starosta        zástupce starosty  
 
 
 

  
 
 
  
 


